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Anotace 

Základním cílem doktorské disertační práce je přispět k optimalizaci energetického 

systému zdroje tepla s využitím počítačové simulace. Výsledkem energetické 

simulace je vytvoření teoretického modelu zdroje tepla (tepelného čerpadla systém 

země/voda) a optimalizování úspor spotřeby energie na skutečném modelu. Tento 

teoretický model vychází ze skutečného modelu - energetického systému. Jako 

skutečný model pro tuto disertační práci posloužila nová budova Auly VŠB-TU 

Ostrava. 

Úvod práce je zaměřen na vnější faktory, jenž zásadně ovlivňují spotřebu energie a 

v návaznosti také instalovaný výkon zařízení. 

V dalších oddílech disertační práce je proveden rozbor současného stavu v oblasti 

určování spotřeb tepla i se zaměřením na simulační programy a jsou zde vytyčeny 

také cíle disertační práce. 

Následující kapitoly popisují vytvoření teoretického modelu, který vychází 

ze skutečného systému. 

Na základě analýzy výsledků byl vytvořen teoretický model zdroje tepla s tepelnými 

čerpadly aplikovatelný v praxi i na jiné okrajové podmínky. Tímto můžeme 

simulovat chování celého systému a optimalizovat úsporu spotřeby energie na 

skutečném modelu. 

Anotation 

The basic aim of my doctoral dissertation is to contribute to the optimalisation 

of the energy system of sources of heat with the employment of computer 

simulations. The new building of the auditorium of VŠB –Technical University of 

Ostrava was used for the actual model for this dissertation.  The introduction of the 

work is focused on the external factors which essentially influence the energy 

consumption and the consequent installed performance of the equipment.  

The following sections of the dissertation consist of analyses of the present state 

in the area of determining consumption of heat with an additional focus 

on simulation, along with a demarcation of the aims of the dissertation.  

The theoretical model of sources of heat with heat pumps as applied in practice 

as well as in other border conditions was created on the basis of these analyses. 

The behaviour of the entire system can be thereby simulated and the design 

of sources of heat or possibly cold can be optimalised.   
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Přehled použitých označení a indexů 

Symbol  Jednotky   Název 

 

c    J.kg
-1

.K
-1

   měrná tepelná kapacita 

D    d.K    denostupně 

E    W    energetický příkon 

PL    m    délka potrubí 

ztUT ,    °C    teplota UT zpátečka 

m    kg.s
-1

    hmotnostní tok 

sm    kg.s
-1 

   průtok soustavou 

TCm    kg.s
-1 

   průtok tepelným čerpadlem 

UTm    kg.s
-1 

   průtok UT 

VZTm    kg.s
-1 

   průtok VZT 

TUVm   kg.s
-1

    průtok vyrovnávacími nádržemi  

P    W    příkon 

fq    m
3
    průtoková rychlost kapaliny 

Q    W    výkon 

q    W.m
-1

    měrné teplo 

Qut    W    výkon UT 

Qvzt    W    výkon vzduchotechnika 

1TCnQ
   W    výkon nižší pro 1TC  

TCQ
   W    výkon jednoho TČ 

SKUTTCQ _   W    skutečný výkon TČ 

POZTCQ _   W    požadovaný výkon TČ 

REALTCQ _   W    reálný výkon TČ 

1 iQ
   W    výkon z předchozího kroku 

simulace 

iQ
   W    výkon přechozího do dalšího 

kroku simulace 
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1nregTC
  l    součet zap. TČ zmenšené o 1  

SKUTregTC
  l    součet zapnutých TČ 

1,tSM    °C    teplota po smíšení uzel 1 

2,tSM    °C    teplota po smíšení uzel 2 

zts,    °C    teplota soustava zpátečka 

TCsum  1    počet spuštěných TČ 

dtTUV ,   °C    teplota vyrovnávací nádrž dolní 

htTUV ,   °C    teplota vyrovnávací nádrž horní 

ztVZT ,   °C    teplota VZT zpátečka 

T    °C    teplota 

fT    °C    teplota kapaliny 

T    1    topný faktor 

V    m
3
    objem 

V    W.m-2.K-1   koeficient přenosu tepla 

    hod    čas  

 

 

 

 

 

Indexy 

 

EN normy      evropské normy 

TZB       technické zařízení budov 

ÚT       ústřední vytápění 

VZT       vzduchotechnika 

TUV       teplá užitková voda 

TČ       tepelné čerpadlo 

ZS       zemní sonda 

VS       výměníková stanice 

OČ       oběhové čerpadlo 
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1.   ÚVOD 

Pro navrhování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení je velmi 

důležitá znalost místních povětrnostních a klimatických poměrů. Podle extrémních 

hodnot klimatických poměrů určujeme maximální výkon zařízení. Naopak průměrné 

hodnoty získané z dlouhodobého měření metrologických dat v určitém ročním 

období (např. teplota vzduchu, vlhkost, tlak, atd.) jsou směrodatné pro spotřebu 

energie pro vytápění a chlazení místností nebo budov. V každodenním životě pak je 

nutno neustále řídit výkon zařízení podle okamžitých metrologických dat. 

Podle průměrných hodnot povětrnostních prvků v určitém ročním období lze 

vypočítat například spotřebu energie pro vytápění nebo chlazení. Okamžité hodnoty 

povětrnostních prvků však během sledovaného období kolísají. Z toho vyplývá, že  

okamžité provozní parametry, např. tepelný výkon pro vytápění v zimě nebo chladící 

výkon chlazení v létě, se také mění. Zařízení tedy musí být schopno plnit svou funkci 

i při extrémních hodnotách. Ovšem určovat maximální instalovaný výkon zařízení 

podle těchto extrémních hodnot by však nebylo hospodárné, neboť jde o stav, který 

může nastat jen zcela výjimečně a na krátkou dobu.  

S ohledem na uvedenou skutečnost nehospodárnosti instalovaných výkonů 

zdrojů tepla nebo chladu na maximální výkon neustále hledáme cesty ke snižování 

spotřeb energií. Jednou z možností, jak optimalizovat výkon zdroje, je zavádění 

modelových situací, na nichž můžeme simulovat extrémní hodnoty metrologických 

dat, různé provozní stavy, aj. 
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2.   SOUČASNÝ STAV 

 

2.1. DENOSTUPNĚ - METODA PRO URČENÍ SPOTŘEBY TEPLA 

 

Z ročního průběhu teploty vzduchu lze zjistit délku období s průměrnou 

teplotou t (°C), tzv. délka otopného období d vyjádřena počtem dnů. Kromě toho lze 

také zjistit střední venkovní teplotu v tomto období tes, popřípadě rozdíl mezi střední 

vnitřní teplotou ist  a střední venkovní teplotou. 

 

  Ddtt esis  .      [d K]    (1)  

 

Počet denostupňů D charakterizuje průměrné povětrnostní (teplotní) poměry 

v daném časovém úseku a v zásadě je možno jej vyjádřit pro libovolnou dobu (týden, 

celé otopné období, apod.). 

Detailní simulační analýzy spotřeby energií, mikroklimatu či systémové 

regulace nejsou vždy nutné. Příkladem je podlahové vytápění, u kterého třicetileté 

zkušenosti dokázaly, že zjednodušený výpočet pro statické okrajové podmínky plně 

postačuje k návrhu a dimenzování systému [L1].  

Vzhledem k tomu, že pro systémy s velkou tepelnou kapacitou nejsou statické 

podmínky pro výpočet vytápěcího nebo chladícího výkonu postačující, používají se 

většinou k hodnocení prostorů s chladicím a klimatizačním systémem a jejich 

kombinací a pro návrh vytápěcích a chladicích systémů v extrémních klimatických 

podmínkách simulační programy. 

 

 

2.2. POČÍTAČOVÉ SIMULACE 

 

V současné době výzkumní pracovníci po celém světě užívají energetické 

simulace pomocí simulačních programů k ověřování konceptů nových energií 

od jednoduchých domácích systémů ohřevu vody až po návrhy, simulace chování 

energetických systémů staveb a jejich vybavení, alternativních energetických 

systémů, apod. 
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Simulační programy budou mít v budoucnosti nezastupitelné místo při 

projektování systémů vytápění, chlazení, větrání a klimatizace.  

Podmínkou masového rozšíření programů bude cenová přístupnost a 

jednoduchost při práci uživatele. Důvěryhodnosti výsledků počítačových metod 

simulací pomůže také odborný přístup uživatele. Neodborný přístup způsobí naopak 

nepřípustně chybné výsledky. Jinak řečeno, malá nepřesnost při zadávání okrajových 

podmínek může způsobit výraznou konečnou nepřesnost simulace.  

 

Počítačové simulace lze podle oblasti řešení rozdělit do tří hlavních skupin: 

 

1. Počítačová simulace dynamického chování soustav (např. programy TRNSYS, 

EnergyPlus)  

 

Typickým představitelem je komerční program TRNSYS. Program provádí 

výpočet chování systému jako celku a určuje vzájemné závislosti a vlivy mezi jeho 

jednotlivými prvky a počasím. Jako jednoduchý příklad je možno uvést výpočet 

denního (týdenního, ročního) průběhu teploty vody v akumulační nádobě 

(se zahrnutím stratifikace teploty) natápěné kapalinovými kolektory slunečního 

záření se současným odběrem užitkové vody. 

 

2. Výpočet energetické bilance objektu (programy ESP-r, EnergyPlus, ECOTECT).  

 

Například program ESP-r, který není komerční a je volně k dispozici se zaměřuje 

zejména na stanovení energetické bilance objektu jako celku. Výsledkem může být 

znalost chování objektu během celého roku a určení optimálního výkonu zdroje tepla 

pro zimní období, nebo určení optimálního výkonu zdroje chladu pro letní období. 

  

3. Počítačové simulace proudění - CFD (programy FLOVENT, FLUENT)  

 

CFD programy umožňují detailní stanovení teplotních a rychlostních polí 

v prostoru. Program FLOVENT je určen zejména pro řešení obytných prostor. Oproti 

tomu program FLUENT je zcela univerzální program.  

 

 

http://www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-r.htm
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Bylo by vhodné, aby se simulačními programy mohlo seznamovat stále více 

posluchačů univerzit. Programové multilicence si bohužel nemůže dovolit 

v současnosti každý institut či univerzita, a proto by bylo možná zajímavé, kdyby 

evropská komise podpořila vytvoření simulačního programu cenově přístupného a 

zároveň uživatelsky příjemného pro studijní účely. Z bezplatných programů 

s otevřenými kódy se nabízí k dispozici program ESP-r a program EnergyPlus, tyto 

ale vyžadují abnormálně velkou odbornou způsobilost a vědomosti při práci s 

modely. 

Tendence ukazují možnost, že jednoduché simulační programy mohou být 

distribuovány v budoucnosti jako výpočtový nástroj přímo s EN normami.  

 

Pro studijní účely univerzity VŠB-TU Ostrava se naskytla možnost katedře 

energetiky v rámci grantového programu získat energeticky simulační software 

TRNSYS. V rámci možností pracovat s programem TRNSYS a studovat tak 

modelové situace celé oblasti TZB, vznikla myšlenka vytvořit dynamický model 

systému zdroje tepla se spotřebou ÚT, VZT a TUV, který by byl aplikovatelný jak 

v praxi, tak sloužil k výukovým účelům. Jako energetický systém - skutečný model 

pro tuto disertační práci skvěle posloužila nová budova Auly VŠB-TU Ostrava 

(obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Budova Auly VŠB-TU Ostrava 
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2.3.  ENERGETICKÝ SYSTÉM TRNSYS 

 

Vlastnímu vytváření energetického systému v programu TRNSYS by měla 

předcházet teoretická analýza řešeného problému, včetně nákresu reálného systému 

s popisy toku energií. Důležitým hlediskem je také určit detailnost simulace. 

Program umožňuje nastavovat u některých modulů veškeré možné parametry, je však 

potřeba znát vliv jednotlivých parametrů na chování modulu a hlavně znát hodnotu 

těchto parametrů pro konkrétní modul a řešený příklad (např. závislost spotřeby 

el. energie u čerpadel v závislosti na průtoku). 

 

Každý prvek v programu TRNSYS je charakterizovaný vstupními a 

výstupními veličinami. Veličiny jsou rozděleny do tří skupin: 

 

 PARAMETERS - jsou veličiny, které se v průběhu simulace nemění a lze 

je nastavit před začátkem simulace.  

 INPUTS – veličiny, které se mohou (ale nemusí) v průběhu výpočtu měnit. 

 OUTPUTS - výstupy z modulů, které slouží buď opět jako další vstupní 

parametry nebo jsou již požadovaným výsledkem simulace.  

 

Prvky se vzájemně propojí tak, aby vytvořily požadovaný energetický systém 

pomocí vstupních (INPUTS) a výstupních (OUTPUTS) veličin. 

