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ABSTRAKT 

Práce pojednává o simulaci přirozeně a nuceně chlazeného rozváděče v ustáleném provozním stavu.  

Je zde popsán postup měření oteplení v rozváděči měřicími přístroji. Dále pak teplotní vlastnosti 

materiálů, teplotní stavy včetně způsobů šíření tepla. Dále je uveden popis CAD programu a sady 

programů ANSYS, využívající metodu konečných prvků. 

Součástí práce je vytvoření numerického modelu podle skutečné předlohy s popisem vytváření 

simulace statické teplotní analýzy v jednotlivých krocích. Výsledky jsou rozvedeny pro oba 

modelované typy se zaměřením zobrazení rozložení teplot součinitele přestupu tepla a problematikou 

proudění vzduchu v rozváděči a okolí. 

Klíčová slova 

Přirozené a nucené chlazení, ustálený stav, šíření tepla, CAD program, ANSYS, metoda konečných 

prvků (MKP), rozváděč, numerický model, staciká teplotní analýza, součinitel přetupu tepla, teplota, 

proudění. 

ABSTRACT 

The work deals with the simulation of naturely and forced cooled switchboard in the steady operating 

state. There is described here the procedure of measuring of the warming with measuring instruments. 

Further thermal properties of materials, thermal states including the methods of  heat transfer. 

As the next, there is a description of CAD program and of the set of ANSYS programs, which use the 

method of  finite elements. 

The part of this work is conceiving of a numerice model based on the actual draft with the description 

of  creation the simulation of the static thermal analysis in particular steps. Results are shown for both 

modeled types focused on the temperatur distribution view of  heat transfer coefficient and on  airflow 

issues in the switchboard and in its neigborhood. 

Key Words 

Natural and forced cooling, steady state, heat transfer, CAD program, ANSYS, finite element method 

(FEM), Switchgear, numerical model, static thermal analysis, heat transfer coefficient, temperature, 

flow. 

  



 

 

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY 

Značka Veličina  Jednotka 

∂ znak derivace  - 

β tepelná roztažnost  K-1 

c tepelná kapacita  J kg-1 K-1 

c rychlost světla  m s-1 

C1, C2 integrační konstanty  - 

∆ϑ oteplení  °C 

∆ϑ∞ oteplení v ustáleném stavu  °C 

f znak funkce  - 

f frekvence záření  Hz 

Φ tepelný tok  W 

Φα absorbovaný teplený tok  W 

Φχ celkový tepelný tok  W 

g gravitační zrychlení  m s-2 

η dynamická viskozita  Pa s 

ks činitel zmenšení tepelného toku  m2 

l délka  m 

λ vlnová délka  m 

λ tepelná vodivost  W m-1 K-1 

l1, l2, l3 délka stěn  m 

λ1, λ2, λ3 tepelná vodivost stěn  W m-1 K-1 

m hmotnost látky  kg 

n množství  - 

N souhrnný opravný činitel chlazení sáláním  - 

p tlak  atm 

P ztrátový výkon  W 

PV objemový ztrátový výkon  

P1, P2 ztrátový výkon sta tepelného zdroje 30W  s 

Pekv ekvivalentní ztrátový výkon  W 

PV objemový ztrátový výkon  W m-3 

Q teplo látky  J 

ρ hustota  kg m-3 

Rl tepelný odpor stěny  W-1 m2 K 

S plocha  m2 



 

 

S1, S2, S3 plocha stěn  m2 

Sk povrch chlazený prouděním m2 

Ss sálající povrch m2 

Sstř střední plocha stěny m2 

τ časová konstanta  - 

T teplota tělesa  K 

t čas  s 

T0 teplota tepelného zdroje  K 

t1, t2 doba stavu tepelného zdroje 30W  s 

v rychlost  m s-1 

V objem  m-3 

x šířka tepelného zdroje  m 

y délka tepelného zdroje  m 

z výška tepelného zdroje  m 

α součinitel přestupu tepla  W m-2 K-1 

αk součinitel přestupu tepla povrchu chlazeného prouděním  W m-2 K-1 

αs součinitel přestupu tepla povrch chlazeného sáláním  W m-2 K-1 

ε emisivita  - 

ϑ teplota  °C 

ϑ1, ϑ2 teploty stěn  °C 

ϑAV střední teplota  °C 

ϑk konečná teplota zdroje  °C 

ϑo oteplení zdroje  °C 

ϑp počáteční teplota zdroje  °C 

ϑr rozdíl v oteplení podle chlazení  °C 

σ0 Stefan-Boltzmanova konstanta  W m-2 K-4 
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ÚVOD 

Cílem práce bylo zkoumání schopnosti chlazení rozváděče v jeho okolí včetně získání informací 

o vzájemném působení. Ve své podstatě se řešilo teplotní pole mezi okolním prostředím, rozváděčem 

a prostředím uvnitř rozváděče, s tím spojené proudění při ochlazování. Prvním stavem bylo nucení 

chlazení rozváděče tak, že docházelo k ofukování rozváděče proudem média – například vzduchem. 

Druhým stavem je přirozený způsob chlazení, pokud by byl rozváděč umístěn například v uzavřené 

místnosti, ve které nedochází k žádnému pohybu vzduchu. Mohlo by se zdát, že proudění v tomto 

případě nemá žádnou roli, ale na konci se však ukáže, že tomu tak doopravdy není. 

Simulací oteplení je možné ověřit, že nenastane nadměrné oteplení při ustáleném stavu, kdy uvnitř 

rozváděče nedojde k překročení meze oteplení stanovené pro jednotlivé druhy přístrojů a zařízení 

umístěných v rozváděči a pro jednotlivé části rozváděče. Získané informace lze pak použít 

k usnadnění návrhu. V praxi jde zejména o splnění technických norem a volí se předepsané 

naddimenzování. 

V teoretické části se rozeberou jednotlivé aspekty zasahující do řešené problematiky. Jedná se 

například o teplotní vlastnosti materiálu, způsoby šíření tepla do okolního prostředí. Je popsán 

a vysvětlen význam simulace a nástrojů k tomu potřebných. 

K získání stanovených výsledků bude potřeba využít specializovaný software - ANSYS. Programové 

vybavení ANSYS má několik oblastí, některé jednotlivé oblasti budou využity k řešení daného 

problému. 

Prvním krokem je získání všech potřebných rozměrů pro vytvoření kompletní geometrie všech 

nezanedbatelných prvků modelu v prostředí SolidWorks. Potom se využije prostředí ANSYS 

Workbench a model se importuje do DesignModeler, kde se pečlivě upraví pro výrobu výpočetní sítě 

modelu, která musí být tvořena s přihlédnutím k dynamice kapalin nebo plynů vzhledem k jejich 

určitým specifikacím pro jejich simulaci. Po úspěšném vytvoření se vytvořená síť importuje do CFX, 

který lze používat buď samostatně nebo jako součást Workbench. Zde dochází k samotnému 

definování simulace. Nastavují se všechny fyzikální parametry včetně způsobu samotného výpočtu. 

Po ukončení výpočtů se výsledky načtou do CFD-Post ve kterém se analyzují výsledky simulace, 

vytváří grafické výsledky, získávají a porovnávají potřebná data.  
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1 ROZVÁDĚČ 

Rozváděč je seskupení různého počtu spínacích přístrojů s doplněním řídicích, signalizačních, 

měřicích, ochranných, regulačních zařízení dle požadavku dalšího zařízení do jednoho celku s plnou 

odpovědností výrobce, včetně všech vnitřních elektrických spojů, mechanických vazeb 

a konstrukčních částí. Vybavení v podobě přístrojů (jističe, pojistky, stykače, spínače, měřidla, 

relé….) je vyráběno v unifikovaných a typových modulech. 

1.1 Třídění rozváděčů 

Třídění rozváděčů podle: 

a) vnější konstrukce: 

• nekrytý rozváděč 

• panelový rozváděč 

• krytý rozváděč  

• skříňový (nejpoužívanější) 

• skříňový stavebnicový 

• pultový 

• rozvodnice 

• stavebnicová sestava rozvodnic 

b) místa instalace: 

• vnitřní 

• venkovní 

c) způsobu montáže s ohledem na mobilnost: 

• stabilní rozváděč (nepřenosný) 

• mobilní rozváděč (přenosný) 

d) krytí rozváděče 

e) druhu krytu: 

• kovově kryté 

• izolačně kryté 

• zapouzdřené 

f) způsobu montáže: např. pevné nebo odnímatelné části 

g) způsobu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem 
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h) rozvodnice se třídí podle provedení na: 

• nástěnné s dveřmi 

• nástěnné bez dveří 

• zapuštěné s dveřmi 

• zapuštěné bez dveří 

• volně stojící (stojanové) 

i) Podle typové zkoušky 

TTA –  typově zkoušený rozváděč – je takový, který vyhovuje stanovenému typu nebo 

sestavě a je prokázáno, že odpovídá příslušné normě, kdy odchylky od typového 

provedení nemají podstatný vliv na jeho vlastnosti. [7] 

PTTA – částečně typově zkoušený rozváděč – tento rozváděč obsahuje jak typově 

zkoušené, tak i typově nezkoušené uspořádání, avšak typově nezkoušené 

uspořádání je odvozeno od typově zkoušeného, které vyhovělo příslušným 

zkouškám. [7] 

1.2 Vzájemné působení přístrojů v rozváděči 

Přístroje musí být voleny, umístěny a upevněny tak, aby jejich vlastní funkce ani spolehlivostní 

parametry nebyly ohroženy ani ovlivněny vzájemným působením, např. teplem, oblouky, vibracemi, 

elektromagnetickým polem apod., které vznikají normální funkcí přístrojů. [8] 

1.3 Zkouška oteplení (ověřovaná charakteristika „meze oteplení") 

Zkouškou oteplení se ověřuje, jestli se při provozu rozváděče nepřekročí meze oteplení stanovené 

pro jednotlivé druhy přístrojů a zařízení umístěné v rozváděči a pro jednotlivé části rozváděče. [8] 

Zkouší se jmenovitými hodnotami proudu s veškerým přístrojovým vybavením rozváděče. Zkoušku 

oteplení je nutno provádět u všech rozváděčů mimo rozváděčů nekrytých a v některých případech 

i panelových. U těchto druhů rozváděčů však musí být z uspořádání přístrojů a z typových zkoušek 

jednotlivých částí nebo z rozměrů vodičů zřejmé, že nedojde k nadměrnému oteplení. [8] 

Při zkoušce oteplení musí být uspořádání rozváděče stejné jako při jeho normálním provozu. Kryty 

a ostatní části musí být správně upevněny na svých místech. Při zkouškách jednotlivých částí nebo 

konstrukčních jednotek musí přilehlé části nebo konstrukční jednotky vytvářet stejné teplotní 

podmínky jako v normálním provozu. Přitom je možné využít topných odporníků. [8] 

Zkoušku je nutno provádět na jedné nebo více typických kombinací obvodů, pro které je rozváděč 

určen, a které jsou vybaveny tak, aby se s dostatečnou přesností dosáhlo nejvyššího možného oteplení. 

Každý obvod je nutno zatížit jmenovitým proudem násobeným součinitelem soudobosti. Pojistky, 

pokud jsou součástí rozváděče, musí být opatřeny tavnými vložkami určenými výrobcem. Výkonové 
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ztráty tavných vložek použitých při zkoušce musí být udány ve zkušebním protokolu. Cívky relé, 

stykačů, spouští atd. musí být napájeny jmenovitým napětím. [8] 

Zkouška musí probíhat po dobu, která je dostatečná k tomu, aby oteplení dosáhlo ustálené hodnoty 

(obvykle maximálně 8 hodin). Oteplení dosáhne ustálené hodnoty tehdy, když změna teploty není 

větší než 1 °C za hodinu. Pokud to přístroje (výstroj rozváděče) dovolí, může být proud pro zkrácení 

doby zkoušky zvýšen v její první polovině a poté snížen na stanovený zkušební proud. [8] 

Při zkoušce musí být rozváděč položen na izolační podložce tak, aby nedocházelo ke zkreslení 

výsledků odvodem tepla do podlahy. [8] 

1.3.1 Měření teplot 

Pro měření teplot se používá termočlánků nebo teploměrů. Měrný konec termočlánku se přiloží na 

měřené místo tak, aby hmota termočlánku neovlivnila výsledky měření. Na větší plochy se připojí svar 

termočlánku na tenký měděný plech nebo se článek vyrobí z tenkých plechů. Pro měření teploty 

vzduchu uvnitř rozváděče se musí na vhodných místech umístit několik měřicích přístrojů. [8] 

Teplota okolí se měří v poslední čtvrtině zkušební doby (asi za pět až šest hodin po zahájení zkoušky) 

teploměry nebo termočlánky rovnoměrně rozmístěnými kolem rozváděče asi v polovině jeho výšky 

a ve vzdálenosti asi 1 m od rozváděče. Teploměry nebo termočlánky pro měření teploty vzduchu 

uvnitř i vně rozváděče musí být umístěny tak, aby byly chráněny před prouděním vzduchu a tepelným 

sáláním. [8] 

1.3.2 Výsledky zkoušky oteplení 

Na konci zkoušky nesmí oteplení (tj. rozdíl mezi teplotou přístroje, zařízení, částí rozváděče a teplotou 

okolního vzduchu vně rozváděče) přesáhnout tyto hodnoty: 

• ručně ovládané části: 

o kovové 15 °C 

o izolačního materiálu 25 °C. 

Ovládací ústrojí uvnitř rozváděče, které je přístupné až po jeho otevření a které je ovládáno 

nepravidelně, může mít oteplení vyšší. 

• přístupné vnější kryty: 

o s kovovým povrchem 30 °C 

o s izolačním povrchem 40 °C. 
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U krytů přístupných, kterých se za běžného provozu není nutno dotýkat, je povoleno oteplení o 10 % 

vyšší. 

• svorky pro připojování izolovaných vnějších vodičů 45 °C 

• holé vodiče 

o hliník a jeho slitiny 85 °C (jedná se o provozní teplotu) 

o u mědi a jejích slitin může být provozní teplota i vyšší než 85 °C 

• jádra izolovaných vodičů 

o AG, AGY apod. 60 °C (provozní teplota) 

o Y, AY, SY apod. 65 °C (provozní teplota) 

• výsuvné kontakty 

o měděné 50 °C 

o měděné postříbřené 60 °C 

• zařízení vestavěná do rozváděče (spínací, řídicí a pomocné přístroje, elektronické přístroje 

atd.) v souladu s požadavky příslušných předmětových norem, technických podmínek apod. 

Uvedené hodnoty oteplení, resp. provozní teploty jsou mezní, pokud se pohybuje teplota okolí 

rozváděče během zkoušky v rozmezí + 10 °C až + 40 °C. Přístroje musí při teplotě, která je uvnitř 

rozváděče, spolehlivě pracovat. [8] 

1.3.3 Částečně typově zkoušené rozváděče 

Pro částečně typově zkoušené rozváděče se zkouška oteplení provádí zkouškou nebo výpočtem. 

Podmínkou aplikace této metody výpočtu je znalost výkonových ztrát všech přístrojů, proudových 

spojů a dalších dílů určených k vedení proudu instalovaných v rozváděči. Ostatní údaje 

potřebné k uplatnění této metody musí být jednak součástí zadání (požadovaných parametrů) 

rozváděče, jednak vyplynou z konstrukčního řešení rozváděče výrobcem. [8] 
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2 TEPLO, TEPLOTA A ŠÍŘENÍ TEPLA 

Teplo 

Teplo, nebo-li tepelná energie, souvisí s vnitřní energií, je to část vnitřní energie, kterou těleso přijme 

popřípadě odevzdá při tepelné výměně jinému tělesu. Značí se písmenem Q a jeho základní jednotkou 

je joule [J]. Množství tepla obsažené v určité látce: 

Q = m c ∆ϑ 

Q - teplo látky, m - hmotnost látky, c - měrná tepelná kapacita, ∆ϑ - oteplení 

Teplota 

Teplota je tepelný stav hmoty související s kinetickou energií částic. Snižuje-li se teplota, říkáme, že 

těleso chladne. Pokud se naopak teplota zvyšuje, říkáme, že se ohřívá. Při chladnutí odevzdává hmota 

do svého okolí teplo a při ohřevu z okolí teplo přijímá. Nejnižší možnou teplotou je absolutní nula 

(0 K), ke které se lze pouze přiblížit. Teplota se může udávat pomocí několika teplotních stupnic 

(Celsiova, Kelvinova), které se liší podle své definice. Na teplotě jsou závislé například: délkové 

rozměry a objem těles, tlak plynů, elektrický odpor, vyzařování elektromagnetických vln apod. 

0 °C = 273,16 K 

Způsoby přenosu tepla 

Přenos tepelné energie nastává mezi tělesem teplejší a studenějším. Pokud má látka jinou teplotu než 

okolní, nastane přenos teplotní energie a probíhá do té doby, dokud mezi tělesem a okolím nedojde 

k teplotní rovnováze. Přenosy tepla lze rozlišit: 

a) vedením (kondukcí) – zpravidla v tělesech tuhých 

b) prouděním (konvekcí) – v prostředí kapalném nebo plynném 

c) sáláním, zářením (radiací) 

Uvedené přenosy tepla se v praxi objevují odděleně. Při řešeních lze uvažovat s každým způsobem 

šíření odděleně a celková přenesená energie je pak rovna součtu energií přenášených všemi způsoby. 

2.1 Teplotní vlastnosti materiálu 

Měrná tepelná kapacita 

Označovaná někdy jako měrné teplo. Je to množství tepla potřebného k ohřátí jednoho kilogramu 

látky o jeden teplotní stupeň. V přesnějších výpočtech se musí uvést, pro jakou teplotu se vztahuje, 

protože je z části závislá na teplotě. 

c [J kg-1 K-1] 
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Tepelná vodivost  

Udává schopnost materiálu vést teplotu. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří ze zahřáté části 

látky do jiné, chladnější. Určuje ji součinitel tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti je 

materiálová konstanta zjišťující se experimentálně. Je definována jako množství tepla prošlé 

za jednotku času tělesem, aby na jednotkovou délku vznikl jednotkový teplotní spád. Veličinu lze také 

definovat jako výkon (nebo-li teplo za jednotku času) procházející každým čtverečním metrem tělesa 

tlustého jeden metr, jejíž strana má teplotu o 1 kelvin vyšší než druhá. 

λ [W m-1 K-1] 

Tepelná roztažnost 

Je děj, kdy dochází ke změně objemu materiálu vlivem změny teploty. Při zvyšování teploty se 

materiál roztahuje a naopak. Při změně teploty dochází ke změně rozměrů. Tepelná roztažnost 

se definuje u pevných, kapalných a plynných materiálů. 

β [K-1] 

Emisivita 

Emisivita je vztah energie vyzařované objektem při jeho dané teplotě k energii vyzařované ideálním 

tělesem nebo černým tělesem při shodné teplotě. Velikost emisivity záleží na teplotě povrchu, jakosti 

povrchu a barvě. Jiné než absolutně černé těleso má emisivitu ε < 1. 

ε [-] 

Součinitel přestupu tepla 

Součinitel přestupu tepla představuje ztráty ve wattech, které těleso odevzdá okolnímu prostředí 

o jednom metru čtverečním chladícího povrchu při rozdílu teploty tělesa a prostředí o jeden teplotní 

stupeň. Součinitel přestupu tepla α závisí na fyzikálních vlastnostech – měrné tíži, hustotě, tepelné 

vodivosti, viskozitě, tepelné kapacitě kapalného nebo plynného prostředí, tvaru a umístění tělesa, 

způsobu opracování jeho povrchu aj. 

α [W m-2 K-1] 

2.2 Tepelná rovnováha 

Je přirozený stav tělesa nacházejícího se ve stabilním rovnovážném stavu nebo do něj přecházejícího. 

Přenos energie lze popsat zákonem zachování energie. Jedno těleso energii přijímá a druhé odevzdává. 

Jsou-li tělesa v rovnovážném stavu nepřijímají ani neodevzdávají žádnou energii. V praxi toto 

neexistuje, protože neustále dochází k tření, vyzařování nebo absorbování záření u každého tělesa. 

Dokonalé tepelné rovnováhy nelze dosáhnout. 

V elektrickém obvodu se část teplených ztrát odvede ochlazováním. Zbylé tepelné ztráty zůstávají 

v tělese a zvyšují jeho teplotu. Průběh oteplení nebo ochlazení má exponenciální charakter. 
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Z počáteční nulové hodnoty narůstá stále pomaleji, až se v době ∞→t  ustálí na hodnotě 

maximálního oteplení ∞∆ϑ a nastane tepelná rovnováha. Časovou konstantu τ lze definovat jako 

dobu, za kterou by těleso dosáhlo ustáleného oteplení ∆ϑ∞ , kdyby bylo všechno uvolněné teplo 

spotřebováno pouze pro zvyšování své teploty, tj. součinitel přestupu tepla by byl roven nule. 

V oteplovací charakteristice rovnice vytíná velikost této tzv. časové konstanty τ na pořadnici ∞∆ϑ

tečna k oteplovací křivce v jejím počátku.  