 

Výsledky simulace je možno jednak zapsat do datového souboru pro následné 

zpracování pomocí libovolného programu (např.: tabulkový procesor), ale i zároveň 

je možné „online“ sledovat průběh simulace, resp. průběh libovolných vybraných 

veličin.  

Výstupem simulace je také popis dynamického chování vytvořeného systému 

v určených časových intervalech v časovém rozmezí (několika let). Například 

průběhy teplot a tepelných ztrát jednotlivých zón budovy, energetické bilance 

solárních soustav v závislosti na čase. 
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3.   CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem disertační práce je vytvoření dynamického modelu technologie zdroje 

tepla, jímž jsou tepelná čerpadla se systémem země/voda, budovy Auly VŠB-TU 

Ostrava, optimalizace počtu provozních hodin oběhových čerpadel vedoucích do 

šachet č.1-5 a aplikovatelnost modelu v praxi na budovy se zdrojem tepla 

s tepelnými čerpadly země/voda.  

 

Účelem tohoto modelu a cílem práce je: 

 

 vytvoření samotného modelu v simulačním software TRNSYS 

 optimalizace počtu provozních hodin oběhových čerpadel TČ 

 optimalizace spínání jednotlivých TČ 

 aplikovatelnost v praxi na budovy se zdrojem tepla tepelné čerpadlo 

systém země/voda 

 možnost simulace modelu i při jiných okrajových podmínkách 

 optimalizace spotřeby energií 

 optimalizace energetického systému 

 rozšíření znalostí v oblasti energetických simulací 

 

Teoretický model byl sestaven na základě skutečného zdroje tepla a 

jednotlivých spotřeb ÚT, VZT a parametrů získaných z jednotlivých měření v rámci 

energetického systému.  

 

Optimalizace systému 

Pro optimalizování počtu provozních hodin oběhových čerpadel jednotlivých 

vrtů a spínání jednotlivých TČ bylo uvažováno se 3 variantami spínání oběhových 

čerpadel vrtů. 

K jednomu oběhovému čerpadlu vrtu jsou přiřazena dvě tepelná čerpadla. 

Tzn.,při sepnutí TČ sepne oběhové čerpadlo vrtu.  

 

Spínání oběhových čerpadel jednotlivých vrtů 

Podle potřebného počtu spuštěných oběhových čerpadel vrtů v závislosti na 

množství sepnutých tepelných čerpadel se nejprve spustí 1 oběhové čerpadlo, pokud 
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je třeba většího výkonu připne 2 oběhové čerpadlo, dále 3 oběhové čerpadlo až 5 

oběhové čerpadlo. Jakmile dosáhne 1 oběhové čerpadlo stanoveného počtu 

provozních hodin (varianta č.1 - 168 hod, varianta č.2 -  24 hod, varianta č.3 -  5 hod) 

spouští se nejprve 2 oběhové čerpadlo a podle potřeby 3 oběhové čerpadlo až 5 

oběhové čerpadlo a tímto způsobem se toto střídá až do 5 oběhového čerpadla a poté 

opět spíná 1 oběhové čerpadlo. 

 

Varianta č.1 – 1 týden  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 1 týden jako první. Po týdnu se vyhodnotí, 

které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako první. 

 

Varianta č.2 – 2 dny (48 hodin)  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 2 dny jako první. Po 48 hodinách se vyhodnotí, 

které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako první. 

 

Varianta č.3 – 5 hodin  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 5 hodin jako první. Po 5 hodinách se 

vyhodnotí, které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako 

první. 

 

 

Propojení tepelných čerpadel s akumulačními zásobníky je v simulaci 

nahrazeno zjednodušeně s využitím naměřených dat, a sice teploty vystupující 

v horní či spodní části taktovací nádoby v závislosti na průtoku okruhem tepelných 

čerpadel a průtokem okruhem vytápění a vzduchotechniky. Tento způsob je vhodný 

pro porovnání reálného stavu a simulace. Vzhledem ke způsobu regulace v závislosti 

na parametrech, které nejsou v modelu zahrnuty, bude také regulace probíhat 

s využitím naměřených dat na reálném zařízení. Jedná se o časy spínání tepelných 

čerpadel a oběhových čerpadel jednotlivých polí vrtů. Z tohoto důvodu je simulace 

nastavena s krokem 10 min., neboť sběr dat probíhá taktéž s časovým krokem 

10 min. 

Kalibrace modelu proběhla s daty získanými za rok 2008. 
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4.  SKUTEČNÝ MODEL 

 

Zdrojem tepla pro ÚT, VZT a TUV celého areálu budovy Auly VŠB-TU 

Ostrava je 10 ks tepelných čerpadel typu „země (hloubkové vrty) – voda“ firmy IVT 

typ Greenline D70. Primárním zdrojem je pole vrtů rozdělené do 5 šachtic s 22 vrty 

(obr.2).  

 

Obr. 2: Stávající vizualizační model skutečného systému s TČ  

 

 

4.1   SYSTÉM STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ZDROJE TEPLA 

 

Technické parametry tepelného čerpadla fa IVT typ Greenline D 70: 

Topný výkon/ elektrický příkon při 0/50°C   69,8 / 22,3 kW 

Provozní napětí   400V 3N 50 Hz 

Rozběhový proud kompresoru   164 A 

Jištění, motorová charakteristika   50 A 

Množství chladiva (R407C)   9,8 kg 
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Průtok primárního média   3,95 l/s 

Průtok sekundárního média   1,73 l/s 

Teplotní spád sekundárního okruhu   55/45°C 

Hmotnost   510 kg 

 

Instalovaný výkon zdroje 10 ks tepelných čerpadel: 10 x 69,8 = 698 kW 

 

Jako bivalentní zdroj je použita stávající horkovodní výměníková stanice instalována 

v suterénu objektu poblíž strojovny tepelných čerpadel.  

 

Popis stávající vyměníkové stanice  

V místnosti výměníkové stanice (VS) je instalována předávací stanice KPS 

SYMPATIK – dodavatel firma SYSTHERM s.r.o.: 

 

1. Pro potřeby ÚT - o výkonu 250 kW a tepelným spádem 55/45°C,  

2. Pro potřeby VZT - o výkonu 909 kW a tepelným spádem 80/60°C  

3. Pro potřeby TUV - o výkonu 150 kW, tepelným spádem 55/45°C. 

 

Ohřev ÚT, VZT a TUV je prováděn v deskovém výměníku. Součástí VS jsou 

regulační ventily, zabezpečovací zařízení systému a doplňování studené vody 

do systému, jakož i čerpadla. Měření odebraného tepla zajišťuje provozovatel 

horkovodní sítě – Dalkia a.s. 

 

Technické údaje VS 

Oblastní teplota v místě stavby     -15°C, B = 8 

Tepelný spád ÚT      55/45°C 

Tepelný spád VZT      80/60°C                                           

Tepelný spád TUV      55/45°C                                         

Konstrukční tlak a teplota ÚT, VZT    0,6 MPa, 100°C 

Konstrukční tlak a teplota TUV    1 MPa, 100°C 

Max. spotřeba tepla  ÚT     250 kW 

Max. spotřeba tepla  VZT     909 kW 

Max. spotřeba tepla  TUV     150 kW 
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Technické řešení systému tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla jsou umístěna v  místnosti strojovny tepelných čerpadel 

(obr.3), jenž je umístěna v suterénu objektu. V místnosti jsou dále umístěny taktovací 

nádoby (akumulační nádoby) s předehřevem TUV, expanzní a doplňovací systém 

primární strany tepelných čerpadel a topného systému ÚT a VZT a rozvaděč elektro 

a MaR.  

Všech 10 ks tepelných čerpadel je napojeno na společné rozdělovací a sběrné 

potrubí dimenze DN 200. Pro rovnoměrný chod kaskády tepelných čerpadel jsou 

dále do společného rozdělovacího a sběrného potrubí zaústěny dvě akumulační 

nádoby typ IVT 756 s objemem 2 x 700 litrů. V každé z nádob je instalováno 6 ks 

měděných vložek (výměníku) pro průtokový ohřev TUV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Foto strojovny tepelných čerpadel  

 

 

   Za napojením akumulačních nádob je společné rozdělovací sběrné potrubí 

DN 200, kde jsou z potrubí postupně vyvedeny odbočky DN 100 a DN 125 pro 

jednotlivé moduly výměníkové stanice. Odbočka DN 100, v které jsou instalovány 

uzavírací klapy, filtr a zpětná klapa dimenze DN 100 je napojena přes trojcestný 

ventil DN 80 na výměníkový modul ohřevu ÚT. Ve vratném potrubí je instalován 

měřič tepla typ DN 80 pro měření spotřeby tepla pro systém ÚT.  

Přednostně zdrojem tepla pro ÚT jsou tepelná čerpadla. V případě poruchy 

tepelných čerpadel, nebo nedostatečného příkonu tepelných čerpadel, je pomoci 

trojcestného ventilu přimíchávána topná vody z deskového výměníku. 
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Odbočka DN 125, v které jsou instalovány uzavírací klapy, filtr a zpětná 

klapa dimenze DN 125 je napojena přes trojcestný ventil DN 100 na výměníkový 

modul ohřevu VZT. Ve vratném potrubí je instalován měřič tepla DN 100 pro měření 

spotřeby tepla pro systém VZT.  

Stávající systém VZT je provozován s tepelným spádem 80/60°C. Přednostně 

zdrojem tepla pro VZT jsou tepelná čerpadla. V případě, že požadovaná teplota 

náběhové topné vody pro VZT bude nižší, než teplota topné vody v okruhu tepelných 

čerpadel, která je cca 50°C, je zdrojem tepla kaskáda tepelných čerpadel.  Bude-li 

požadovaná teplota pro okruh VZT vyšší, přepne se trojcestný ventil do polohy, 

ve které bude zdrojem tepla pro VZT stávající modul výměníkové stanice. [L4] 

 

V rámci nového zdroje tepla kterými jsou tepelná čerpadla, je instalována 

expanzní nádoba s membránou o objemu 600 litrů. 

Navržený systém ohřevu TUV je řešen jako průtokový, a je prováděn ve dvou 

akumulačních nádobách s ohřevem TUV o objemu 700 l, jenž jsou instalovány 

ve strojovně tepelných čerpadel (příloha č.1, použito z projektové dokumentace).  

 

 

4.2   VENKOVNÍ ROZVODY – HLUBINNÉ VRTY 

 

Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla jsou hlubinné vrty v počtu 110 ks 

s hloubkou 140 m umístěny pod nezpevněnou zatravněnou plochou a parkovištěm 

v rastru 10x10 m na ploše kolem nového objektu Auly (příloha č.2, použito 

z projektové dokumentace).   

Vrty jsou nepažené o průměru min. 130 mm. V každém z vrtů jsou nataženy 

dvě dvojsmyčky PE 32x2,9 (čtyřkolona), které jsou na povrchu propojeny do jedné 

dvojsmyčky PE 40x2,4. 

Potrubí od vrtů o průměru 40x2,4 mm jsou svedeny do příslušných šachet 

v závislosti na umístění vrtu, ve kterých jsou umístěny rozdělovače a sběrače 

pro jednotlivé větve.   

Propojení zdroje tepla (tepelná čerpadla) s šachticemi je navrženo do pěti 

větví, tj. pro každou šachtici je ze zdroje tepla vedena samostatná větev PE 110x6,6. 

Oběh vody v každé větvi zajišťuje oběhové čerpadlo, jenž je instalované v přívodním 
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potrubí z vrtů v prostoru zdroje tepla. Rozvodné potrubí mezi tepelnými čerpadly 

(TČ) a vrty je provedeno z trubek PE - 100 SDR 17,6. 

 

Všechny odbočky z hlavního rozvodného potrubí jsou provedeny navrtávací 

odbočkou (elektrotvarovka) nebo pomoci T-kusů. Pro spoje potrubí uloženého 

v zemi bude použito elektrotvarovek. 

  Médiem v primárním okruhu je nemrznoucí směs vody a etylalkoholu 

s koncentrací 30%.  

Jako zabezpečovacího zařízení primárních okruhů je použito zařízení 

pro uzavřené otopné soustavy - expanzní nádoba vakuová, vodárenská o objemu 

2 x 500 l. 

Pro odběr tepla ze země je provedeno 110 hloubkových vrtů s celkovou 

délkou 15 400 m. 

Do jednotlivých vrtů jsou zasunuté dvě dvojice polyetylénových trubek 

o průměru 32mm (2 x smyčka tvaru "U" – čtyřkolona).  

 

Každý vrt je po zapuštění kolektoru vyplněn vzestupnou injektáží 

cementobentonitovou směsí. [L4] 

 

 

5.   TEORETICKÝ MODEL 

 

 Na základě reálného zařízení v systému je vytvořen teoretický model (obr.4), 

který popisuje dynamické chování technologie zdroje tepla, včetně jednotlivých polí 

vrtů v závislosti na jednotlivých spotřebách ÚT, VZT a TUV na základě měřených 

údajů. 

Zdrojem tepelné energie jsou tepelná čerpadla zapojená do kaskády, systém 

země-voda.  