∞

−

∞ ∆=







−∆=∆ ϑϑϑ τ 632,01

t

e

 

(1)  

 

Obr. 1 - Oteplovací a ochlazovací charakteristika. 

2.3 Šíření tepla vedením (kondukce) 

Vedení je základní způsob šíření tepla v tělesech. Jinak se označuje také jako kondukce. Fyzikálně lze 

tento děj definovat tak, že jde o částečné předávání pohybové energie částic s vyšší střední kinetickou 

energií do oblasti s částicemi s nižší střední kinetickou energií. Částice se přitom nepřemísťují, ale 

kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Nejvíce se přenos tepla uplatňuje v tělesech tuhých. 

Ačkoliv vedení tepla lze pozorovat i u kapalin a plynů, má větší význam u těchto látek přenos tepla 

prouděním. U jednotlivých látek se udává rychlost vedení tepla tzv. tepelná vodivost. Tato vlastnost je 

popsána dále. Vedení tepla lze rozdělit na: [19] 

• ustálené (stacionární) vedení tepla - teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi soustavy se v čase 

nemění 

• neustálené (nestacionární) vedení tepla - teplotní rozdíly mezi jednotlivými částmi tělesa, mezi 

kterými se teplo přenáší, se postupně vyrovnávají. Vedení tepla lze obecně popsat pomocí 

diferenciální rovnice, která vychází 

Teplo vytváří tepelné pole, které je množinou okamžitých hodnot zkoumané části prostoru a jeho 

skalárním polem. 

);;;( tzyxf=ϑ  (2)  

ϑ - teplota uvažovaného bodu, x; y; z - souřadnice tohoto bodu, t  - časová souřadnice 

oteplování 

ochlazování 

∆ϑ 
[°C] 

τ 

∆ϑ  

0 

0,632∆ϑ  

0,632∆ϑ  

t [s] 
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Pokud platí: 

0=
∂

∂

t

ϑ

 
(3)  

jedná se o stacionární pole: 

);;( zyxf=ϑ  (4)  

Při výpočtu tepelné hodnoty prostředí a tepelných ztrát se předpokládá ustálený stav. Řeší se ustálené 

stacionární pole. 

Plochy zahrnující body stejné teploty a spojnice míst se stejnou tepelnou energií jsou izotermické 

plochy. Tepelný stav takového prostředí je určen teplotním polem, tj. množinou okamžitých teplot 

všech bodů zkoumané části prostoru. 

 

Obr. 2 - Izotermy s různou teplotou. 

Základní druhy přenosu tepla vedením 

a) Rovinná stěna nekonečných rozměrů v osách Y a Z. Tepelný tok bude vstupovat kolmo na 

rozhrání ze směru osy X. 

b) Dutý válec nekonečné délky s rozdílem teplot mezi dutinou a vnějším povrchem. Tepelný tok se 

bude šířit v radiálním směru. 

c) Dutá koule s rozdílem teplot mezi dutinou a vnějším povrchem. Tepelný tok se bude šířit 

v radiálním směru. 

Diferenciální rovnice vedení tepla v obecném tvaru – rovnice Fourier-Kirchhofova  

ϑα
ϑϑϑ

α
ϑ

∆⋅=








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
⋅=

∂

∂
2

2

2

2

2

2

zyxt
 (5)  

Závorka obsahuje Laplaceův diferenciální operátor teploty ∆ϑ. Součinitel α je součinitel teplotní 

vodivosti daného materiálu. Odvozené diferenciální rovnice pro vedení tepla umožňují stanovit 

rozložení v každém místě a čase daného tělesa. V praxi se obvykle používá řešení pro jeden ze 

základních druhů vedení tepla. 

V ustáleném stavu je v každém místě teplota stejná, proto se pravá strana rovnice rovná nule: 

0
2

2

2

2

2

2

=








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
⋅

zyx
a

ϑϑϑ
 (6)  

Protože součinitel teplotní vodivosti a není roven nule, musí být rovny nule druhé derivace v závorce. 

ϑ+2∆ ϑ 

ϑ+∆ ϑ 

ϑ 

ϑ-∆ ϑ 

ϑ-2∆ ϑ 
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Vedení tepla rovinnou stěnou nekonečných rozměrů s jednou vrstvou 

Pokud tepelný tok Φ směřuje kolmo na stěnu bude mít teplota v bodě x stejnou teplotu na celé 

isotermické rovině vedené tímto bodem. 

 

Obr. 3 - Vedení tepla rovnou stěnou. 

Potom: 

0=
∂

∂
=

∂

∂

zy

ϑϑ
 (7)  

Pro ustálený stav se dále zjednoduší: 

0
2

2

=
∂

∂

x

ϑ
 (8)  

Po dvojitém integrování dostaneme: 

21 CxC +⋅=ϑ  (9)  

Je patrné, že se teplota ve stěně mění lineárně s x. Integrační konstanty C1 a C2 se určí z mezních 

podmínek teplot ϑ1 a ϑ2 na obou rozhraních: 

pro body: x = 0 21 C==ϑϑ  

x = l 
xl

ClC
∂

∂
=

−
=⇒+⋅==

ϑϑϑ
ϑϑϑ 12

1112  

Integrační konstanty se dosadí do lineární rovnice: 

21 CxC +⋅=ϑ  (10)  

Pro teplotu v bodě x bude platit: 

x
l

x
l

⋅
−

−=+⋅
−

= 21
11

12 ϑϑ
ϑϑ

ϑϑ
ϑ  (11)  

Vedení tepla rovinnou stěnou nekonečných rozměrů s více vrstvami 

Pro tepelný tok Φ prošlý stěnou složenou z n vrstev plochou S platí: 

S

R
n

li

l

n

∑
=

+−
=Φ 1ϑϑ

 
(12)  

ϑ1 

ϑ2 

Φ 

l 

x 
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Tepelný odpor stěny: 

S

l
Rl

⋅
=

λ
 (13)  

Jestliže povrchy stěn S1, S2, S3 mají různou plochu, dosadí se za S geometrický střed z obou ploch. 

21 SSS stř ⋅=  (14)  

 

Obr. 4 - Rovná stěna složená z více vrstev. 

2.4 Šíření tepla prouděním (konvekce) 

Konvekce je kombinací kondukce a přenosu tepelné energie oběhem kapalin, nebo plynu. Pohybem 

hmoty dochází k promíchávání jednotlivých částí, které mají odlišnou teplotu, tím se přenáší teplo 

mezi různými částmi hmotného útvaru. Při zahřátí kapaliny nebo plynu se začíná kapalina nebo plyn 

rozpínat, tím klesá jeho hustota a zahřátá část kapaliny nebo plynu mění jako celek své místo – stoupá 

nahoru. Naopak chladnější části klesají dolů na předešlé místo teplejší části. Takto vzniká v prostředí 

přirozené proudění. Kapaliny a plyny nejsou příliš dobrými tepelnými vodiči, protože vzájemná 

vzdálenost částic je větší než u pevných látek, proto je předání pohybové energie srážkami těmto 

látkám obtížnější. [19] 

Přenos tepla prouděním lze rozdělit do dvou základních skupin: 

a) Přirozené proudění – vzniká tak, že se oteplovaná látka pohybuje pouze vlivem rozdílného 

oteplení a v důsledku toho nestejné hustoty. 

b) Nucené proudění - do pohybu se látka uvádí uměle za pomoci nějakého zařízení (ventilátor). 

Způsoby proudění 

Při přenosu tepla konvekcí má rozhodující způsob proudění médium. Obecně se rozeznávají dva stavy 

proudění: laminární a turbulentní. Při laminárním (pomalém) proudění se jednotlivé částice pohybují 

rovnoběžně se stěnami, které vedou proud tekutiny. Při turbulentním proudění se částice náhodně 

promíchávají. 

ϑ1 

l1 l2 l3 

λ1 λ2 λ3 

S1 S2 

S2 S3 

ϑ2 
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Laminární proudění 

Jedná se o proudění, při kterém jsou proudnice rovnoběžné se stěnami. Částice se vzájemně nemísí 

a pohybují se vedle sebe ve „vrstvách“. Rozložení rychlosti pohybu v částic v průřezu je parabolické 

s maximem v ose kanálu a nulovou hodnotou u stěn. Přestupy tepla jsou v laminárním proudění 

podstatně menší oproti turbulentnímu proudění. 

 

Obr. 5 - Laminární proudění 

 Turbulentní proudění 

Turbulentní (rychlé) proudění média je, když se částice náhodně navzájem promíchávají. Částice 

média vykonávají při proudění kromě posouvání i složitý vlastní pohyb, který vede ke vzniku vírů. 

Rychlost jednotlivých částic média se nepravidelně mění, takže nemají ve všech místech neměnnou 

rychlost, proudění není stacionární. V tenké vrstviče u stěn vzniká laminární proudění. V tzv. hraniční 

vrstvě se vytváří vířící proud. Rychlost proudění v těsně u stěn je nulová, potom strmě narůstá, až je 

ve středu téměř rovnoměrná. Přechod mezi stavy je pozvolný a souvisí s růstem rychlosti proudění. 

V proudícím médiu vedle hlavního pohybu vzniká i druhotný pohyb způsobující velké zvýšení 

vnitřního tření, které není již dáno viskozitou a je 103 i 104 krát větší. V laminární mezní vrstvě se 

nemůže turbulence projevit. Oblast má malou viskozitu média. U přechodné vrstvy se turbulence 

projevuje částečně, a to místně i časově. Velikost přenášeného tepla definuje téměř výhradně jen 

tepelný odpor hraniční vrstvy. Přenos tepla prouděním je složitý pochod, na kterém se krom vedení 

tepla podílí proudění prostředí závislé na rychlosti média, a i na teplotním rozdílu mezi stěnou 

ochlazovanou a střední teplotou chladícího média ϑAV. 

)(
2

1
21 ϑϑϑ +⋅=AV  (15)  

 

Obr. 6 - Turbulentní proudění. 

směr proudění 

v 

laminární 
vrstva 

směr proudění 

v 
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Proudění v omezeném prostoru 

Pokud tepelný tok prostupuje tekutinovou mezivrstvou, má prostředí lepší tepelnou vodivost. Pokud 

se jedná o plynovou (vzduchovou) vrstvu, zlepšuje vodivost navíc ještě vliv sálání.  