Zemní vrty o celkovém počtu 110 a hloubce 140 m jsou situována 

v bezprostřední blízkosti řešeného objektu. 

Následující body, autor považuje za zcela originální, jelikož nikdy nebyly 

tyto údaje zatím publikovány. 
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5.1   TEORETICKÝ MODEL – SKUTEČNÝ STAV  

 

 

Obr. 4: Teoretický model skutečného stavu systému s tepelnými čerpadly a polem 

zemních vrtů, Aula - Ostrava (v program TRNSYS) 

 

Teoretický model byl sestaven z těchto hlavních komponent:  

 

- komponenta tepelného čerpadla „Type 668“, 

- komponenta pole vrtů „Type 203, 204, 205, 206“, 

- komponenta obsahující data spotřeby tepla ÚT, VZT, TUV a reg. „Type 9e“, 

- komponenta regulace a doplňkových výpočtů „Type 62_UT-VZT-TUV“, 

- komponenta pomocných výpočtů regulace „New equation“ , 

- komponenta zobrazení a uložení výsledných dat „Type 65a“, 

- komponenta skutečné teploty do vrtů „Type 62_tp2,r“.  



Optimalizace spotřeby energie budov s využitím dynamických simulačních metod 

 - 20 - 

 

Vlastnímu energetickému systému, resp. vytvoření teoretického modelu 

předcházela teoretická analýza, kde bylo nutné se zamyslet, jak pracuje celý skutečný 

model a nastavit logiku spínání jednotlivých komponentů. Zkrácený výpis programu  

v programovacím jazyce Fortran je součástí přílohy č.3. 

 

 

Na obrázcích obr. 5 a obr.6 je zobrazena logika výpočtu teploty vratné vody na 

sekundární straně tepelných čerpadel v závislosti na tepelné ztrátě a průtoku 

ústředním vytápěním (UT), vzduchotechnikou (VZT) a taktovacími nádobami. 

Tepelná čerpadla vyžadují konstantní průtok média výparníkem i kondenzátorem. 

Vzhledem k tomu, že průtok do otopné soustavy není shodný s průtokem do 

tepelných čerpadel, je přebytečný průtok kryt z taktovacích nádob. Tyto nádoby se 

chovají jako termohydraulický rozdělovač. Jsou vhodné také pro zamezení častého 

spínání tepelných čerpadel. Jak je vidět na obr.5,  pokud je průtok otopnou soustavou 

větší než průtok TČ, je rozdíl průtoků doplněn z horní části akumulačních nádob. Na 

obr.6 je tento případ opačný, průtok tepelnými čerpadly je vyšší než otopnou 

soustavou a nadbytek protéká přes taktovací nádoby.  
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Obr. 5: Logika výpočtu mTUV > 0 
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Obr. 6: Logika výpočtu mTUV < 0 

 

 

5.1.1   Komponenta tepelného čerpadla „Type 668“ 

 

Všech 10 ks tepelných čerpadel o jednotlivém výkonu 69,8 kW 

(při 0°C/50°C) bylo pro zjednodušení nahrazeno jednou komponentou tepelného 

čerpadla a příslušnou regulací určující množství současně spuštěných tepelných 

čerpadel. Výkonové parametry tepelného čerpadla uvedené v tab. 1 jsou převzaty 

z výkonových křivek dle výrobce IVT Greenline D 70 (obr. 7).  

Tab. 1: Výkonové parametry tepelného čerpadla  IVT Greenline D70 
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Průtok primárním okruhem je dle dodaných podkladů nastaven na konstantní 

hodnotu 14220 kg/h a průtok sekundárním okruhem na hodnotu 6228 kg/h.  

V závislosti na vstupní teplotě vody primárního a sekundárního okruhu je 

z výkonových křivek určen výkon a jsou vypočteny výstupní teploty na primární a 

sekundární straně tepelného čerpadla. 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

  (°C) 

 

                (°C) 

 

Obr. 7: Výkonové křivky tepelného čerpadla  IVT Greenline D70 

 

 

Všeobecný popis komponenty „Type 668“ 

 

Tato komponenta modeluje jednostupňové tepelné čerpadlo. Komponenta je 

založena na datových souborech dodaných uživatelem obsahující katalogová data  

pro kapacitu a výkon, založených na vstupním zatížení  a vstupních teplotách. „Type 

668“, obsluhuje regulaci hladiny teploty stejně jako by ji obsluhovalo vlastní 

čerpadlo. Když kontrolní signál definovaný uživatelem indikuje, že by jednotka měla 

být ZAPNUTA, ať už v tepelném nebo chladicím režimu, řídí kapacitní úroveň, 

dokud se hodnoty kontrolního signálu nezmění. 
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Princip tepelného čerpadla 

 

Funkcí tepelného čerpadla je jímání tepla OQ  o nižší teplotě (většinou 

z okolních přírodních hmot nebo z druhotných energetických zdrojů) a jeho 

zhodnocení přivedením další – pohonné energie W tak, aby bylo získáno teplo TQ  

o vyšší teplotě, použitelné např. pro vytápění (obr.8). 

Základní mírou efektivity práce tepelného čerpadla je tzv. topný faktor T , 

někdy nazývaný výkonové číslo, nebo COP (Coefficient Of Performance). Topný 

faktor je poměrem získaného tepla TQ  ku množství přivedené  - pohonné energii W  

tepelného čerpadla.[L3] 

 

W

QT
T        [-]    (13) 

 

Z energetické bilance tepelného čerpadla  

 

WQQ OT        [J]    (14) 

 

Z toho plyne, že topný faktor T je vždy vyšší než 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma principu tepelného čerpadla 
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„Type 668“ užívá katalogová data, která jsou snadno dostupná od výrobců 

tepelných čerpadel. Uvnitř této komponenty stojí dva datové soubory a soubor 

obsahující data o chladicím výkonu a soubor obsahující data o tepelném výkonu. Oba 

soubory poskytují kapacitu a výkon tepelného čerpadla (ať už v chladicím popř. 

tepelném režimu) jako funkce vstupní teploty primární kapaliny a vstupní teploty 

sekundární kapaliny. 

 

Oba datové soubory užívají standardní formát pro datové soubory TRNSYS. 

Jako takový je „Type 668“ schopný interpolovat údaje v rámci vstupních dat 

specifikovaných v datových souborech. Avšak není schopný extrapolovat údaje 

v rámci vstupních dat mimo datový rámec, a pokud parametry nebudou spadat do 

datového rámce ve výpisovém souboru TRNSYS, simulačním deník vytiskne 

varování.  

V příloze 3 je detailně rozepsána komponenta tepelného čerpadla „Type 668“ 

v programovacím jazyce Fortran.   

 

 

Výkon tepelného čerpadla 

 

Komponenta „Tepelné čerpadlo - Type668“ je vybavena dvěma kontrolními 

signály s vlastnostmi jedním pro ohřívání a druhým pro chlazení. Pokud uživatel 

nastaví oba kontrolní signály na „1“, model nevytvoří varování. Tepelný režim má 

v tomto případě přednost před režimem chlazení. Pokud jsou oba, tepelný i chladicí, 

kontrolní signály zapnuty, bude model ignorovat kontrolní signál chlazení a bude 

pracovat v tepelném režimu. 

Pokud je u tepelného čerpadla stanoveno, aby bylo zapnuto v tepelném 

režimu (VSTUP 6 nastaven na „1“), Type668 vyvolá podprogram TRNSYS Data se 

vstupní kapalinou primáru a sekundáru. Program s vlastnostmi Data (routine) má 

přístup do datového souboru o tepelném výkonu a navrací tepelný výkon a příkon 

stroje. [L6] 
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Výstupní teploty dvou proudů kapalin lze vypočítat použitím rovnice 15 a 16. 
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5.1.2 Komponenta pole vrtů  „Type 557a“ 

 

Sestavený model předpokládá dle reálného stavu rozdělení vrtů do pěti šachet 

(pole vrtů). Každé pole obsahuje 22 vrtů hlubokých 140 m. Oproti reálnému 

rozmístění je v modelu předpoklad souměrného uspořádání jednotlivých vrtů. 

Parametry vrtů jsou uvedeny v tab. 2.  

Tato komponenta modeluje vertikální výměník tepla, který tepelně reaguje se 

zemí. Model tohoto tepelného výměníku se běžně užívá u aplikací tepelných 

čerpadel se zemním zdrojem. Tato komponenta modeluje buď tepelný výměník  s   

U-trubicí nebo tepelný výměník s koncentrickou trubicí.  

V našem případě používáme tepelného výměníku s U-trubicí. U aplikací 

tepelného výměníku s U-trubicí je do země vyvrtán vertikální vrt. Tepelný  výměník 

s U-trubicí je pak do vrtu zatlačen. Vrchní část tepelného výměníku je typicky 

umístěna několik metrů pod povrchem země.  

Obrázek 9 zobrazuje jednu U-trubici na jeden vrt, ačkoliv tento podprogram 

umožňuje uživateli použít až 10 U-trubic na jeden vrt. 
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Tab. 2: Parametry jednotlivých polí vrtů 

 

Program předpokládá, že jsou vrty umístěny rovnoměrně v rámci válcovitého 

skladovacího objemu země. Mezi potrubím existuje přenos tepla konvekcí a 

vedením.  
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Teplota v zemi se počítá ze tří částí:  

- globální teploty,  

- místního řešení,  

- řešení ustáleného proudění.  

 

Globální a lokální problémy se explicitně řeší použitím metody konečných 

diferencí. Řešení ustáleného proudění se získá analyticky. Teplota se pak vypočítá 

použitím metod superpozice. [L5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Tepelný výměník s U-trubicí 

 

Numerický postup 

 

Tepelný proces je modelován jako superpozice tří částí: globálního problému, 

problému ustáleného proudění a lokálního problému. Tyto tři části budou nezávisle 

projednány v následující části. 

Tepelná rovnováha pro tepelnou kapacitu kapaliny udává kolísání teploty 

během proudění. Toto kolísání je zvláště důležité při nízkém průtoku kapaliny.  
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Globální problém 

 

Globální problém je v zásadě běžný problém vedení tepla se dvěma členy 

tepelného zdroje v ukládacím prostoru. To zahrnuje rozsáhlý tepelný proces, jako 

např. interakci mezi prostorem uložení a okolní zemí, mezi různými částmi v rámci 

prostoru uložení, vliv podmínek na povrchu země atd. Jakékoliv detaily v teplotním 

poli související s jednotlivým potrubím jsou zanechány problému ustáleného 

proudění a lokálnímu problému.  

Simulovaný objem zahrnuje objem prostoru uložení a dostačující část okolní 

země. Předpokládá se, že objem prostoru uložení, tepelné vlastnosti, uspořádání 

potrubí a teplotní pole naznačují válcovitou symetrii s ohledem na osu vedoucí 

středem objemu uložení. Tepelné vlastnosti země jsou udány tepelnou vodivostí a 

měrnou tepelnou kapacitou. Současná verze předpokládá homogenní tepelné 

vlastnosti v rámci objemu uložení. V okolní zemi se ale mohou lišit od buňky 

k buňce. Izolaci lze umístit kamkoliv podél povrchu objemu uložení, na povrchu 

země nebo v okolní zemi. 

Na povrchu země je stanovena časově proměnlivá teplota. Protože vzdálenost 

od povrchu k objemu uložení je v řádech metrů, je obvykle dostačující použít 

průměrné hodnoty povrchové teploty země po docela dlouhou dobu (obr.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Mapa tepelného toku ČR dle proměnné tepelné vodivosti hornin 
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Denní kolísání nejsou významná. Tyto průměrné hodnoty lze odvodit            

od skutečných povětrnostních údajů nebo je lze doplnit jako předepsanou funkci 

v programu. Vnitřní radiální hranicí je osa souměrnosti, což znamená, že přes tuto 

hranici neprochází sdílení tepla. Vnější hranice okolní země jsou vybrány tak, aby 

neměly podstatný vliv  na tepelný proces v prostoru uložení. Teplota v hraničních 

buňkách  by neměla být podstatně ovlivněna procesem ukládání, což je jednoduché 

zkontrolovat. Očividně závisí umístění hranic na velikosti objemu uložení, tepelných 

vlastnostech země a době trvání simulované doby. 

 

Numerický model využívá explicitně metodu konečných diferencí. 

Simulovaný objem země je rozdělen do dvourozměrné sítě použitím radiální 

souřadnice r a vertikální souřadnice z (obr.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11. Příklad sítě užité pro globální problém 

 

Tepelná rovnováha pro danou buňku je docela jednoduchá. Síťové proudění 

tepla k buňce mění teplotu tak, že je energie zachována. Tepelná proudění jsou 

odhadnuta jednoduchými diferenčními rovnicemi. Indexy v radiálních a vertikálních 

směrech jsou označeny i a j. Radiální proudění tepla mezi buňkou (i – 1, j) a (i,j) se 

stává 

 

 ),(),1().,(),( jiTjiTjiKjiF rr    [W.m
-1

]   (17) 

 

Kde Kr je tepelná vodivost mezi buňkou (i – 1, j) a (i,j). Logaritmické 

vyjádření pro tepelný odpor se užívá při výpočtu koeficientu přenosu tepla 
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v radiálním směru mezi dvěmi buňkami. Ve vertikálním směru je proudění mezi      

(i – 1, j) a (i,j): 

 

 ),()1,().,(),( jiTjiTjiKjiF zz    [W.m
-1

]   (18) 

 

Pro buňku v objemu uložení existují dva členy tepelného zdroje, které by 

měly být zváženy, a to ten, který přenáší teplo z lokálního problému a ten, který 

redistribuuje teplo v rámci objemu uložení díky cirkulaci měrné tepelné kapacity 

kapaliny. Čistý příspěvek těchto tepelných zdrojů buňce (i,j) je označen Ql (i,j) a Qsf 

(i,j). Pokud jsou členy tepelného zdroje, teplota uzlových bodů a povrch země známy 

v daném čase, je přímé vypočítat nové teplotní pole. Nová teplota pro buňku i,j se 

stává: 

 

 
),(/

.),(),()1,().(),1(),(),(),(

jict

jiQjiQjiFjiFjiFjiFjiTjiT sflzzrrttt





[ºC]    (19) 

Kde t  je časový krok a c měrná tepelná kapacita buňky.  

 

Tepelná rovnováha pro tepelnou kapacitu kapaliny  

 

Pokud se teplota kapaliny nesoucí teplo liší od teploty okolní země, dojde 

mezi těmito dvěma částmi k přenosu tepla. Kapalina ztratí nebo získá energii, a její 

teplota bude podél trasy proudění skrz objem uložení rozdílná. Amplituda teplotních 

odchylek závisí, mimo jiné na průtokové rychlosti kapaliny. Pokud jsou zanedbány 

přechodné členy v kapalině, lze zapsat rovnici tepelné rovnováhy pro tepelnou 

kapalinu: 

0)( 



afpfpf TT

s

T
qC      [-]    (20) 

 

Zde je fC volumetrická tepelná kapacita kapaliny, fq je průtoková rychlost 

kapaliny, ),( tsT f  je teplota kapaliny,  je koeficient přenosu tepla mezi kapalinou a 

bodem v okolní zemí s teplotou Ta. Prvním vyjádřením je tepelná rovnováha 

na jednotkovou délku potrubí (index p), zatímco druhé zvažuje rovnováhu 
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jednotkového objemu v uložení (index v). Souřadnice délky podél trasy proudění 

je s.  

 

Činitel útlumu je definován jako 

 

CfQf

apLp

CfQf

avV

ee


       [-]    (21) 

 

Kde V je objem uložení, Qf je celková průtoková rychlost kapaliny, a Lp je celková 

délka potrubí v objemu uložení. Teplota kapaliny na výstupu z objemu může být 

nyní vyjádřena jako 

 

afinfout TTT ).1(.       [ºC]    (22) 

 

Zde je Tfin vstupní teplota. Pozorujeme, že když se průtoková rychlost 

kapaliny přiblíží nule, přiblíží se výstupní teplota teplotě Ta okolní země. Na druhé 

straně se výstupní teplota vyrovnává vstupní teplotě s tím, jak se průtoková rychlost 

kapaliny blíží nekonečnu.  

 

Celkový tepelný výkon je  

 

)( foutfinff TTQCQ      [W]    (23) 

 

 Užitím vyjádření (22) pro výstupní teplotu a normalizací jednotkového 

objemu (23) vznikne  

 

)).(1.( afin

ff
TT

V

QC
q       [W.m

-1
]   (24) 

 

 Tyto vzorce se používají k doložení efektu teplotních odchylek podél trasy 

proudění kapaliny. Užívají se u lokálního problému i problému ustáleného proudění. 
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Lokální problém 

 

Termální proces kolem jednotlivých potrubí je kvůli krátkodobým odchylkám 

modelován za použití jednorozměrné radiální sítě. Oblast uložení V je rozdělena     

do podoblastí N. Předpokládá se, že lokální problém je stejný okolo každého potrubí 

v dané sub-oblasti. Pro jednu podoblast existuje jeden lokální problém 

(obr. 12 a 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12. Příklad sítě pro lokální problém v podoblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13. Rozdělení objemu uložení do čtyř podoblastí 

 

Lokální teplota lT  vyhovuje rovnici radiálního vedení tepla s poklesem: 
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Zde je tepelná vodivost , volumetrická tepelná kapacita je c a lq  je člen tepelného 

zdroje užitý k přenosu tepla z lokálního do globálního problému. Vnější hranice 

(r = r1) je zcela izolována, tj. přes tuto hranici neexistuje tepelné proudění. 

Podoblasti se užívají k definování trasy proudění skrz objem uložení.  

 

Kapalina proudí skrz V1, V2, … VN, pokud Qf  0 a v opačném směru, pokud 

Qf  0. Počet podoblastí, který je potřeba k získání akceptovatelné přesnosti, závisí 

na velikosti teplotních odchylek podél trasy proudění v prostoru uložení. Nicméně, 

někdy může být nutné použít mnoho podoblastí, pokud je trasa proudění 

komplikovaná a průtoková rychlost kapaliny je malá.  

 Každá podoblast normálně obsahuje několik globálních buněk. Průměrná 

globální teplota v podoblasti k je označena k

gT . Vstupní teplota kapaliny do této 

sekce je k

fT  a na výstupu máme 1k

fT . Průměrná teplota lokální buňky (j = 2) 

bezprostředně vně potrubí pro všechny buňky v sub-oblasti k je 

 

k

g

k

jl

k TTT  2,      [ºC]    (26) 

 

Vstupní/výstupní teploty kapaliny mají vztah 

 

kkk

f

kk

f TTT )1(1       [ºC]    (27) 

 

kde 

 

ff

k
p

k
p

QC

l

k e






       [-]    (28) 

 

Kde je 
k

pL  celková délka potrubí v sekci k, a 
k

p  je koeficient přenosu tepla 

mezi kapalinou v potrubí a první buňkou vně potrubí.  
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Vstupní teplotu kapaliny k oblasti uložení lze aplikovat funkcí času  

 

)(1 tTT finf        [ºC]    (29) 

 

Vstupní teploty ....., 32

ff TT  do každé podoblasti lze vypočítat postupným 

použitím  (27). 

 Jinou možností ve specifikaci zatěžovacích podmínek je předepsaná rychlost 

injekce nebo extrakce tepla. Postupné užití (27) vede ke vztahu mezi vstupní a 

výstupní teplotou kapaliny typu 

ATBT finfout  .      [ºC]    30) 

 

Zde jsou A a B konstanty, které závisí na činitelích útlumu k. Konstanta A 

také závisí na teplotách země T
k
. Celkový efekt lze zapsat 

 

 ATBQCQ finff  )1(     [W]    (31) 

 

Vstupní teplotě kapaliny je nyní dána zkušební hodnota, která je obyčejně 

nastavena na nulu 

 

00 finT       [ºC]    (32) 

 

Z (31) vznikne odpovídající zkušební efekt 

 

AQCQ ff0      [W]    (33) 

 

Pak odečtením (33) od (31) dostaneme 

 

finff TBQCQQ )1(0      [W]    (34) 
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Nakonec lze požadovanou vstupní teplotu kapaliny vypočítat jako 

 

)1(

0

BQC

QQ
T

ff

fin



      [ºC]    (35) 

 

Dodatečná možnost pro specifikaci zátěžových podmínek umožňuje horní a 

spodní meze u teploty kapaliny. Požadovaný efekt se bude užívat, dokud nebudou 

porušeny hraniční hodnoty na teplotě kapaliny. V tom případě bude zatěžovací 

proces pokračovat s hraniční hodnotou jako vstupní teplota.  

 

 Proudění termality se rovná celkové rychlosti extrakce tepla násobené 

průměrnou teplotou kapaliny v objemu uložení. Je použito následné vyjádření pro 

momentální hodnotu injekce extrakce termality  

 

2/)(2/)( 22

foutfinfffoutfinff TTQCTTQC   [-]    (36) 

 

 

Tepelný přenos z globálního do lokálního problému 

 

Člen tepelného zdroje lq  v globálním řešení pochází z přenosu tepla 

z kapaliny do lokálního problému. Nechme, aby Ek bylo množství tepla do podoblasti 

k v lokálním problému během globálního časového kroku tg. Tento člen tepelného 

zdroje pro podoblast k je 

 

kg

k

l
Vt

E
q        [W.m

-1
]   (37) 

 

Zde je Vk objem podoblasti k. Vyjádřením jako nárůstu teploty v podoblasti 

k globálního řešení vznikne 
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Kde  C  volumetrická tepelná kapacita v prostoru uložení. 

 Tepelný přenos je kvůli členu zdroje lq  vykonán jako vzájemná teplotní 

změna v lokálních a globálních teplotních polích pro každou podoblast. 

 

 

Problém ustáleného proudění 

 

Řešení ustáleného proudění, udává teplotní pole kolem potrubí pro konstantní 

rychlost extrakce. Užívá se pro impulzy, které se v čase mění pomalu, a to 

redistribuci tepla v rámci prostoru uložení kvůli cirkulace kapaliny. 

 Zdrojový člen sfq  pro globální buňku j je úměrný k rozdílu mezi teplotou 

buňky k

jgT ,   a průměrnou teplotou k

gT  sub-oblasti k. Rovnice (22) se užívá pro 

tepelnou rovnováhu v kapalině s výkonem. Výstupní teplota z podoblasti k je  

   k

finsf

k

sf
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k

sf
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finsf
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jkk

foutsf TTTT
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Kde je Vk,j objem globální buňky j v podoblasti k. Celková teplota kapaliny je 

součtem teploty kapaliny užité v části ustáleného proudění Tsf a té užité v lokálním 

problému. Vstupní teplota pro problém ustáleného proudění je zvolena na nulu 

0, finsfT .  

Z (39) pak vyplývá, že vstupní a výstupní teploty do a z každé podoblasti se 

rovnají nule. O podmínku předepsané vstupní teploty je postaráno v lokálnímu 

problému. Mělo by být vzato v potaz, že čistý příspěvek energie do každé podoblasti 

v globálním problému z části ustáleného proudění se rovná nule.  

 

Člen zdroje tepla pro globální buňku k sub-oblasti k se stane 

 

k

jg

k

g

k

sf

k

ff

sf TT
V

QC
q ,)(1(      [W.m

-1
]   (40) 

 

Kde Vk objem sub-oblasti k.  
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Činitel útlumu pro část ustáleného proudění je (21) 

CfQf

vVk

k

sf e






       [-]    (41) 

 

kde v  je koeficient přenosu tepla. 
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 Mělo by být zaznamenáno, že člen tepelného zdroje ustáleného proudění 

závisí na teplotě jednotlivé buňky, přičemž člen lokálního tepelného zdroje lq  je 

stejný pro každou podoblast.  

 Teplota ustáleného proudění v kruhové oblasti kolem potrubí je  
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Superpozice teplot 

 

Teplota v zemi je superpozicí tří částí: lokální, globální teploty a teploty 

ustáleného proudění. Přesné umístění potrubí nejsou v tomto modelu známy. 

Abychom získali superponovanou teplotu, je třeba specifikovat radiální vzdálenost 

k nejbližšímu potrubí. Nejprve je udána globální buňka (i,j). Příslušná podoblast je 

pak automaticky vypočítána v programu. Radiální vzdálenost od potrubí se získá 

specifikováním souřadnice j  pro příslušný uzlový bod v lokální síti. 

Superponovaná teplota je nyní [L5,L6] 

 

k

jsf

k

jl

k

jig TTTT   ,,,,      [ºC]    (45) 

 



Optimalizace spotřeby energie budov s využitím dynamických simulačních metod 

 - 39 - 

5.1.3   Komponenta spotřeb „Type 9e“ 

 

Vzhledem k časové náročnosti sestavení teoretického modelu celé budovy 

jsou pro tento model využita data přímo naměřená na reálné budově. Tyto hodnoty 

jsou uloženy v textovém souboru (obr. 14) a příslušnou komponentou (Type 9e) 

dosazovány do simulace.   

Konkrétně se jedná o tepelný výkon a průtok okruhem vytápění 

(Type9e_Spotreba-UT), vzduchotechniky (Type 9e_Spotreba-VZT) a výstupní 

teploty ze zásobníku teplé vody (Type9e-Spotreba-TV). Vzhledem k tomu, že není 

sestaven model budovy, je také regulace tepelných čerpadel a s tím spojený průtok 

primárním okruhem také převzat z reálného měření. Jedná se o komponentu 

(Type9e-TC_reg), která popisuje regulaci tepelných čerpadel a komponenta  

(Type9e-OC-ZS_reg) popisující regulaci oběhových čerpadel zemních sond. 