2.5 Šíření tepla zářením (radiace) 

Je-li vyzařování elektromagnetického vlnění s vlnovou délkou o něco vyšší než má viditelné spektrum, 

tedy záření infračervené λ = 10-4 ~ 10-7 m, jde o tepelné záření. To se šíří do prostoru přímočaře 

rychlostí světla z povrchu každého tělesa. Při dopadu je část energie: 

• odražena 

• projde tělesem, je-li průzračné 

• pohlcena a přeměněna v teplo 

Jestliže na těleso dopadá záření od ostatních těles a přijímá více energie než vyzařuje, dochází 

k oteplování, v opačném případě nastává ochlazování. Absolutně černé povrchy pohlcují veškerou 

energii. Naopak, absolutně bílé povrchy všechnu energii odrazí. Skutečná tělesa se považují za šedá, 

protože se absolutním hodnotám pouze blíží. 

f

c
=λ  (16)  

c - rychlost světla,  f  - frekvence záření, λ - vlnová délka 

Stefan-Boltzmanův zákon: úhrnná zářivost absolutně černého tělesa roste se čtvrtou mocninou teploty 

4
0 TS ⋅⋅⋅=Φ εσ  (17)  

σ0 - Stefan-Boltzmanova konstanta (5,67.10-8 W m-2 K-4), ε - emisivita, 

S - vyzařovaná plocha, T - teplota tělesa 

 

Jiné než absolutně černé těleso má emisivitu ε < 1. Čím větší je emisivita, tím více energie bude těleso 

z tepelného zdroje pohlcovat a bude mít tedy větší teplotu. 

Tab. 1 - Intenzita povrchů různých materiálů podle povrchu. 

Materiál Povrch ε 

Hliník 
Leštěný 0,04 

Hladký, oxidovaný 0,1 až 0,8 

Ocel Opracovaný, oxidovaný 0,7 až 0,8 

Nátěr 

Bílý, lesklý 0,8 až 0,85 

Barevný, lesklý 0,85 až 0,9 

Černý, lesklý 0,9 

Barevný, matný 0,9 až 0,95 

Černý, matný 0,95 až 0,98 
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Absorbovaný tok z jiného zdroje: 

4
0 0TSa ⋅⋅⋅=Φ εσ  (18)  

σ0 - Stefan-Boltzmanova konstanta (5,67.10-8 W m-2 K-4), ε - emisivita, 

S - vyzařovaná plocha, T0 - teplota tepelného zdroje 

 

Předmět o teplotě T vyzařuje energii do svého okolí a součastně energii z okolí přijímá. Pokud není 

uvažován vliv odraženého záření, je celkový tok dodaný tepelným zářením roven: 

Φ−Φ=Φ ac  (19)  

Po dosazení předchozích rovnic a po úpravě dostaneme: 

)( 44
00 TTSc −⋅⋅⋅=Φ εσ  (20)  

Při chlazení tělesa sáláním se musí uvažovat s tvarem povrchu tělesa a uspořádáním okolního 

prostoru.  

a) Z hlediska sálání lze plochy S považovat za skutečný geometrický povrch tělesa, pokud je všude 

vypuklý (konvexní) nebo rovinný. Je-li sálající povrch vydutý dovnitř (konkávní), část sálání 

dopadá na jiném místě zpět na povrch a účinná sálající plocha Ss je menší než geometrický povrch 

S. Pak se uvažuje zjednodušeně s obalovou vždy jen konvexní nebo rovinnou plochou. Typickým 

příkladem jsou chladicí žebra: 

 

Obr. 7 - Povrch tělesa z hlediska sálání. 

b) Ve skutečnosti se běžně v prostředí kolem každého tělesa nenalézá zcela volný prostor, ale jiná 

sálající tělesa nebo stěny. Ty pak brání volnému šíření paprsků do prostoru a část energie se o ně 

odráží a vrací nebo je část vysálaného toku pohlcena samotným sálačem. Tyto okolnosti zmenšují 

účinnost chlazení. Proto vzorce pro tepelný tok Φ a součinitel přestupu tepla αs doplňujeme 

o činitel zmenšení tepelného toku, respektive chladivost ks<1.  

c) Pokud je teplo předáváno sáláním mezi teplejší a menší plochou S1 a chladnější a větší plochou S2 

s různými emisivitami, bude hodnota účinné emisivity εS12 závislá podle rovnice: 









−+

=

1
11

1

22

1

1

12

SS

S

S

S

εε

ε  
(21)  

S – geometrický povrch 

 

SS – sálající povrch 
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2.6 Principy chlazení 

Každé těleso, které má teplotu vyšší než okolní ovzduší, předává svému okolí teplo. Je to přirozené 

chlazení teplých těles vzduchem. Předávání tepla z povrchu tělesa do okolí probíhá obecně sáláním, 

vedením a prouděním. Většina kapalin sálání nepropouští. Předávání tepla mezi povrchem tělesa 

a kapalinou se proto uskutečňuje jen vedením a prouděním. Vedení a proudění je v tekutinách, tj. 

v plynech a kapalinách, vždy spolu neoddělitelně vázáno. Předávání tepla z povrchu tělesa probíhá 

tak, že se vedením ohřívá (hraniční) vrstvička média, přiléhající k tomuto povrchu. Těsně u povrchu 

má tekutina stejnou teplotu jako těleso. Ohřátím se ovšem objem média zvětší, jeho hustota se zmenší. 

Rozdíl tíhy studeného a teplého prostředí vyvolává vztlak, který (podle Archimédova zákona) působí 

na ohřátý objem směrem proti zemské tíži. Ohřáté prostředí se začne pohybovat vzhůru a na jeho 

místo přitéká prostředí studené. Děj se opakuje. Tekutina v sousedství teplejších stěn začíná proudit 

a k ochlazovanému povrchu přitéká stále další množství chladného prostředí. Proudění zvětšuje 

značně intenzitu odnímání tepla z povrchu tělesa. [1] 

Jevy vedení a proudění nelze v tekutinách od sebe oddělit, musíme je proto uvažovat společně. 

Protože pak vliv proudění (konvekce) převažuje nad vedením (kondukcí) tepla, zjednodušujeme 

názvoslovně situaci a hovoříme jen o proudění (konvekci). U přístrojů jde převážně o proudění 

přirozené, vyvolané naznačeným vztlakovým jevem. Málo časté je proudění nucené, při němž je 

proudění chladící kapaliny vyvoláno rotačním nebo pístovým kompresorem. [1] 

Spolupůsobení sálání, vedení a proudění má za následek, že přenášené teplo není již přímo úměrné 

rozdílu teplot, jak je tomu u pevných těles. Vztahy jsou pak složitější. Pokud však jde o přestup tepla 

při malém teplotním rozdílu, jak se s ním v elektrických zařízeních s izolanty třídy Y až H setkáváme, 

lze si pro výpočet součinitele přestupu tepla α vystačit místo se skutečnými závislostmi 

se zjednodušenými, často linearizovanými vztahy. Zpravidla pak pracujeme s empirickými vzorci, 

které v případě plynů zahrnují i sálání. Rovnice nazývaná také Newtonovým zákonem pro přestup 

tepla Φ z povrchu tělesa do okolí (Φ = α S ∆ϑ) zůstává v platnosti, ovšem součinitel přestupu tepla α 

není konstantou přímé úměrnosti, ale veličinou teplotně závislou: α = f(T). [1] 

Souhrnná chladivost povrchu 

Vždy při odvodu tepla z povrchu tělesa do ovzduší působí proudění a sálání současně. Ve výpočtech 

oteplení se složky chladivosti slučují do výsledného součinitele přestupu tepla. Obě složky součinitele 

přestupu tepla lze přímo sečíst za předpokladu stejných povrchů. Pokud je chladicí povrch pro sálání 

SS menší než účinný povrch pro proudění Sk, bude celkový součinitel přestupu α: 

sks

k

s
sk N

S

S
k ααααα ⋅+=⋅⋅+=  (22)  

Souhrnný opravný činitel chlazení sáláním působením okolních stínících těles a případné působení 

konkávnosti povrchu N ≤ 1. 
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3 SIMULACE V TECHNICE 

3.1 Metoda konečných prvků (FEM) 

Metoda vznikla v období kolem roku 1956 ve výzkumném ústavu aeronautické a kosmické mechaniky 

v Ohiu, USA (Wright Paterson Air Force Base). Výzkum a vývoj uvedené numerické metody vyvolal 

striktní požadavek "měsíčního" programu Apollo v oblasti vývoje a konstrukce nosných raket. 

V daném čase a při známém objemu financí (3 miliardy) se po rozboru zjistilo, že se pomocí 

experimentu nedá úkol splnit. Zbyla jediná cesta a sice vývoj takové numerické metody, která 

by výpočty potřebné pro projekty nových typů raket a dalších systémů projektu Apollo zvládla. 

Výsledky výzkumu byly dále intenzívně využívány na uvedené vojenské základně při projektech 

letadel, ponorek, raket všech typů, atd. Tato skutečnost způsobila utajení detailů metody tak, 

že programy a teoretické články ležely nejméně deset roků ve vojenských sejfech. První konference 

v Ohiu (1965 a l968) uváděly jen kusé informace. Další vývoj byl pak často poznamenán četnými 

duplicitami v odvození základních "nástrojů" metody (uvádí se, že deskový trojúhelníkový prvek 

odvodilo na sobě nezávisle aspoň 7 autorů). Je zajímavé, že inženýři s metodou dlouhé roky úspěšně 

počítali, než matematikové dokázali konvergenci metody a vlastně posvětili desetileté výpočtářské 

úspěchy. V civilním sektoru se nejbouřlivěji metoda konečných prvků (MKP) rozvíjela v letech 1965-

1975. Prvním propagátorem a neochvějným zastáncem metody byl v ČSFR prof. V. Kolář, DrSc. 

z Brna. Pomocí MKP se dnes řeší celá řada úloh, jejichž realizace nebyla dosud možná a to nejen 

v oblasti mechaniky spojitých těles či soustav. Svou obecnou matematickou formulací umožňuje MKP 

řešit problém: mechaniky hornin, proudění kapalin a plynů, šíření tepla a záření, stacionárních 

a nestacionárních elektromagnetických  polí atd. Dokonce jsou známy pokusy o řešení sociologických 

úloh a modelování ekonomických problémů. O MKP má smysl hovořit pouze v souvislosti 

s nasazením na počítačích - směle se dá říci, že metoda je produktem doby moderních počítačů. 

V současné době jsou to pro zajímavost vědecko-technické výpočty meteorologů, které mají největší 

požadavky na velikost a rychlost počítačů tak, aby předpověď počasí pro celou zeměkouli byla 

vypočítána do dvou hodin po shromáždění naměřených dat. [14] 

3.2 Metoda konečných objemů (CFD) 

Využití matematiky s výpočetní technikou pro dynamiku částic, které jsou navzájem v pohybu. 