 

 

 

Obr. 14: Ilustrativní schéma - textový soubor„Type9e“ 
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5.1.4   Komponenta regulace  „Equa_OC-ZS-reg“ 

 

Tato komponenta popisuje regulaci (spínání a vypínání) oběhových čerpadel 

okruhu vrt/tepelné čerpadlo. Pro tyto účely je využita komponenta umožňující 

nadefinování vlastního logického výpočtu „New equation“. V komponentě 

„Equa_OC-ZS-reg“ jsou nadefinovány průtoky jednotlivými polí vrtů v závislosti   

na regulaci oběhových čerpadel. Z projektových podkladů jsou tyto průtoky 

nastaveny na konstantní hodnotu 28220 kg/h pro jedno pole vrtů. Dále je zde 

proveden výpočet výsledné teploty ze všech vrtů. Tato teplota je stanovena 

z hmotnostní bilance. 

 

5.1.5   Komponenta regulace  „Equa_TC_reg“ 

 

V komponentě „Equa_TC_reg“ je nastaveno spuštění tepelného čerpadla 

v režimu vytápění a průtok primární a sekundární stranou. Je zde také proveden 

výpočet počtu sepnutých tepelných čerpadel. S touto hodnotou se následně počítá   

ve výpočtu průtoku soustavou v programu Microsoft Excel „Aula.xls“.  

 

5.1.6   Komponenta propojení  „Type 62_UT-VZT-TUV“ 

 

Komponenta „Type 62“ umožňuje propojení programu TRNSYS a Microsoft 

Excel (obr. 15). Komponenta „Type 62_UT-VZT-TUV“ zahrnuje výpočty průtoků, 

výkony a teploty jednotlivými okruhy vytápění, vzduchotechniky a teplé vody. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Ilustrativní schéma propojení programů TRNSYS a Microsoft Excel 
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5.1.7   Komponenta skutečné teploty do vrtů  „Type 62_tp,2,r“ 

 

Tato komponenta slouží pro výpočet skutečné teploty vstupující do zemních 

vrtů. Otopná soustava je složena z 10 tepelných čerpadel a 5 polí vrtů. V ideálním 

případě jsou při provozu jednoho oběhového čerpadla polí vrtů v provozu dvě 

tepelná čerpadla. V tomto případě je průtok oběhovým čerpadlem a tepelným 

čerpadlem roven. Pokud dojde ke spuštění například 2 oběhových čerpadel a pouze 3 

tepelných čerpadel, je přebytečný průtok neochlazen a je směšován s průtokem přes 

tepelná čerpadla, takže teplota vstupující do vrtů je vyšší, než teplota vystupující 

z výparníku tepelného čerpadla.  

 

Výpočet je uveden v následujícím vztahu 
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5.2   TEORETICKÝ MODEL – MODELOVÉ VARIANTY  
 

Obr. 16: Teoretický model modelových variant 

 

Teoretický model modelových variant (obr.16), byl doplněn ještě o 

následující komponenty: 

 

 

- komponenta „Type 62_vykon“, 

- komponenta „Type 661_ZP“, 

- komponenta „Type 9e-vykon_sumaTC“, 

- komponenta „Type 9e-teplota_ts2“ 

 

 

 

 



Optimalizace spotřeby energie budov s využitím dynamických simulačních metod 

 - 43 - 

 

5.2.1   Komponenta „Type 62_vykon“ 

 

V této komponentě je proveden výpočet výkonu tepelných čerpadel a 

porovnání s původním výkonem tepelných čerpadel ve variantě 1, tedy z reálného 

stavu na VŠB (Aula). Z tohoto výpočtu uvedeného níže dále plyne počet skutečně 

spuštěných tepelných čerpadel.  
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5.2.2   Komponenta „Type 661_ZP“ 

 

Komponenta slouží pro převedení veličiny do dalšího kroku simulace. 

V našem případě je využita pro iQ  (výkon přecházející do dalšího kroku 

simulace). 

 

5.2.3   Komponenta „Type 9e-vykon_sumaTC“ 

 

Jako ostatní komponenty „Type 9e“ slouží i tato pro dosazování hodnot 

z textového souboru do simulace. Jedná se konkrétně o reálný výkon tepelných 

čerpadel získaný z první simulace na reálném zařízení a druhá veličina je počet 

sepnutých tepelných čerpadel, rovněž získaná ze simulace. 

 

5.2.4   Komponenta „Type 9e-teplota_ts2“ 

 

Slouží pro dosazování teploty vratné vody z otopné soustavy do kondenzátoru 

tepelného čerpadla.  
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6.   ANALÝZA VÝSLEDKŮ TEORETICKÉHO MODELU 

 

Cílem práce je optimalizování (snížení) počtu provozních hodin oběhových 

čerpadel TČ. Pro tuto analýzu byly simulovány 3 varianty, na základě kterých bude 

optimalizován systém zdroje tepla s tepelnými čerpadly na nejekonomičtější 

variantu, která bude posléze aplikována na skutečném modelu. 

 

Software vytvořený speciálně pro zpracování výsledků reálných měření je 

v programovacím jazyce Fortran a je součástí přílohy č.3, nebo v úplné podobě na 

CD-ROM nosiči, uloženém v přídeští disertační práce. 

Veškeré podrobné dílčí výsledky v analogové podobě jsou v tabulkové formě 

rovněž zaznamenány na přiloženém CD-ROM nosiči. Z nich vybrané podstatné 

výsledky jsou převedeny do grafické podoby.  

Výstupní výsledky (obrázky) jsou zpracovány v programu TRNSYS.  

 

Teploty jsou zobrazeny v grafech na levém sloupci (°C), dolní vodorovná osa 

zobrazuje časovou osu jednoho roku (obr.17) a pravý sloupec zobrazuje výkon (W). 

 

 

 

  Obr.17: Časová osa jednoho roku v hodinách(hr) 
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6.1   VARIANTA Č.1 

 

Varianta č.1 – 1 týden(168 hodin)  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 1 týden jako první. Po týdnu se vyhodnotí, 

které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako první. Tato 

varianta běží na skutečném modelu. 

Grafické zobrazení výstupních hodnot teoretického modelu: 

 

 teploty zemních sond ZS1-ZS5 - obr. 18 - 22 

 průměrné hodnoty teplot vody primární  sekundární části - obr. 23  

 průměrné hodnoty výkonu a příkonu TČ - obr.24 

 průměrné výkony vytápění budovy Auly - obr. 25 

 průměrné výkony vzduchotechniky budovy Auly – obr.26 

 součet spínání TČ - obr. 27 

 zemní sondy ZS1-ZS5 - obr. 28 

 

 

 

Obr. 18: Teplota zemní sondy ZS1 
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Obr. 19: Teplota zemní sondy ZS2 

Obr. 20: Teplota zemní sondy ZS3 
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Obr. 21: Teplota zemní sondy ZS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Teplota zemní sondy ZS5 
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Obr. 23: Průměrné hodnoty teplot vody primární a sekundární část TČ  

Obr. 24: Průměrné hodnoty výkonu a příkonu TČ  
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Obr.25: Průměrné výkony vytápění budovy Auly  

 

 

 Obr. 26: Průměrné výkony vzduchotechniky budovy Auly  
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Obr.27: Součet spínání TČ (S regulace) 

 

Obr. 28: Zemní sondy ZS1-ZS5  
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6.2   VARIANTA Č.2 

 

Varianta č.2 – 2 dny (48 hodin)  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 2 dny (48 hodin) jako první. Po 48 hodinách se 

vyhodnotí, které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako 

první.  

 

Grafické zobrazení výstupních hodnot teoretického modelu: 

 

 zemní sondy ZS1-ZS5 - obr. 29 

 součet spínání TČ - obr. 30 

 detail sepnutí TČ – obr. 31 

 

Obr. 29: Zemní sondy ZS1-ZS5 – var.č.2  
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Obr. 30: Součet spínání TČ – var.č.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Detail sepnutí TČ  
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6.3   VARIANTA Č.3 

 

Varianta č.3 – 5 hodin  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 5 hodin jako první. Po 5-ti hodinách se 

vyhodnotí, které TČ má naběháno nejmenší provozních počet hodin a sepne jako 

první.  

 

Grafické zobrazení výstupních hodnot teoretického modelu: 

 

 zemní sondy ZS1-ZS5 - obr. 32 

 součet spínání TČ - obr. 33 

 spínání TČ – obr.34 

 

 

 

Obr. 32: Zemní sondy ZS1-ZS5 – var.č.3  
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Obr.33: Součet spínání TČ – var.č.3 

 

Obr.34: Spínání TČ – var.č.3 
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6.4   HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

 

V rámci měření na reálném modelu docházelo k výjimečným nepřesnostem, 

které byly dle správce monitoringu systému způsobeny výpadky zkušebního  

provozu energetického systému nové budovy Auly VŠB-TU Ostrava.  

Z grafických výsledků je patrné, že např. průměrný výkon vytápění budovy 

Auly je cca 180 kW (obr.25). Ale průměrný výkon vzduchotechniky budovy Auly 

(obr.26) se vzhledem k výpočtovým potřebám tepla (viz.technické údaje VS), tj. 

909 kW, pohybuje hluboko pod výpočtovou hranicí. Dle skutečných naměřených 

hodnot se průměrný výkon vzduchotechniky se pohybuje do 100 kW. 

Z uvedených závěrů vyplývá, že především u stanovení potřeb energie 

budovy (ÚT, VZT, TUV) se statický výpočet od dynamického simulovaní velice liší 

hlavně u VZT. Proto simulačními programy jsme schopni hledat velké úspory při 

návrhu technologie zdroje tepla nebo chladu, případně jednotlivých spotřeb energií 

celého systému. 

Z výsledků srovnání variant č.2 a č.3 lze konstatovat, že výkony tepelných 

čerpadel se uvažovaly stejné, to byl předpoklad (obr.34). 

Příkony tepelných čerpadel se skoro neměnily protože příkonové křivky jsou 

závislé jen na vstupní teplotě ze systému nikoli na teplotách z vrtu. 

Takže výsledkem je menší počet naběhaných hodin, což je 68 hodin (obr.35 a 

obr.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.34: Příkony a výkony TČ jednotlivých variant 
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Obr.35: Počet naběhaných hodin  TČ jednotlivých variant 

 

 

 

 

 

 

Obr.36: Numerické vyčíslení Qp(příkon) a Qs(výkon) 

 

 

Návrhem tedy pro lepší optimalizaci systému a úsporu energie byla zjištěna 

možnost snížení počtu provozních hodin z 5418 na 5350. Dále bylo zjištěno, že 

výkon vzduchotechniky se pohybuje hluboko pod výpočtovou hodnotou a díky 

energetickým simulacím jsme schopni lépe odladit výkon zdroje tepla.  

Z výsledků energetických simulací lze získat další velké množství informací 

jak o chování celého energetického systému, tak o vlivu jednotlivých komponentů 

zdroje tepla (velikost akumulační nádoby, průtok teplonosné látky, nastavení 

spínacího rozdílu teplot apod.) na jeho funkci a celkové energetické zisky. Tyto 

výsledky pak mohou sloužit nejen k optimalizaci tepelně technických vlastností 

budovy (dáno materiálovým složením jednotlivých konstrukcí i s ohledem 

na akumulaci), ale také k optimalizaci jednotlivých komponentů energetického 

systému. 

 

  varianta 1 varianta 2 varianta 3 

Qp [kWh] 124080 120887 123032 

Qs [kWh] 450458 450458 450458 

n [hod] 5418 5388 5350 
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7.  ZÁVĚR 

Energetická koncepce vyspělých zemí směřuje ke snižování spotřeb energií. 

Podstatou předložené disertační práce bylo přispět k rozvinutí oboru energetických 

simulací za účelem snižování spotřeby energie a přiblížit se tak k nastolenému 

celosvětovému trendu.  

Teoretickým modelem, který je výsledkem práce „Optimalizace spotřeby 

energie budov s využitím dynamických simulačních metod“, jsme snížili počet 

provozních hodin oběhových čerpadel a optimalizovali instalovaný výkon stávajícího 

zdroje tepla. Výhodou programu je, že stávajícím zdrojem mohou být i velmi složité 

energetické systémy, kde optimalizace výkonů pomocí statických výpočtů jsou velmi 

spletité a komplikované. Výhodou teoretického modelu je vytvoření v programu, 

jehož algoritmus je možno dále rozšiřovat a měnit lze i vstupní okrajové podmínky, 

např. parametry pole vrtů, spotřebu tepla pro vytápění, vzduchotechniku či přípravu 

teplé užitkové vody. 

Návrhem pro další  výzkum a vývoj v rámci tohoto modelu je pokračovat 

např. v optimalizaci systému chlazení budovy Auly VŠB-TU Ostrava pomocí 

tepelných čerpadel, případně v dalším vytvoření teoretického stavebního modelu 

budovy Auly VŠB-TU Ostrava, ale také v zapracování energetických simulačních 

programů do EN norem. Pokud by se v budoucnu zdařilo přidružit energetické 

simulační programy pod EN normy, dočkali bychom se průlomu ve snižování 

spotřeb energií.       