CFD jsou analýzy proudění a jejích interakcí. Výpočetní technologie CFD (Computional Fluid 

Dynamic) využívá matematiku s výpočetní technikou a umožňuje řešit dynamiku proudění částic. 

Pomocí CFD lze vytvářet výpočetní modely, kterými jsou obecné systémy nebo zařízení. Aplikací 

fyziky mechaniky tekutin na virtuální model je možno s využitím výpočetní techniky předpovídat 

chování tekutin se všemi zákonitostmi. Lze tedy simulovat proudění kapalin nebo plynů, přenos 
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teploty nebo hmoty,  interakci mezi pevnou a vzdušnou částí řešené úlohy pomocí strukturální analýzy 

a mechanického vlnění. [10] 

3.3 Základní kroky numerické simulace 

Tradičním postupem konstrukce bylo vždy vytvoření prototypu zařízení a s ním i několika verzí 

základních prvků. Postupným zkoušením jednotlivých prvků se došlo k výsledkům a výběru 

nejoptimálnější varianty. Takovýto postup při výrobě nového zařízení nebo prvku je velice zdlouhavý, 

finančně náročný,  je omezen technologickými možnostmi výroby a parametry daného zařízení. Proto 

se v dnešní době stále více využívají moderní numerické metody. S použitím metody konečných prvků 

(MKP, anglicky FEM) lze provádět výpočty deformací, pro zjišťování proudových polí se uplatňuje 

metoda konečných objemů CFD. Díky těmto metodám odpadá pracná a nákladná výroba jednotlivých 

experimentálních prvků a zařízení a tyto metody tak značně zjednodušují, urychlují a zlevňují procesy 

návrhu, vývoje a konstrukce. [10] 

Proces numerické simulace 

a) Preprocessing: Příprava numerické simulace (vykreslení geometrie, zjednodušení geometrie, 

příprava výpočetní sítě). Jedná se o nejnáročnější krok, kdy je nutné pečlivě připravit geometrii 

a odstranit všechny zanedbatelné prvky a vytvořit výpočetní síť. 

b) Processing: definování a samotné řešení simulace. Definují se všechny okrajové podmínky 

a nastaví veškeré parametry řešení včetně samotného numerického řešení úlohy. 

c) Postprocessing: analýzy výsledků simulace. Součástí tohoto kroku je vytváření grafických 

výstupů (kolorovaných obrázků), získání důležitých parametrů a další podobné kroky. 

3.4 Použité nástroje 

3.4.1 Solid Works 

SolidWorks je objemový modelář. Základním nástrojem pro tvorbu 2D geometrie je SKICÁŘ. Vybere 

se kreslící rovina, ve které se nakreslí náčrtek budoucího tvaru objemu. Kurzor při tvorbě entit nabízí 

automatickou tvorbu některých vazeb včetně jejího typu. Skica se okótuje způsobem, který pak 

definuje vytvoření geometrických vazeb a tím i celého modelu. 

Vytvoření objemu 

Model je tvarován nějakou operací z 2D profilu (protažením, rotací, tažením po trajektorii, spojováním 

průřezů, ořezáním plochou, apod.), nebo již vytvořeným tělesem. Při vytváření objemu lze definovat 

zaoblení, sražení hran, úkosů, skořepin o různé tloušťce a délce stěn. Ačkoli SolidWorks poskytuje 

možnosti sčítání a odčítání objemů v sestavě, byl objem vzduchu přidán jednodušším způsobem 

v DesignModeler (funkce Enclosure).  



 

Sestavy 

Díly, sestavy a výkresy se ukládají v samostatných souborech propojených vazbami a

FeatureManager je možnost editovat jednotlivé díly v

Výkresy 

V režimu pro tvorbu výkresové dokumentace jsou k dispozici standardní formáty razítek a výkres

Lze používat standardní pohledy odvozené od sou

natočený) pohled včetně řezů detail

Výměna dat 

K výměně dat lze využít mnoho formát

formát parasolid.x_t  nebo originální formát v

Obr. 8 - Díl modelu.

3.4.2 ANSYS 

Řada produktů firmy ANSYS Inc., ur

program, zahrnující strukturální

rázové děje, vedení tepla, proud

lomovou mechaniku a kompozity. ANSYS umož

na základě kontrolních výpočtů

ANSYS Workbench

Tento program slouží jako jednotné prost

vytvářet strom simulace a vytvá

také vytvářet vazby mezi jednotlivými variantami a

přehledné vytváření simulace v

v tomto prostředí, aniž by musel hledat

manažera. Tento program je spustitelný p
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Díly, sestavy a výkresy se ukládají v samostatných souborech propojených vazbami a

Manager je možnost editovat jednotlivé díly včetně jejich vazeb v sestavě

V režimu pro tvorbu výkresové dokumentace jsou k dispozici standardní formáty razítek a výkres

Lze používat standardní pohledy odvozené od součásti (nebo sestavy) nebo vytvo

ě řezů detailů, osových pohledů a okótování. 

 dat lze využít mnoho formátů. Na export vytvořeného modelu do Workbench posta

nebo originální formát vytvořený SolidWorksem. 

 

Díl modelu. Obr. 9 - Výkres modelu SolidWorks.

 firmy ANSYS Inc., určených pro analýzy metodou konečných prvk

program, zahrnující strukturální analýzu (statika, dynamika, pružnost pevnost, deforma

je, vedení tepla, proudění, elektromagnetické pole, elektrostatiku, ale také akustiku,

lomovou mechaniku a kompozity. ANSYS umožňuje uskutečňovat nejen kontrolní výpo

 kontrolních výpočtů optimalizaci. 

ANSYS Workbench 

Tento program slouží jako jednotné prostředí pro celou řadu programů. V tomto programu je možné 

vytvářet vazby mezi jednotlivými kroky samotné simulace. Je zde

et vazby mezi jednotlivými variantami a modifikacemi. Program tak defacto zajiš

simulace v daném projektu, přičemž uživatel může spoušt

edí, aniž by musel hledat jednotlivé soubory simulace prostř

manažera. Tento program je spustitelný přímo z prostředí Windows. [4] 

Díly, sestavy a výkresy se ukládají v samostatných souborech propojených vazbami a odkazy. Přes 

 jejich vazeb v sestavě, pořadí, vlastností. 

V režimu pro tvorbu výkresové dokumentace jsou k dispozici standardní formáty razítek a výkresů. 

bo sestavy) nebo vytvořit jeden (jakkoliv 

eného modelu do Workbench postačil 

 

Výkres modelu SolidWorks. 

ených pro analýzy metodou konečných prvků. ANSYS je 

analýzu (statika, dynamika, pružnost pevnost, deformační stabilita), 

ní, elektromagnetické pole, elektrostatiku, ale také akustiku,  

nejen kontrolní výpočty, ale 

. V tomto programu je možné 

et vazby mezi jednotlivými kroky samotné simulace. Je zde možné 

modifikacemi. Program tak defacto zajišťuje 

že spouštět jednotlivé programy 

řednictvím souborového 
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Design Modeler 

Tento program slouží k parametrickému asociativnímu kreslení 3D. V tomto programu je možné 

kreslit podobným způsobem jako u vyšších CAD programů, např. ProEngineer, Catia atd. Je zde 

možné načíst již hotové 3D modely vytvořené ve vyšších CAD systémech (Catia, Pro/Engineer, 

Inventor, atd.) a dále je zjednodušit a odstranit přebytečné entity. Výpočetní oblast je tak upravena 

a modifikována vhodným způsobem pro CFD simulaci. Tento program je spustitelný pouze v prostředí 

Workbench. [4] 

ANSYS Meshing 

Tento program slouží k vytváření strukturované výpočetní sítě. Je optimalizován pro výkon a tvorba 

výpočetní sítě je tak relativně jednoduchá. V programu jsou implementovány všechny základní typy 

elementů a je možné vytvářet jak hybridní tak uniformní síť, včetně mezní vrstvy. Při vytváření sítě je 

automaticky načten model vytvořený v programu Design Modeler a vytvořena vazba. Tento program 

je opět spustitelný pouze v prostředí Workbench. [4] 

3.4.3 CFX 

Program CFX je založen na řešení základních rovnic metodou konečných objemů. Byl vyvinut 

ve Velké Británii v polovině 80. let. Na přelomu tisíciletí se program stal složkou programové nabídky 

firmy ANSYS a uzpůsoben pro práci v grafickém rozhraní Ansys/Workbench. 

 

Samotný program CFX je složen ze tří „komponentů“ nezávisle pracujících na sobě. 

 

1. CFX Pre – preprocesor definuje se zde úloha z hlediska fyzikálních parametrů. (okrajové 

podmínky, turbulentní/laminární model, materiál, atd.). 

2. CFX Solver – prostý řešič určený pro provedení výpočtu a zapsání výsledků do souboru. 

3. CFD Post – postprocessor je určený pro grafické vyhodnocení výsledku simulace. 

(konturované obrázky, vektorová pole, vyhodnocovací roviny, body, přímky, atd.). 

Statická teplotní analýza 

Statická tepelná analýza počítá účinky rovnoměrné tepelné zátěže na celý systém nebo na jeho 

součást. Může být použita pro určení teploty, teplotního gradientu a teplotního toku způsobeného 

tepelnou zátěží, kterou nelze měnit v čase. Statická teplotní analýza je také často prováděna před 

teplotní přechodovou analýzou, aby pomohla určit počáteční podmínky, nebo může být také 

posledním krokem teplotní přechodové analýzy poté, co všechny přechodové jevy skončily. [11] 
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Teplotní přechodová analýza 

Teplotní přechodová analýza se používá pro určení teploty a tepelného množství měnicího se v čase. 

Změny rozložení teploty v čase jsou důležité pro mnoho aplikací jako například chlazení elektronických 

bloků. V oblasti zájmu je také teplotní namáhání způsobené rozložením teploty, které může způsobit 

selhání. V takových případech jsou výsledky teplotní analýzy využívány jako vstupní data 

pro strukturální analýzu tepelného namáhaní. [11] 

Teplotní přechodová analýza zahrnuje mnoho problémů jako např. design elektronických bloků, 

trysky, bloky motorů, tlakové nádoby, interakce mezi kapalinou a pevnou látkou atd. [11] 

Tepelná přechodová analýza může být lineární i nelineární. Teplotně závislé materiálové vlastnosti 

(tepelná vodivost, tepelná kapacita, hustota) nebo teplotní závislost koeficientů vedení tepla 

a tepelného záření může mít za následek nelineární analýzu, která vyžaduje k dosažení přesného řešení 

iterační postup. Tepelné vlastnosti většiny materiálů se mění s teplotou, proto jde obvykle o nelineární 

analýzy. [11] 

Statická teplotní analýza může být lineární s konstantními vlastnostmi materiálů nebo také nelineární 

v případě teplotně závislých vlastností materiálů. Tepelné vlastnosti většiny materiálů se mění spolu 

s teplotou, takže analýzy jsou obvykle nelineární. [11] 

 

  



 

4 REALIZACE 

4.1 Vytvoření modelu rozv

Základem návrhu numerického modelu 

pro měření výbojů, podle které byla vytvo

 

 

oblast vývodů 

v rozvodnici 

 

svorkovnice 

DIN lišty 

 

 

převodníky 

 

kabelové žlaby 

 

polystyrénová 

izolace 
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ení modelu rozváděče 

numerického modelu statické teplotní analýzy byla 

, podle které byla vytvořena simulace rozložení teploty a proud

 

Obr. 10 – Vybavení rozváděče. 

 

statické teplotní analýzy byla dokumentace realizace 

proudění. 

 

 

rozvodnice 

 

čidla 

 

 

regulátor 

signalizace teploty 

 

automatizovaný 

měřící systém  

 

 

montážní plech 



 

K vytvoření numerického modelu byl použit CAD software SolidWorks

byla zanedbána celá řada nepodstatných drobný

podstatně nezasahovali do získaných výsledk

výpočetní doby modelu. 

Obr. 
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ení numerického modelu byl použit CAD software SolidWorks 2010 x64

řada nepodstatných drobných těles, zaoblení a nerovností, které by 

získaných výsledků. Složitost by vedla ke zbytečné pracnosti a prodloužení 

Obr. 11 - Skutečný rozváděč. 

 

Obr. 12 - Model rozváděče vytvořený v SolidWorks. 

 

2010 x64. Při kreslení modelu 

les, zaoblení a nerovností, které by nijak 

čné pracnosti a prodloužení 

 

 



 

4.2 Příprava modelu pro výpo

Model byl importován ve formátu 

Proběhlo rozřezání komponent

kvalitní propojení v síti. Po rozř

a kontaktní plochy pro každé rozh

materiál jednotlivých komponent

Obr. 13 – Objem vzduchu.

Obr. 15 – Detail nerozřezaných objem
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modelu pro výpočetní síť 

e formátu parasolid.x_t do ANSYS Workbench

ezání komponentů do topologicky vhodných útvarů, aby se při generování sít

Po rozřezání byl přidán vzduch v rozváděči a jeho okolí

pro každé rozhrání mezi materiály se pojmenovaly, aby se pak snadno definova

komponentů a kontaktní oblasti v CFX-Pre. 

 

Objem vzduchu. 
Obr. 14 – Upravený model 

v DesignModeler. 

 

 

řezaných objemů. Obr. 16 – Detail rozř

 

ANSYS Workbench 13 v DesignModeler. 

ři generování sítě vytvořilo 

okolí. Rozřezané objemy 

, aby se pak snadno definoval 

 

Upravený model 

 

Detail rozřezaných objemů. 



 

4.3 Vytvoření výpočetní sít

Výpočetní síť zásadně ovlivň

elementů ve výpočetní oblasti a 

za následek vznik chyb a zavádě

voleny v přiměřené velikosti podle tvaru objemu.

Výpočetní sít v rozv

V celém objemu pevných těles

minimálně tři vrstvy elementů

síť ve vrstvách směrem od poč

elementů ploch nebo zadání poč

26 

četní sítě 

ňuje dosažené výsledky a dobu simulace. Doba výpo

etní oblasti a špatnou kvalitou výpočetní sítě. Nedůmysln

vznik chyb a zavádějících výsledků při jejich analýze. Hustota a rozm

ené velikosti podle tvaru objemu. Síť byla generována programem ANSYS Meshing.

rozváděči 

celém objemu pevných těles byla vygenerována mapovaná síť tak, aby v

elementů. Nejvhodnější metoda pro vrstvení byla Sweep, která vysune výpo

počáteční plochy. Druhým nejčastějším způsobem

počtu čar na hranách.  

 

 

Obr. 17 - Výpočetní sít pláště rozváděče. 

 

Obr. 18 - Výpočetní sít uvnitř rozváděče. 

Doba výpočtu roste s počtem 

ůmyslně připravená síť má 

Hustota a rozměry elementů byly 

programem ANSYS Meshing. 

 tak, aby v každém prvku vznikly 

, která vysune výpočetní 

em bylo určení velikosti 

 

 



 

Výpočetní sít vzduchu

Výpočetní síť vzduchu byla mnohonásobn

vedením. Menší plochy byly 

oblastech.  

a)

Obr. 

Pohyb vzduchu v blízkosti stě

ke kontaktu s pevnými tělesy

viditelné jak se elementy postupn

s celkovou tloušťkou pět milimetr
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etní sít vzduchu 

 vzduchu byla mnohonásobně hustší, než síť pevných těles, 

 zhuštěny, aby mohlo dojít k relevantnímu zobrazení výsledk

a) 

Obr. 19 - Výpočetní sít vzduc: a) vnitřní síť, b) okolní síť. 

blízkosti stěn je nulový, proto byla vytvořena tenká vrstva sít

ělesy, aby bylo možné dobře zachytit pochody vzduchu u st

né jak se elementy postupně zmenšují směrem k těmto plochám. Vrstva mě

ět milimetrů.  

 

Obr. 20 – Detaily v řezu výpočetní sítě vzduchu. 

 kde je teplo přenášeno 

relevantnímu zobrazení výsledků v těchto 

 

b)  

 

ena tenká vrstva sítě, kde dochází 

e zachytit pochody vzduchu u stěn. V řezu je 

Vrstva měla pět tenkých vrstev 

 



 

4.4 Definování úlohy z hlediska fyzikálních parametr

Vytvoření simulace proběhlo v

analýza). Teplo bylo přenášeno vedením v

byl import výpočetní sítě. 

 

4.4.1 Definování materiálových vlastnost

Skupenství, materiál, teplota, 

vzduchu, gravitační zrychlení, sm

Vlastnosti oceli a vzduchu 

programu až na materiál polystyrén

pro řešení podstatný (zvolen byl 

K řešení teplotního pole se musí všude 

možnost teplotního pole (Thermal Energ

Tab. 2 - 

Prvek 

Izolace 

Kabelové žlaby 

Montážní plech, rozvodnice

ρ  - hustota
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Definování úlohy z hlediska fyzikálních parametrů 

ěhlo v CFX-Pre 13.0. Teplotní analýza se řešila pro 

řenášeno vedením v pevných tělesech a prouděním ve  vzduchu

 

 

Obr. 21 - Načtená výpočetní síť v CFX-Pre. 

Definování materiálových vlastností 

, tlak, součinitel přestupu tepla, referenční teplota

ní zrychlení, směr gravitačního zrychlení v osovém systému rozv

lastnosti oceli a vzduchu byly zvoleny z předdefinovaných materiálových 

olystyrénu a PVC, který byl dodefinován. Materiál zdroj

byl hliník).  

ešení teplotního pole se musí všude zahrnout přestup tepla (Heat Transfer

hermal Energy). 

 Zadané materiálové vlastnosti pevných látek v CFX-Pre.

Materiál ρρρρ 

[kg m-3] 
c 

[J kg-1 K-1]

Polystyrén 1050 1300 

 PVC 1380 900 

Montážní plech, rozvodnice Ocel 7854 434 
 

hustota, c - tepelná kapacita, λ - tepelná vodivost 

 

řešila pro ustálený stav (statická 

vzduchu. Prvním krokem 

a, referenční tlak, model 

osovém systému rozváděče atd. 

materiálových vlastností databáze 

byl dodefinován. Materiál zdrojů tepla nebyl 

Heat Transfer), proto se vybrala 

Pre. 

] 
λλλλ 

[W m-1 K-1] 

0,8 

0,16 

60,5 
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Tab. 3 - Zadané materiálové vlastnosti vzduchu zadané v CFX-Pre. 

Veličina Hodnota 

ρ [kg m-3] 1,185 

c [J kg-1 K-1] 1004,4 

λ [W m-1 K-1] 0,0261 

p [atm] 1 

η [Pa s] 18,31 10-6 

β [Κ−1] 3,356 10-3 

g [m s-2] -9,81 
 

ρ  - hustota, c - tepelná kapacita, λ - tepelná vodivost, η - dynamická viskozita, 

β  - tepelná roztažnost, p - tlak, g - gravitační zrychlení 

 

Pro zahrnutí gravitace do výpočtu se musely řešit vztlakové členy (Buoyancy). Jako vektor bylo 

definováno gravitační zrychlení směrem od vývodů rozvodnice na dno. Vztlaková referenční teplota 

(Buoy. Ref. Temp), byla spočítána jako průměr maximální a minimální teploty v řešené oblasti. 

Do CFX-Pre byl tedy zadán vzorec: 

(maxVal(T)@REGION:Vzduch+minVal(T)@REGION:Vzduch)/2 (23)  

maxVal()@ - maximální hodnota oblasti, minVal()@ - minimální hodnota oblasti, T - teplota 

@REGION: - 3D mesh oblast pojmenovaná jako Vzduch 

Ve vzduchu rozváděče vzniká turbulentní proudění vzduchu. Jako vhodný turbulentní model proudění 

se zvolil standardní model k-epsilon. Turbulence je disipacivní proces, proto byla do simulace 

zahrnuta viskózní disipace, která je odpovědná za zvýšení přeměny kinetické energie vzduchu v teplo. 

4.4.2 Počáteční podmínky, okrajové podmínky a kontaktní oblasti 

Počáteční podmínky 

Počáteční podmínky definují stav simulace při spuštění simulace. Teplota pro všechny počáteční 

podmínky byla nastavena 30°C v celém rozváděči.  

Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky popisují šíření tepla do okolí v hraničních oblastech. Teplota vzduchu v okolí byla 

nastavena opět na 30°C. Směr toku byl nastaven u nuceného chlazení tak, aby tok vzduchu směřoval 

kolmo na zadní stěnu rychlostí 6 m s-1 (mírný vítr) a vystupoval na protější straně. V případě nuceného 

chlazení tak, aby nedocházelo k žádnému pohybu vzduchu. 

  



 

Kontaktní oblasti 

Jsou místa styku dvou různých objem

zachovány z programu ANSYS Meshing

různých materiálů, došlo k definování

• okolní vzduch ↔ tělo rozv

• tělo rozváděče ↔ izolace

• izolace ↔ kabelové žlaby

• montážní plech ↔ izolace, 

• vzduch ↔ izolace, kabelové žlaby

Úspěšně vytvořené propojení 

4.4.3 Ztrátový výkon zdrojů

Teplo generují instalované přístroje 

intervalech. Čtyři minuty pracuje se z

2W, které vydává po zbytek cyklu. Pro realizaci byl p

by vydal po dobu jednoho cyklu s

Obr. 