 

Conclusion 

The energy philosophy of advanced countries is leading toward decreasing 

energy consumption. The essence of this dissertation was to contribute to developing 

the area of energy simulation for the purpose of decreasing energy consumption and 

thereby establishing this world-wide trend.   

The theoretical model which is the result of the work “Optimalization 

of Energy Consumption Through the Use of Dynamic Simulation Methods” is first 

and foremost capable of optimalising the installed performances of the existing 

sources after installing the initial measures values. The advantage of the programme 

is that the existing source can also be an extremely complicated energy system 

wherein the optimalisation of the performances through statistic calculations can be 
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very complex and complicated. Additional advantages of the theoretical model are 

the fact that they are created in a programme whose algorithm can be further 

expanded. In addition, the initial border conditions can be altered, for example 

the parameters of the field of bores, heating consumption, air conditioning or 

preparation of warm utility water. 

A plan for further research and development within the framework of this 

model consists of continuing with, for example, optimalisation of the system 

of cooling the building of the auditorium of VŠB-Technical University in Ostrava 

through the use of heat pumps, as well as possible, additional creation of a theoretical 

construction model for the building of the auditorium of VŠB-Technical University 

in Ostrava, along with the preparation of energy simulation programmes in line with 

EU norms. If the energy simulation programmes can be united in the future 

in accordance with EU norms, a milestone in decreasing energy consumption would 

be achieved.  
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Příloha č.3 

VERSION 16 

********************************************************************

*********** 

*** TRNSYS input file (deck) generated by TrnsysStudio 

*** on Tuesday, March 23, 2010 at 10:04 

*** from TrnsysStudio project: C:\Program 

Files\Trnsys16\MyProjects\Projekt_Aula\Simulace_Aula_2008_real.TPF 

***  

*** If you edit this file, use the File/Import TRNSYS Input File 

function in  

*** TrnsysStudio to update the project.  

***  

*** If you have problems, questions or suggestions please contact 

your local  

*** TRNSYS distributor or mailto:iisibat@cstb.fr  

***  

********************************************************************

*********** 

 

 

********************************************************************

*********** 

*** Units  

********************************************************************

*********** 

 

********************************************************************

*********** 

*** Control cards 

********************************************************************

*********** 

* START, STOP and STEP 

CONSTANTS 3 

START=0 

STOP=8321.166434 

STEP=0.166667 

* User defined CONSTANTS  

 

SIMULATION   START  STOP  STEP ! Start time End time

 Time step 

TOLERANCES 0.01 0.01   ! Integration  Convergence 

LIMITS 100 2000 30    ! Max iterations Max 

warnings Trace limit 

DFQ 1     ! TRNSYS numerical integration solver 

method 

WIDTH 80    ! TRNSYS output file width, number of 

characters 

LIST      ! NOLIST statement 

     ! MAP statement 

SOLVER 0 1 1    ! Solver statement Minimum 

relaxation factor Maximum relaxation factor 

NAN_CHECK 0    ! Nan DEBUG statement 

OVERWRITE_CHECK 0   ! Overwrite DEBUG statement 

EQSOLVER 0    ! EQUATION SOLVER statement 

 

* Model "Type9e-Spotreba-UT" (Type 9) 

*  

 

UNIT 30 TYPE 9  Type9e-Spotreba-UT 
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*$UNIT_NAME Type9e-Spotreba-UT 

*$MODEL .\Utility\Data Readers\Generic Data Files\Expert Mode\Free 

Format\Type9e.tmf 

*$POSITION 1070 210 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 14 

2  ! 1 Mode 

3  ! 2 Header Lines to Skip 

2  ! 3 No. of values to read 

0.166667  ! 4 Time interval of data 

1  ! 5 Interpolate or not-1 

1.0  ! 6 Multiplication factor-1 

0  ! 7 Addition factor-1 

1  ! 8 Average or instantaneous value-1 

1  ! 9 Interpolate or not-2 

1.0  ! 10 Multiplication factor-2 

0  ! 11 Addition factor-2 

1  ! 12 Average or instantaneous value-2 

54  ! 13 Logical unit for input file 

-1  ! 14 Free format mode 

*** External files 

ASSIGN "InputT9_UT.txt" 54 

*|? Input file name |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type9e-Spotreba-VZT" (Type 9) 

*  

 

UNIT 34 TYPE 9  Type9e-Spotreba-VZT 

*$UNIT_NAME Type9e-Spotreba-VZT 

*$MODEL .\Utility\Data Readers\Generic Data Files\Expert Mode\Free 

Format\Type9e.tmf 

*$POSITION 1077 302 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 14 

2  ! 1 Mode 

3  ! 2 Header Lines to Skip 

2  ! 3 No. of values to read 

0.166667  ! 4 Time interval of data 

1  ! 5 Interpolate or not-1 

1.0  ! 6 Multiplication factor-1 

0  ! 7 Addition factor-1 

1  ! 8 Average or instantaneous value-1 

1  ! 9 Interpolate or not-2 

1.0  ! 10 Multiplication factor-2 

0  ! 11 Addition factor-2 

1  ! 12 Average or instantaneous value-2 

55  ! 13 Logical unit for input file 

-1  ! 14 Free format mode 

*** External files 

ASSIGN "InputT9_VZT.txt" 55 

*|? Input file name |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type9e-Spotreba-TUV" (Type 9) 

*  

 

UNIT 33 TYPE 9  Type9e-Spotreba-TUV 

*$UNIT_NAME Type9e-Spotreba-TUV 
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*$MODEL .\Utility\Data Readers\Generic Data Files\Expert Mode\Free 

Format\Type9e.tmf 

*$POSITION 1078 393 

*$LAYER Weather - Data Files #  

PARAMETERS 14 

2  ! 1 Mode 

3  ! 2 Header Lines to Skip 

2  ! 3 No. of values to read 

0.166667  ! 4 Time interval of data 

1  ! 5 Interpolate or not-1 

1.0  ! 6 Multiplication factor-1 

0  ! 7 Addition factor-1 

1  ! 8 Average or instantaneous value-1 

1  ! 9 Interpolate or not-2 

1.0  ! 10 Multiplication factor-2 

0  ! 11 Addition factor-2 

1  ! 12 Average or instantaneous value-2 

53  ! 13 Logical unit for input file 

-1  ! 14 Free format mode 

*** External files 

ASSIGN "InputT9_TUV.txt" 53 

*|? Input file name |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type9e-OC-ZS_reg" (Type 9) 

*  

 

UNIT 35 TYPE 9  Type9e-OC-ZS_reg 

*$UNIT_NAME Type9e-OC-ZS_reg 

*$MODEL .\Utility\Data Readers\Generic Data Files\Expert Mode\Free 

Format\Type9e.tmf 

*$POSITION 318 473 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 26 

2  ! 1 Mode 

0  ! 2 Header Lines to Skip 

5  ! 3 No. of values to read 

0.166667  ! 4 Time interval of data 

-1  ! 5 Interpolate or not-1 

1.0  ! 6 Multiplication factor-1 

0  ! 7 Addition factor-1 

1  ! 8 Average or instantaneous value-1 

-1  ! 9 Interpolate or not-2 

1.0  ! 10 Multiplication factor-2 

0  ! 11 Addition factor-2 

1  ! 12 Average or instantaneous value-2 

-1  ! 13 Interpolate or not-3 

1.0  ! 14 Multiplication factor-3 

0  ! 15 Addition factor-3 

1  ! 16 Average or instantaneous value-3 

-1  ! 17 Interpolate or not-4 

1.0  ! 18 Multiplication factor-4 

0  ! 19 Addition factor-4 

1  ! 20 Average or instantaneous value-4 

-1  ! 21 Interpolate or not-5 

1.0  ! 22 Multiplication factor-5 

0  ! 23 Addition factor-5 

1  ! 24 Average or instantaneous value-5 

56  ! 25 Logical unit for input file 

-1  ! 26 Free format mode 

*** External files 
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ASSIGN "InputT9_OC-ZSreg.txt" 56 

*|? Input file name |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type9e-TC_reg" (Type 9) 

*  

 

UNIT 24 TYPE 9  Type9e-TC_reg 

*$UNIT_NAME Type9e-TC_reg 

*$MODEL .\Utility\Data Readers\Generic Data Files\Expert Mode\Free 

Format\Type9e.tmf 

*$POSITION 511 125 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 46 

2  ! 1 Mode 

0  ! 2 Header Lines to Skip 

10  ! 3 No. of values to read 

0.166667  ! 4 Time interval of data 

-1  ! 5 Interpolate or not-1 

1.0  ! 6 Multiplication factor-1 

0  ! 7 Addition factor-1 

1  ! 8 Average or instantaneous value-1 

-1  ! 9 Interpolate or not-2 

1.0  ! 10 Multiplication factor-2 

0  ! 11 Addition factor-2 

1  ! 12 Average or instantaneous value-2 

-1  ! 13 Interpolate or not-3 

1.0  ! 14 Multiplication factor-3 

0  ! 15 Addition factor-3 

1  ! 16 Average or instantaneous value-3 

-1  ! 17 Interpolate or not-4 

1.0  ! 18 Multiplication factor-4 

0  ! 19 Addition factor-4 

1  ! 20 Average or instantaneous value-4 

-1  ! 21 Interpolate or not-5 

1.0  ! 22 Multiplication factor-5 

0  ! 23 Addition factor-5 

1  ! 24 Average or instantaneous value-5 

-1  ! 25 Interpolate or not-6 

1.0  ! 26 Multiplication factor-6 

0  ! 27 Addition factor-6 

1  ! 28 Average or instantaneous value-6 

-1  ! 29 Interpolate or not-7 

1.0  ! 30 Multiplication factor-7 

0  ! 31 Addition factor-7 

1  ! 32 Average or instantaneous value-7 

-1  ! 33 Interpolate or not-8 

1.0  ! 34 Multiplication factor-8 

0  ! 35 Addition factor-8 

1  ! 36 Average or instantaneous value-8 

-1  ! 37 Interpolate or not-9 

1.0  ! 38 Multiplication factor-9 

0  ! 39 Addition factor-9 

1  ! 40 Average or instantaneous value-9 

-1  ! 41 Interpolate or not-10 

1.0  ! 42 Multiplication factor-10 

0  ! 43 Addition factor-10 

1  ! 44 Average or instantaneous value-10 

57  ! 45 Logical unit for input file 

-1  ! 46 Free format mode 

*** External files 
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ASSIGN "InputT9_TC_reg.txt" 57 

*|? Input file name |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* EQUATIONS "Equa_TC_reg" 

*  

EQUATIONS 6 

sumaregTC = 

[24,1]+[24,2]+[24,3]+[24,4]+[24,5]+[24,6]+[24,7]+[24,8]+[24,9]+[24,1

0] 

msekset = 6228 

mprimset = 14220 

regTC = gt(sumaregTC,0) 

msek = msekset*regTC 

mprim = mprimset*regTC 

*$UNIT_NAME Equa_TC_reg 

*$LAYER Main 

*$POSITION 515 214 

 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 

* EQUATIONS "Equa_OC-ZS_reg" 

*  

EQUATIONS 8 

m = 28220 

m1 = [35,1]*m 

m2 = [35,2]*m 

m3 = [35,3]*m 

m4 = [35,4]*m 

m5 = [35,5]*m 

tp1 = 

([4,1]*m1+[20,1]*m2+[21,1]*m3+[22,1]*m4+[25,1]*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5+0

.000001) 

sumaOC = ([35,1]+[35,2]+[35,3]+[35,4]+[35,5])*2 

*$UNIT_NAME Equa_OC-ZS_reg 

*$LAYER Main 

*$POSITION 515 473 

 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 

* Model "Type668_TC" (Type 668) 

*  

 

UNIT 6 TYPE 668  Type668_TC 

*$UNIT_NAME Type668_TC 

*$MODEL .\HVAC Library (TESS)\Water-to-Water Heat Pump\Type668.tmf 

*$POSITION 515 303 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 9 

3.9  ! 1 Source specific heat 

4.1  ! 2 Load specific heat 

34  ! 3 Logical unit number for cooling data file 

6  ! 4 Number of source temperatures - cooling 

4  ! 5 Number of load temperatures - cooling 

35  ! 6 Logical unit for heating data 

4  ! 7 Number of source temps. - heating 

4  ! 8 Number of load temps. - heating 
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1  ! 9 Number of identical heat pumps 

INPUTS 6 

tp1  ! Equa_OC-ZS_reg:tp1 ->Inlet source temperature 

mprim  ! Equa_TC_reg:mprim ->Source flow rate 

29,2   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-2 ->Inlet load temperature 

msek  ! Equa_TC_reg:msek ->Load flow rate 

0,0  ! [unconnected] Cooling control signal 

regTC  ! Equa_TC_reg:regTC ->Heating control signal 

*** INITIAL INPUT VALUES 

13 0 30 0 0 0  

*** External files 

ASSIGN "TC-vykonove-krivky_Aula_C.txt" 34 

*|? Which file contains the cooling performance data? |1000 

ASSIGN "TC-vykonove-krivky_Aula_H_mez.txt" 35 

*|? Which file contains the heating performance data? |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type557a_pole-ZS1" (Type 557) 