 

t1 t2

P1 
P 

[W] 

30 

ůzných objemů. Kontaktní oblasti vzniklé u rozřezaných komponent

ANSYS Meshing. Pro rozhrání, kde dochází k přestupu tepla (

definování propojení (Interface) mezi: 

ělo rozváděče 

izolace 

kabelové žlaby, montážní plech 

izolace, kabelové žlaby, zdroje tepla 

kabelové žlaby, zdroje tepla, montážní plech 

 kontaktních ploch se vždy označilo šipkami. 

 

Obr. 22 - Propojení mezi komponenty. 

Ztrátový výkon zdrojů tepla 

Teplo generují instalované přístroje v rozváděči. Automatizovaný měřící systém 

pracuje se ztrátami 30W a potom přejde do „stand by

vydává po zbytek cyklu. Pro realizaci byl přepočten na ekvivalentní 

dobu jednoho cyklu s konstantním ztrátovým výkonem.  

Obr. 23 - Graf přepočtu ekvivalentního ztrátového výkonu. 

2 t [s] 

Pekv 

P2 

P 

[W] 

aných komponentů zůstaly 

řestupu tepla (Heat Transfer) 

 

ěřící systém pracuje v hodinových 

stand by“ režimu se ztrátami 

ten na ekvivalentní ztrátový výkon, který 

 

 

t [s] 



 

Zbylé drobné zdroje mají dohromady 

byl rozdělen v poměru jejich objem

výkon na to, jaký by byl, pokud by m

 

 

Obr. 

A, B, C - převodníky, D - regu

Tab. 4 -

Zdroj 

30W 

A 

B 

C 

D 

E 

x,  y ,z - rozměry zdroje

Ekvivalentní ztrátový výkon zdroj

P1 = 30W, P2 = 2W, t1 = 240s,

P
Pekv

1=

Objemový ztrátový výkon zdroje 

30

3

= x
P

V
P

ekv

m
WV
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dohromady ztráty 2W po celou dobu cyklu. Ztrátový 

ěru jejich objemů. Pro zadání v CFX-Pre musí být přepoč

výkon na to, jaký by byl, pokud by měl objem 1 m3. 

 

Obr. 24 – Situační schéma zdrojů ztrátového výkonu. 

regulátor, E - signalizace teploty, 30W - automatizovaný m

- Objemový ztrátový výkon zdrojů zadaných v CFX-Pre.

 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 
V 

[m3] 
PV 

[W m-

0,24 0,17 0,10 4,08 10-3 1957

0,08 0,08 0,025 1,60 10-4 581 

0,08 0,08 0,025 1,60 10-4 581 

0,04 0,09 0,07 2,52 10-4 915 

0,07 0,07 0,02 9,80 10-5 356 

0,06 0,06 0,02 7,20 10-5 262 
 

ěry zdroje, V - objem zdroje, PV - objemový ztrátový výkon

 

zdroje 30W: 

= 240s, t2 = 3360s 

tPtP
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Ztrátový výkon drobných zdrojů 

řepočten objemový ztrátový 

automatizovaný měřící systém 

Pre. 
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Objem drobných zdrojů: 

341042,7

206060207070709040258080258080

mV

V

zyxV
n

−⋅=

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=
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Objemový ztrátový výkon drobných zdrojů: 

34
2 26951042,7

2
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ekv

m
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Objemový ztrátový výkon zdroje A: 

3581025,008,008,0
983,7

13 −⋅=⋅⋅== mWzyx
P

V
P AAA

ekv

m
VA   

4.4.4 Sledování výstupních hodnot 

Aby bylo možné sledovat ustálení hodnot během výpočtu, byly vytvořeny vzorce a zadány 

monitorovací body výstupních hodnot v Output Control. Takto byla umožněna kontrola správnosti 

výpočtu během výpočtu. Zadané vzorce: 

maxVal(T)@REGION:Zdroj30W 

(maxVal(T)@REGION:Vzduch+minVal(T)@REGION:Vzduch)/2 
(24)  

maxVal()@ - maximální hodnota oblasti, minVal()@ - minimální hodnota oblasti, 

T - teplota, @REGION: - 3D mesh oblast se jménem oblasti 

 

Sledovala se teplota tepelných zdrojů a vztlaková referenční teplota (Buoy  Ref. Temp) každé oblasti 

vzduchu. 

4.4.5 Initializace a nastavení řešiče (Solver Control) 

Initializace 

Řešení úlohy je potřeba inicializovat přidáním globální počáteční podmínky (Global Initialization), 

která je nutná pro spuštění ulohy. Volby v nastavení initializace zůstaly automatické až na teplotu, 

která byla nastavena na 30°C. 
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Nastavení řešiče 

Advekční schéma přenosu proudění tepla (Advection Scheme) - druhý řád (High Resolution). 

Počet interací (Iteration) – 300. 

Časové měřítko výpočtů (Timescale Control) - automatický odhad (Auto Timescale). 

Délkové měřítko výpočtu (Length Scale Option) - mírný odhad (Conservative). 

Poměr mezi časovým měřítkem v tekutině a pevné látce (Time Scale Factor) – ponechán na 1.0. 

Definice chyby výpočtu RMS (Residual Type) – RMS (chyba je definována střední kvadratickou 

odchylkou). 

Přesnost výpočtu (Residual Target) – nastaveno 1E-4 (hodnota pro běžné inženýrské úlohy). 

Po nastavení se vytvořil definiční soubor pro řešič. 

4.5 Provedení výpočtu  

Provedení výpočtu proběhlo v CFX-Solver Manager. Typ řešiče byl nastaven na plný běh (Full). 

Výpočet probíhal na vícejádrovém procesoru lokálně, proto byl vybrán výpočetní způsob 

HP MPI Local Parallel. 

K ustálení hodnot došlo přibližně v době 3 ~ 5τ po dosažení 300 interací. Maximální chyba RMS již 

byla s požadovanou přesností výpočtu. 

 

Obr. 25 - Orientační graf průběhu chyby RMS. 

  

RMS 

počet iterací 
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5 VÝSLEDKY 

Po ukončení výpočtů se výsledky načetly do CFX-Post, aby se mohla provést analýza výsledků 

a vytvořit publikovatelná forma výsledků v podobě kontur, vektorů a proudnic. 

5.1 Teploty 

5.1.1 Povrchová teplota ocelové rozvodnice 

Rozložení teploty obou rozvodnic má podobný charakter. Ze zadní části v oblasti pod největším 

zdrojem tepla prostupuje nejvíce tepelné energie vytvořené hlavním zdrojem tepla a zahřívá zadní část 

vespod rozvodnice.  

• Rozvodnice nuceně chlazená se v nejteplejším místě zahřeje maximálně o 2 ~ 3°C. Zbylé části 

se zahřejí minimálně. 

• Rozvodnice přirozeně chlazená má na nejteplejším místě teplotu o devět stupňů větší než 

v počátku. V celém svém objemu se zahřeje minimálně o čtyři stupně. Na horní stěně je vidět 

jak drobná část tepelné energie prostupuje stropem. 

Nucené chlazení Přirozené chlazení 

 

 

 

 

Obr. 26 - Povrchová teplota ocelové rozvodnice 

nuceně chlazené. 

Obr. 27 - Povrchová teplota ocelové rozvodnice 

přirozeně chlazené. 
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5.1.2 Teploty přístrojů, montážního plechu a kabelových žlabů 

Jak už bylo zmíněno, největší oteplení se projevuje v oblasti zdroje tepla 30W. Vliv drobných zdrojů 

tepla se ztrátovým výkonem 2W lze pozorovat jen minimálně. Zároveň se uplatňuje materiál 

montážního plechu jakožto dobrého vodiče tepla, který odvádí teplo zejména od největšího zdroje, 

které předává do okolí. 

Nucené chlazení   

 

  

Obr. 28 - Teploty v nuceně chlazeném rozváděči. 

 

Přirozené chlazení 

 

  

Obr. 29 - Teploty v přirozeně chlazeném rozváděči. 
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5.1.3 Teploty v řezech rozváděčem 

 

 
Výška řezu: 

 

a) ¾ výšky rozváděče 

b) středem drobných zdrojů 

c) středem zdroje 30W 

 

  

Nucené chlazení Přirozené chlazení 

 

a)  

 

a)  

 

b)  

 

b)  

 

c)  

 

c)  

Obr. 30 - Teploty ve vodorovném řezu nuceně 

chlazeného rozváděče. 

Obr. 31 - Teploty ve vodorovném řezu přirozeně 

chlazeného rozváděče. 

 

  



 

Místa řezů 

Nucené chlazení 

 

a) 

Obr. 32 

Přirozené chlazení 

 

a) 

Obr. 33 -

a)       b)      c)          d)
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a) řez středem izolace 

b) řez 180mm od boku zdroje

c) řez 40mm od boku zdroje

d) řez středem zdroje 30W

 

  

b) 

 

c) 

 - Teploty ve svislém řezu nuceně chlazeného rozváděč

  

b) 

 

d) 

- Teploty ve svislém řezu přirozeně chlazeného rozváděč

a)       b)      c)          d) 

180mm od boku zdroje 

40mm od boku zdroje 

edem zdroje 30W 

 

d) 

ěče. 

 

e) 

chlazeného rozváděče. 
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5.1.4 Teplota okolního vzduchu  

Okolní vzduch v případě nuceně chlazeného rozváděče je omílán proudem vzduchu a teplota se drží 

stále na úrovni 30°C. 

V případě přirozeného chlazení rozváděč ohřívá okolní vzduch. 

         

Obr. 34 - Teploty podélným a příčným řezem středem rozváděče. 

Řezy ve výšce rozváděče: 

a) 10 mm nad 

b) ¾ výšky rozvaděč 

c) středem zdroje 30W 

d) 10 mm pod 

 

 

 

a) 

 

c) 

 

b)  

 

d) 

Obr. 35 - Teploty ve vodorovných řezech vzduchu. 
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5.2 Součinitel přestupu tepla 

Pro přesnější ilustraci součinitele přestupu tepla by musela být daleko jemnější výpočetní síť. 

Následkem toho by nastalo neúměrné zvýšení počtu elementů a doba nezbytná k řešení modelu by se 

neúměrně prodloužila. 

5.2.1 Součinitel přestupu tepla nuceně chlazeného rozváděče  

Proudění vzduchu zintenzivňuje přestup tepla, než kdyby se tepelný výkon přenášel z povrchu pouze 

vznikem samovolné cirkulace vzduchu jako v případě přirozeného chlazení. 

Proudění vzduchu dopadá kolmo na zadní stěnu. Protože se proud rozděluje podle tvaru rozvodnice, 

vzniká ve středu zadní stěny místo, kde nedochází k omílání vzduchem, a součinitel přestupu tepla je 

minimální. Zbylé oblasti jsou chlazeny proudícím vzduchem, do kterého je teplo předáváno. 

Hodnoty součinitele přestupu tepla stěn se pohybují v rozpětí 54,41 ~ 152,28 W m-2 K-1. Nejmenší 

hodnoty jsou ve středu zadní stěny 15,27 ~ 54,41 W m-2 K-1 a 210,99 W m-2 K-1 po jejích hranách. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 36 - Součinitel přestupu tepla povrchu nuceně chlazené rozvodnice: 

a) izometrický pohled, b) zadní stěna. 

5.2.2 Součinitel přestupu tepla povrchu přirozeně chlazené rozvodnice 

U rozváděče přirozeně chlazeného jsou hodnoty součinitele přestupu tepla řádově menší, protože 

se zde uplatňuje pouze samovolná cirkulace vzduchu. 

Rozváděč ohřívá v těsném okolí vrstvu vzduchu. Ohřátý vzduch mění svoji hustotu a  samovolně 

stoupá podél svislých stěn. Zespod přitéká chladnější vzduch a vniklé pomalé proudění zintenzívní 
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odvádění tepla z povrchu stěn. Lepší hodnoty jsou na zadní stěně vlivem vedení tepla uložených 

přístrojů uvnitř rozváděče.  

Po svislých stěnách má součinitel přestupu tepla hodnoty 0,41 ~ 1,29 W m-2 K-1. Strop rozvodnice je 

omílán pomalými víry vzduchu, a proto součinitel přestupu je zde menší než u vrcholů okolních stěn. 

Nejmenší hodnoty 0,26 ~ 0,55 W m-2 K-1 jsou vespod rozváděče, protože zde téměř nedochází 

k pohybu vzduchu. Po vrchních hranách až 1,73 W m-2 K-1. 

 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 37 - Součinitel přestupu tepla povrchu rozvodnice přirozeně chlazené: 

a) stěny a vrch, b) zadní stěna, c) spodní stěna. 

5.2.3 Součinitel přestupu tepla v rozváděči 

Uvnitř rozváděče má součinitel přestupu tepla podobný charakter rozložení u obou případů. Ovšem 

v případě přirozeného chlazení se hodnoty pohybují na nižších hodnotách. 

Nucené chlazení 

 

Přirozené chlazení 

 

Obr. 38 - Součinitel přestupu tepla v rozváděči nuceně 

chlazeném v detailním pohledu. 

Obr. 39 - Součinitel přestupu tepla v rozváděči 

přirozeně chlazeném v detailním pohledu. 



 

 

Nucené chlazení 

 

Obr. 40 -

 

Přirozené chlazení 

 

Obr. 41 - Sou

 

41 

 

- Součinitel přestupu tepla v rozváděči nuceně chlazeném.

 

Součinitel přestupu tepla v rozváděči přirozeně chlazeném.

 

 chlazeném. 

 

 chlazeném. 
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5.3 Proudění vzduchu 

5.3.1 Proudění vzduchu v rozváděči 

U modelovaných způsobů chlazení docházelo k totožným dějům uvnitř rozváděče. Vzniká zde 

turbulentní proudění v omezeném prostoru. Vzduch stoupá s drobným zrychlením v zadní části 

rozváděče. Proud vzduchu o vyšší rychlosti doputuje do horní části rozváděče, kde se rozdělí, zpomalí 

a putuje dospod. V oblastech mezi kabelovými žlaby vznikají vzduchové víry. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 42 - Směr proudění vzduchu v rozváděči: a) směr po stěnách, b) směr u stropu, 

c) vzduchové víry mezi kabelovými žlaby. 

 

 

 

Obr. 43 - Rychlost  proudění vzduchu v rozváděči. 
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5.3.2 Proudění vzduchu vně rozváděče nuceně chlazeného  

Proudění bylo symetrické kolem středu ve vodorovném i svislém směru toku vzduchu směřujícího 

kolmo na zadní stěnu. Počáteční rychlost toku vzduchu chlazení byla 5m s-1. Nucená cirkulace 

vzduchu stěn znamená rychlejší výměnu, tudíž lepší chlazení a nižší teploty uvnitř rozváděče.  

 

 

 

 

 

 

 a) b)  

Obr. 44 - Rychlost a směr proudění vektorově v řezech středem rozváděče nuceně chlazeném. 

 

 a) b)  

Obr. 45 - Rychlost proudění v okolí rozváděče nuceně chlazeného v řezech středem. 

a) svislý 

 b) vodorovný řez  
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5.3.3 Proudění vzduchu vně rozváděče přirozeně chlazeného  

Vetší rychlosti jsou na zadní stěně vlivem vedení tepla uložených přístrojů uvnitř rozváděče. 

 
 

a) 

 

b) 

Obr. 46 - Detail rychlosti a směru proudění vzduchu ve svislém řezu: 

a) detail spodního rohu, b) detail horního rohu. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 47 - Rychlost proudění v okolí rozváděče přirozeně chlazeného: 

a) celkový pohled, b) detail vrchní stěny. 
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5.4 Počty elementů, doba výpočtu 

Počet uzlů byl redukován CFX-Pre na 1/5. 

Tab. 5 - Počty elementů a uzlů ve výpočetní síti. 

Materiál Počet elementů Počet uzlů 

Vzduch 2 044 998 3 300 823 

Vzduch v okolí 1 094 497 1 640 300 

Pevná tělesa 135 933 179 965 

Celkem 3 275 428 5 121 088 

Celkem v CFX 3 275 428 938 968 
 

Výpočet probíhal na dvoujádrovém procesoru Intel Core 2 Duo E8200 s taktem jednoho jádra 

2,66GHz. Doba potřebná na řešení každého výpočtu byla přibližně 6 ~ 7 hodin. 

5.5 Oteplení zdrojů 

Tab. 6 - Teploty a oteplení zdrojů v počátku a konci simulace. 

Zdroj 
tepla 

Počáteční 
teplota 

Nucené chlazení Přirozené chlazení Rozdíl 

ϑp1 [°C] ϑk1 [°C] ϑo1 [°C] ϑk2 [°C] ϑo2 [°C] ϑr [°C] 

30W 30 41,74 11,74 46,24 16,24 4,5 

A 30 34,84 4,84 38,94 8,94 4,1 

B 30 35,04 5,04 39,04 9,04 3,9 

C 30 34,94 4,94 38,84 8,84 3,9 

D 30 34,64 4,64 38,54 8,54 3,9 

E 30 34,34 4,34 38,24 8,24 3,9 
 

ϑp - počáteční teplota, ϑk - konečná teplota, ϑo – oteplení, 

ϑr - rozdíl konečných teplot podle způsobu chlazení 

Oteplení: 

ϑo1 = ϑk1 - ϑp1= 41,74 - 30 = 11,74°C 

ϑo2 = ϑk2 - ϑp2= 46,24 - 30 = 16,24°C 

Rozdíl konečných teplot podle způsobu chlazení: 

ϑr = ϑo2 - ϑo1 = 16,24 - 11,74 = 4,5°C 

Z tabulky vyplívá, že v případě nuceného chlazení se teploty zdrojů tepla pohybují přibližně o 4°C 

menší. Velikost konečného oteplení je v případě nuceného chlazení u zdroje 30W o třetinu menší 

a u drobných zdrojů téměř poloviční. 
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5.6 Grafy oteplení zdrojů 

 

Obr. 48 – Teploty zdrojů tepla v rozváděcí přirozeně chlazeném. 

 

Obr. 49 – Teploty zdrojů tepla v rozváděcí nuceně chlazeném. 

 

Obr. 50 – Teploty zdrojů tepla rozváděče v závislosti na způsobu chlazení. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala simulací chlazení rozváděče nn ve stavu s přirozeným a nuceným 

způsobem chlazení v ustáleném stavu. Použity k tomu byly moderních výpočetní programy 

využívající metodu konečných prvků. Rozměry a hodnoty byly podle skutečné předlohy.  

Vytvoření modelu proběhlo v CAD softwaru SolidWorks. Potom následoval import modelu 

do programu ANSYS Workbech. Proběhla připrava objemů a tvorba výpočetní sítě. Správné vytvoření 

sítě je jeden z nejdůležitějších kroků při přípravě numerického modelu. Její kvalita zásadně ovlivnila 

získané výsledky. Výpočetní síť modelu rozváděče obsahovala 3,2 106 elementů, z toho drtivá většina 

patřila oblastem vzduchu. Vytvořená vzduchová kapsa měla u obou variant tloušťku 200 mm 

od venkovních stěn rozváděče. Tloušťka vrstvy není ideální a měla by nabývat větších rozměrů. 

Hodilo by se použít větší rozměry kapsy, ovšem náročnost tvorby takové sítě se několikanásobně 

zvětšila stejně jako náročnost na výpočetní výkon a tedy i doba výpočtu. Zkoumají se proto jen jevy 

v tomto blízkém okolí. Prostor uvnitř rozváděče je hermeticky uzavřený a neuvažuje se proudění 

vzduchu do okolí. Následoval import sítě do další části ANSYS  konkrétně CFX, kde proběhlo 

veškeré nastavení a definování celé simulace včetně spuštění výpočtu.  

Na analýzu výpočtu posloužil program CFD post, pomocí kterého byly získány všechny publikované 

grafické výstupy a zjištěné hodnoty. 

Kýženým výsledkem je ukázka vzniku tepla na jednotlivých prvcích rozváděče a znázornění proudění 

vzduchu uvnitř transformátoru stejně jako v jeho okolí. Rozváděč přirozeně chlazený se zahřívá na 

větší teplotu než je tomu v případě nuceného chlazení, kde tok vzduchu ochlazuje jeho povrch. 

Největší problémy byly se stanovením součinitele přestupu tepla, kde výsledky nejsou v některých 

oblastech zcela přesné, protože síť zde není dostatečně jemná. Důvodem byla opět úspora času.  

Na tuto práci lze navázat a pokračovat v dalším rozvíjení problematiky, protože modelovaný rozváděč 

skutečně existuje. Je tedy možné konfrontovat výsledky simulace s reálnými hodnotami daného 

zařízení a případně zjištěné nedostatky pak využít k úpravě modelu a získání opravených výsledků.  

Všechny potřebné informace byly čerpány z odborné literatury a rad odborníků zabývajících se touto 

problematikou. 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Orientační schéma rozváděče 