*  

 

UNIT 4 TYPE 557  Type557a_pole-ZS1 

*$UNIT_NAME Type557a_pole-ZS1 

*$MODEL .\GHP Library (TESS)\Ground Heat Exchangers\Vertical U-

Tubes\Standard\Type557a.tmf 

*$POSITION 190 686 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 44 

1330000  ! 1 Storage volume 

140  ! 2 Borehole depth 

1.1  ! 3 Header depth 

22  ! 4 Number of boreholes 

0.065  ! 5 Borehole radius 

1  ! 6 No. of boreholes in series 

1  ! 7 Number of radial regions 

14  ! 8 Number of vertical regions 

7.559999  ! 9 Storage thermal conductivity 

1500  ! 10 Storage heat capacity 

-2  ! 11 Negative of u-tubes/bore 

0.016  ! 12 Outer radius of u-tube pipe 

0.0131  ! 13 Inner radius of u-tube pipe 

0.04  ! 14 Center-to-center half distance 

2.808  ! 15 Fill thermal conductivity 

1.548  ! 16 Pipe thermal conductivity 

3.6  ! 17 Gap thermal conductivity 

0  ! 18 Gap thickness 

1300  ! 19 Reference borehole flow rate 

6  ! 20 Reference temperature 

0  ! 21 Pipe to pipe heat transfer 

3.682  ! 22 Fluid specific heat 

941.8  ! 23 Fluid density 

0  ! 24 Insulation indicator 

0.5  ! 25 Insulation height fraction 

0.0254  ! 26 Insulation thickness 

1  ! 27 Insulation thermal conductivity 

1  ! 28 Number of simulation years 

100  ! 29 Maximum storage temperature 

13  ! 30 Initial surface temperature 

0  ! 31 Initial thermal gradient 

0  ! 32 Number of preheating years 

30  ! 33 Maximum preheat temperature 

10  ! 34 Minimum preheat temperature 
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90  ! 35 Preheat phase delay 

20  ! 36 Average air temperature 

15  ! 37 Amplitude of air temperature 

240  ! 38 Air temperature phase delay 

1  ! 39 Number of ground layers 

7.559999  ! 40 Thermal conductivity of layer  

1500  ! 41 Heat capacity of layer  

140  ! 42 Thickness of layer 

0  ! 43 Not used (printing 1) 

0  ! 44 Not used (printing 2) 

INPUTS 5 

31,1   ! Type62_tp2r:output ->Inlet fluid temperature 

m1  ! Equa_OC-ZS_reg:m1 ->Inlet flowrate (total) 

0,0  ! [unconnected] Temperature on top of storage 

0,0  ! [unconnected] Air temperature 

0,0  ! [unconnected] Circulation switch 

*** INITIAL INPUT VALUES 

9 1332 10 10 1  

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type203" (Type 203) 

*  

 

UNIT 20 TYPE 203  Type203 

*$UNIT_NAME Type203 

*$MODEL \Program Files\Trnsys16\Studio\Proformas\Komponenty 

(RK)\Type203.tmf 

*$POSITION 350 688 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 44 

1330000  ! 1 Storage volume 

140  ! 2 Borehole depth 

1.1  ! 3 Header depth 

22  ! 4 Number of boreholes 

0.065  ! 5 Borehole radius 

1  ! 6 No. of boreholes in series 

1  ! 7 Number of radial regions 

14  ! 8 Number of vertical regions 

2.1  ! 9 Storage thermal conductivity 

1500  ! 10 Storage heat capacity 

-2  ! 11 Negative of u-tubes/bore 

0.016  ! 12 Outer radius of u-tube pipe 

0.00131  ! 13 Inner radius of u-tube pipe 

0.04  ! 14 Center-to-center half distance 

2.808  ! 15 Fill thermal conductivity 

1.548  ! 16 Pipe thermal conductivity 

3.6  ! 17 Gap thermal conductivity 

0  ! 18 Gap thickness 

1300  ! 19 Reference borehole flow rate 

6  ! 20 Reference temperature 

0  ! 21 Pipe to pipe heat transfer 

3.682  ! 22 Fluid specific heat 

941.8  ! 23 Fluid density 

0  ! 24 Insulation indicator 

0  ! 25 Insulation height fraction 

0.0254  ! 26 Insulation thickness 

1  ! 27 Insulation thermal conductivity 

1  ! 28 Number of simulation years 

100  ! 29 Maximum storage temperature 

13  ! 30 Initial surface temperature 

0  ! 31 Initial thermal gradient 



Optimalizace spotřeby energie budov s využitím dynamických simulačních metod 

 - 69 - 

0  ! 32 Number of preheating years 

30  ! 33 Maximum preheat temperature 

10  ! 34 Minimum preheat temperature 

90  ! 35 Preheat phase delay 

20  ! 36 Average air temperature 

15  ! 37 Amplitude of air temperature 

240  ! 38 Air temperature phase delay 

1  ! 39 Number of ground layers 

2.1  ! 40 Thermal conductivity of layer  

1500  ! 41 Heat capacity of layer  

140  ! 42 Thickness of layer 

0  ! 43 Not used (printing 1) 

0  ! 44 Not used (printing 2) 

INPUTS 5 

31,1   ! Type62_tp2r:output ->Inlet fluid temperature 

m2  ! Equa_OC-ZS_reg:m2 ->Inlet flowrate (total) 

0,0  ! [unconnected] Temperature on top of storage 

0,0  ! [unconnected] Air temperature 

0,0  ! [unconnected] Circulation switch 

*** INITIAL INPUT VALUES 

9 1332 10 10 1  

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type204" (Type 204) 

*  

 

UNIT 21 TYPE 204  Type204 

*$UNIT_NAME Type204 

*$MODEL .\Komponenty (RK)\Type204.tmf 

*$POSITION 507 688 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 44 

1330000  ! 1 Storage volume 

140  ! 2 Borehole depth 

1.1  ! 3 Header depth 

22  ! 4 Number of boreholes 

0.065  ! 5 Borehole radius 

1  ! 6 No. of boreholes in series 

1  ! 7 Number of radial regions 

14  ! 8 Number of vertical regions 

2.1  ! 9 Storage thermal conductivity 

1500  ! 10 Storage heat capacity 

-2  ! 11 Negative of u-tubes/bore 

0.016  ! 12 Outer radius of u-tube pipe 

0.0131  ! 13 Inner radius of u-tube pipe 

0.04  ! 14 Center-to-center half distance 

2.808  ! 15 Fill thermal conductivity 

1.548  ! 16 Pipe thermal conductivity 

3.6  ! 17 Gap thermal conductivity 

0  ! 18 Gap thickness 

1300  ! 19 Reference borehole flow rate 

6  ! 20 Reference temperature 

0  ! 21 Pipe to pipe heat transfer 

3.682  ! 22 Fluid specific heat 

941.8  ! 23 Fluid density 

0  ! 24 Insulation indicator 

0.5  ! 25 Insulation height fraction 

0.0254  ! 26 Insulation thickness 

1  ! 27 Insulation thermal conductivity 

1  ! 28 Number of simulation years 

100  ! 29 Maximum storage temperature 
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13  ! 30 Initial surface temperature 

0  ! 31 Initial thermal gradient 

0  ! 32 Number of preheating years 

30  ! 33 Maximum preheat temperature 

10  ! 34 Minimum preheat temperature 

90  ! 35 Preheat phase delay 

20  ! 36 Average air temperature 

15  ! 37 Amplitude of air temperature 

240  ! 38 Air temperature phase delay 

1  ! 39 Number of ground layers 

2.1  ! 40 Thermal conductivity of layer  

1500  ! 41 Heat capacity of layer  

140  ! 42 Thickness of layer 

0  ! 43 Not used (printing 1) 

0  ! 44 Not used (printing 2) 

INPUTS 5 

31,1   ! Type62_tp2r:output ->Inlet fluid temperature 

m3  ! Equa_OC-ZS_reg:m3 ->Inlet flowrate (total) 

0,0  ! [unconnected] Temperature on top of storage 

0,0  ! [unconnected] Air temperature 

0,0  ! [unconnected] Circulation switch 

*** INITIAL INPUT VALUES 

9 1332 10 10 1  

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type205" (Type 205) 

*  

 

UNIT 22 TYPE 205  Type205 

*$UNIT_NAME Type205 

*$MODEL .\Komponenty (RK)\Type205.tmf 

*$POSITION 689 688 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 44 

1330000  ! 1 Storage volume 

140  ! 2 Borehole depth 

1.1  ! 3 Header depth 

22  ! 4 Number of boreholes 

0.065  ! 5 Borehole radius 

1  ! 6 No. of boreholes in series 

1  ! 7 Number of radial regions 

14  ! 8 Number of vertical regions 

2.1  ! 9 Storage thermal conductivity 

1500  ! 10 Storage heat capacity 

-2  ! 11 Negative of u-tubes/bore 

0.016  ! 12 Outer radius of u-tube pipe 

0.0131  ! 13 Inner radius of u-tube pipe 

0.04  ! 14 Center-to-center half distance 

2.808  ! 15 Fill thermal conductivity 

1.548  ! 16 Pipe thermal conductivity 

3.6  ! 17 Gap thermal conductivity 

0.0  ! 18 Gap thickness 

1300  ! 19 Reference borehole flow rate 

6  ! 20 Reference temperature 

0  ! 21 Pipe to pipe heat transfer 

3.682  ! 22 Fluid specific heat 

941.8  ! 23 Fluid density 

0  ! 24 Insulation indicator 

0.5  ! 25 Insulation height fraction 

0.0254  ! 26 Insulation thickness 

1  ! 27 Insulation thermal conductivity 
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1  ! 28 Number of simulation years 

100  ! 29 Maximum storage temperature 

13  ! 30 Initial surface temperature 

0  ! 31 Initial thermal gradient 

0  ! 32 Number of preheating years 

30  ! 33 Maximum preheat temperature 

10  ! 34 Minimum preheat temperature 

90  ! 35 Preheat phase delay 

20  ! 36 Average air temperature 

15  ! 37 Amplitude of air temperature 

240  ! 38 Air temperature phase delay 

1  ! 39 Number of ground layers 

2.1  ! 40 Thermal conductivity of layer  

1500  ! 41 Heat capacity of layer  

140  ! 42 Thickness of layer 

0  ! 43 Not used (printing 1) 

0  ! 44 Not used (printing 2) 

INPUTS 5 

31,1   ! Type62_tp2r:output ->Inlet fluid temperature 

m4  ! Equa_OC-ZS_reg:m4 ->Inlet flowrate (total) 

0,0  ! [unconnected] Temperature on top of storage 

0,0  ! [unconnected] Air temperature 

0,0  ! [unconnected] Circulation switch 

*** INITIAL INPUT VALUES 

9 1332 10 10 1  

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type206" (Type 206) 

*  

 

UNIT 25 TYPE 206  Type206 

*$UNIT_NAME Type206 

*$MODEL .\Komponenty (RK)\Type206.tmf 

*$POSITION 867 688 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 44 

1330000  ! 1 Storage volume 

140  ! 2 Borehole depth 

1.0  ! 3 Header depth 

22  ! 4 Number of boreholes 

0.065  ! 5 Borehole radius 

1  ! 6 No. of boreholes in series 

1  ! 7 Number of radial regions 

14  ! 8 Number of vertical regions 

7.559999  ! 9 Storage thermal conductivity 

1500  ! 10 Storage heat capacity 

-2  ! 11 Negative of u-tubes/bore 

0.016  ! 12 Outer radius of u-tube pipe 

0.0131  ! 13 Inner radius of u-tube pipe 

0.04  ! 14 Center-to-center half distance 

2.808  ! 15 Fill thermal conductivity 

1.548  ! 16 Pipe thermal conductivity 

3.6  ! 17 Gap thermal conductivity 

0.0  ! 18 Gap thickness 

1300  ! 19 Reference borehole flow rate 

6  ! 20 Reference temperature 

0  ! 21 Pipe to pipe heat transfer 

3.682  ! 22 Fluid specific heat 

941.8  ! 23 Fluid density 

0  ! 24 Insulation indicator 

0.5  ! 25 Insulation height fraction 
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0.0254  ! 26 Insulation thickness 

1.0  ! 27 Insulation thermal conductivity 

1  ! 28 Number of simulation years 

100.0  ! 29 Maximum storage temperature 

13  ! 30 Initial surface temperature 

0.0  ! 31 Initial thermal gradient 

0  ! 32 Number of preheating years 

30.0  ! 33 Maximum preheat temperature 

10.0  ! 34 Minimum preheat temperature 

90  ! 35 Preheat phase delay 

20.0  ! 36 Average air temperature 

15.0  ! 37 Amplitude of air temperature 

240  ! 38 Air temperature phase delay 

1  ! 39 Number of ground layers 

7.559999  ! 40 Thermal conductivity of layer  

1500  ! 41 Heat capacity of layer  

140  ! 42 Thickness of layer 

0  ! 43 Not used (printing 1) 

0  ! 44 Not used (printing 2) 

INPUTS 5 

31,1   ! Type62_tp2r:output ->Inlet fluid temperature 

m5  ! Equa_OC-ZS_reg:m5 ->Inlet flowrate (total) 

0,0  ! [unconnected] Temperature on top of storage 

0,0  ! [unconnected] Air temperature 

0,0  ! [unconnected] Circulation switch 

*** INITIAL INPUT VALUES 

20.0 0.0 20.0 20.0 1  

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type62_UT_VZT_TUV" (Type 62) 

*  

 

UNIT 29 TYPE 62  Type62_UT_VZT_TUV 

*$UNIT_NAME Type62_UT_VZT_TUV 

*$MODEL .\Utility\Calling External Programs\Excel\Type62.tmf 

*$POSITION 885 303 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 4 

0  ! 1 Mode 

8  ! 2 Nb of inputs 

8  ! 3 Nb of outputs 

1  ! 4 Show Excel 

INPUTS 8 

30,1   ! Type9e-Spotreba-UT:Output 1 ->input-1 

30,2   ! Type9e-Spotreba-UT:Output 2 ->input-2 

34,1   ! Type9e-Spotreba-VZT:Output 1 ->input-3 

34,2   ! Type9e-Spotreba-VZT:Output 2 ->input-4 

33,1   ! Type9e-Spotreba-TUV:Output 1 ->input-5 

6,3   ! Type668_TC:Outlet load temperature ->input-6 

sumaregTC  ! Equa_TC_reg:sumaregTC ->input-7 

33,2   ! Type9e-Spotreba-TUV:Output 2 ->input-8 

*** INITIAL INPUT VALUES 

0 0 0 0 0 0 0 0  

LABELS 1 

"Aula.xls" 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type65a-pole-ZS" (Type 65) 

*  
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UNIT 15 TYPE 65  Type65a-pole-ZS 

*$UNIT_NAME Type65a-pole-ZS 

*$MODEL \Program Files\Trnsys16\Studio\Proformas\Output\Online 

Plotter\Online Plotter With File\TRNSYS-Supplied Units\Type65a.tmf 

*$POSITION 515 829 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 12 

6  ! 1 Nb. of left-axis variables 

3  ! 2 Nb. of right-axis variables 

4  ! 3 Left axis minimum 

14  ! 4 Left axis maximum 

0  ! 5 Right axis minimum 

1000  ! 6 Right axis maximum 

1  ! 7 Number of plots per simulation 

12  ! 8 X-axis gridpoints 

0  ! 9 Shut off Online w/o removing 

48  ! 10 Logical Unit for output file 

2  ! 11 Output file units 

0  ! 12 Output file delimiter 

INPUTS 9 

4,1   ! Type557a_pole-ZS1:Outlet temperature ->Left axis 

variable-1 

20,1   ! Type203:Outlet temperature ->Left axis variable-2 

21,1   ! Type204:Outlet temperature ->Left axis variable-3 

22,1   ! Type205:Outlet temperature ->Left axis variable-4 

25,1   ! Type206:Outlet temperature ->Left axis variable-5 

6,1   ! Type668_TC:Outlet source temperature ->Left axis 

variable-6 

0,0  ! [unconnected] Right axis variable-1 

0,0  ! [unconnected] Right axis variable-2 

0,0  ! [unconnected] Right axis variable-3 

*** INITIAL INPUT VALUES 

t2_ZS1 t2_ZS2 t2_ZS3 t2_ZS4 t2_ZS5 t2_TC Ztrata_horni Ztrata_strana 

Ztrata_spodni  

LABELS  3 

"Temperatures" 

"Heat transfer rates" 

"Zemni_sonda" 

*** External files 

ASSIGN "ZS_real.plt" 48 

*|? What file should the online print to? |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type65a-TC" (Type 65) 

*  

 

UNIT 17 TYPE 65  Type65a-TC 

*$UNIT_NAME Type65a-TC 

*$MODEL \Program Files\Trnsys16\Studio\Proformas\Output\Online 

Plotter\Online Plotter With File\TRNSYS-Supplied Units\Type65a.tmf 

*$POSITION 288 829 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 12 

4  ! 1 Nb. of left-axis variables 

5  ! 2 Nb. of right-axis variables 

0  ! 3 Left axis minimum 

60  ! 4 Left axis maximum 

0  ! 5 Right axis minimum 

1500  ! 6 Right axis maximum 

1  ! 7 Number of plots per simulation 

12  ! 8 X-axis gridpoints 
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0  ! 9 Shut off Online w/o removing 

50  ! 10 Logical Unit for output file 

2  ! 11 Output file units 

0  ! 12 Output file delimiter 

INPUTS 9 

tp1  ! Equa_OC-ZS_reg:tp1 ->Left axis variable-1 

6,1   ! Type668_TC:Outlet source temperature ->Left axis 

variable-2 

29,2   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-2 ->Left axis variable-3 

6,3   ! Type668_TC:Outlet load temperature ->Left axis 

variable-4 

6,5   ! Type668_TC:Heat transfer to load ->Right axis 

variable-1 

6,7   ! Type668_TC:Heat pump power ->Right axis variable-2 

6,6   ! Type668_TC:Heat transfer from source ->Right axis 

variable-3 

mprim  ! Equa_TC_reg:mprim ->Right axis variable-4 

msek  ! Equa_TC_reg:msek ->Right axis variable-5 

*** INITIAL INPUT VALUES 

t_vstup_primar t_vystup_primar t_vstup_sekundar t_vystup_sekundar 

Vykon Prikon Ocerpane_teplo m_primar m_sekundar  

LABELS  3 

"Temperatures" 

"Heat transfer rates" 

"TC" 

*** External files 

ASSIGN "TC_real.plt" 50 

*|? What file should the online print to? |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type65a-Regulace" (Type 65) 

*  

 

UNIT 28 TYPE 65  Type65a-Regulace 

*$UNIT_NAME Type65a-Regulace 

*$MODEL \Program Files\Trnsys16\Studio\Proformas\Output\Online 

Plotter\Online Plotter With File\TRNSYS-Supplied Units\Type65a.tmf 

*$POSITION 753 829 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 12 

10  ! 1 Nb. of left-axis variables 

10  ! 2 Nb. of right-axis variables 

0  ! 3 Left axis minimum 

10  ! 4 Left axis maximum 

0  ! 5 Right axis minimum 

10  ! 6 Right axis maximum 

1  ! 7 Number of plots per simulation 

12  ! 8 X-axis gridpoints 

0  ! 9 Shut off Online w/o removing 

49  ! 10 Logical Unit for output file 

2  ! 11 Output file units 

0  ! 12 Output file delimiter 

INPUTS 20 

35,1   ! Type9e-OC-ZS_reg:Output 1 ->Left axis variable-1 

35,2   ! Type9e-OC-ZS_reg:Output 2 ->Left axis variable-2 

35,3   ! Type9e-OC-ZS_reg:Output 3 ->Left axis variable-3 

35,4   ! Type9e-OC-ZS_reg:Output 4 ->Left axis variable-4 

35,5   ! Type9e-OC-ZS_reg:Output 5 ->Left axis variable-5 

0,0  ! [unconnected] Left axis variable-6 

0,0  ! [unconnected] Left axis variable-7 

0,0  ! [unconnected] Left axis variable-8 
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regTC  ! Equa_TC_reg:regTC ->Left axis variable-9 

sumaregTC  ! Equa_TC_reg:sumaregTC ->Left axis variable-10 

24,1   ! Type9e-TC_reg:Output 1 ->Right axis variable-1 

24,2   ! Type9e-TC_reg:Output 2 ->Right axis variable-2 

24,3   ! Type9e-TC_reg:Output 3 ->Right axis variable-3 

24,4   ! Type9e-TC_reg:Output 4 ->Right axis variable-4 

24,5   ! Type9e-TC_reg:Output 5 ->Right axis variable-5 

24,6   ! Type9e-TC_reg:Output 6 ->Right axis variable-6 

24,7   ! Type9e-TC_reg:Output 7 ->Right axis variable-7 

24,8   ! Type9e-TC_reg:Output 8 ->Right axis variable-8 

24,9   ! Type9e-TC_reg:Output 9 ->Right axis variable-9 

24,10   ! Type9e-TC_reg:Output 10 ->Right axis variable-10 

*** INITIAL INPUT VALUES 

OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 nic nic nic TC SUMTC TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 

TC8 TC9 TC10 

 

LABELS  3 

"Control_signal" 

"Contrlol_signal" 

"regulace" 

*** External files 

ASSIGN "Reg_real.plt" 49 

*|? What file should the online print to? |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* Model "Type65a-UT_VZT_TUV" (Type 65) 

*  

 

UNIT 19 TYPE 65  Type65a-UT_VZT_TUV 

*$UNIT_NAME Type65a-UT_VZT_TUV 

*$MODEL \Program Files\Trnsys16\Studio\Proformas\Output\Online 

Plotter\Online Plotter With File\TRNSYS-Supplied Units\Type65a.tmf 

*$POSITION 1024 829 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 12 

9  ! 1 Nb. of left-axis variables 

8  ! 2 Nb. of right-axis variables 

0  ! 3 Left axis minimum 

120  ! 4 Left axis maximum 

-35000  ! 5 Right axis minimum 

200000  ! 6 Right axis maximum 

1  ! 7 Number of plots per simulation 

12  ! 8 X-axis gridpoints 

0  ! 9 Shut off Online w/o removing 

52  ! 10 Logical Unit for output file 

2  ! 11 Output file units 

0  ! 12 Output file delimiter 

INPUTS 17 

6,3   ! Type668_TC:Outlet load temperature ->Left axis 

variable-1 

29,2   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-2 ->Left axis variable-2 

29,3   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-3 ->Left axis variable-3 

29,4   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-4 ->Left axis variable-4 

29,5   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-5 ->Left axis variable-5 

29,7   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-7 ->Left axis variable-6 

33,1   ! Type9e-Spotreba-TUV:Output 1 ->Left axis variable-7 

33,2   ! Type9e-Spotreba-TUV:Output 2 ->Left axis variable-8 

29,8   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-8 ->Left axis variable-9 

30,1   ! Type9e-Spotreba-UT:Output 1 ->Right axis variable-1 

30,2   ! Type9e-Spotreba-UT:Output 2 ->Right axis variable-2 

34,1   ! Type9e-Spotreba-VZT:Output 1 ->Right axis variable-3 
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34,2   ! Type9e-Spotreba-VZT:Output 2 ->Right axis variable-4 

29,1   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-1 ->Right axis variable-5 

Q_TC_sum  ! Equa:Q_TC_sum ->Right axis variable-6 

29,6   ! Type62_UT_VZT_TUV:output-6 ->Right axis variable-7 

Q_uloz  ! Equa:Q_uloz ->Right axis variable-8 

*** INITIAL INPUT VALUES 

t_sp t_sz t_UTz t_VZTz t_sm2 t_sm1 t_TUV_horni t_TUV_spodni delta_t 

m_UT 

Q_UT m_VZT Q_VZT m_TUV Q_sumaTC m_sumTC Q_uloz  

LABELS  3 

"Temperatures" 

"Heat transfer rates" 

"Aula" 

*** External files 

ASSIGN "Tisk_UT_VZT_TUV_real.plt" 52 

*|? What file should the online print to? |1000 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

* EQUATIONS "Equa" 

*  

EQUATIONS 2 

Q_uloz = [6,5]/3.6*sumaregTC-[34,2]-[30,2] 

Q_TC_sum = [6,5]/3.6*sumaregTC 

*$UNIT_NAME Equa 

*$LAYER Main 

*$POSITION 1094 594 

 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 

* Model "Type62_tp2r" (Type 62) 

*  

 

UNIT 31 TYPE 62  Type62_tp2r 

*$UNIT_NAME Type62_tp2r 

*$MODEL .\Utility\Calling External Programs\Excel\Type62.tmf 

*$POSITION 215 379 

*$LAYER Main #  

PARAMETERS 4 

0  ! 1 Mode 

4  ! 2 Nb of inputs 

1  ! 3 Nb of outputs 

1  ! 4 Show Excel 

INPUTS 4 

tp1  ! Equa_OC-ZS_reg:tp1 ->input-1 

6,1   ! Type668_TC:Outlet source temperature ->input-2 

sumaOC  ! Equa_OC-ZS_reg:sumaOC ->input-3 

sumaregTC  ! Equa_TC_reg:sumaregTC ->input-4 

*** INITIAL INPUT VALUES 

0 0 0 0  

LABELS 1 

"tp2r.xls" 

*-------------------------------------------------------------------

----------- 

 

END 

 


