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ANOTACE 

Schubert, J. Možnosti modelování teplotního profilu za vodním mezichladičem stlačeného 

vzduchu, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, 50s. Diplomová 

práce, vedoucí Kozubková, M. 

Diplomová práce se zabývá řešením vodního mezichladiče stlačeného vzduchu pomocí 

matematického modelování proudění a přestupu tepla. V mezichladiči proudí zahřátý 

stlačený vzduch.  Vzduch je třeba ochladit pomocí vody oddělené přepážkou, což eliminuje 

mísení vzduchu s vodou.  

Řešení proudění a přestupu tepla probíhalo pomocí softwaru ANSYS Fluent 14.5 a to 

při laminárním i turbulentním režimu proudění. K zadání a verifikaci výpočtů byla použita 

experimentálně naměřená data. 

 

ABSTRACT 

Schubert, J. Possibility of Temperature Profile Modeling under Intercooler of Compressed Air, 

Faculty of Mechanical engineering, VSB – Technical Uuniversity of Ostrava, 2013, 

50s. Diploma Thesis, Tutor Kozubková, M. 

This thesis deals with solution of water intercoolers of compressed air using 

mathematical modelling of fluid flow and heat transfer. The heated compressed air flows in 

the intercooler. Air must be cooled by water separated by partition, which eliminates mixing 

of air with water. 

 Solution of flow and heat transfer was carried out using the software ANSYS Fluent 

14.5 in laminar and turbulent flow regime. For specification and results verification the 

experimentally measured data were used. 
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Seznam použitých symbolů: 

 

at Technická práce [J kg-1] 

C2 Koeficient změny tlaku [m-1] 

cp Měrná tepelná kapacita za stálého tlaku [J] 

E Energie [J] 

g Gravitační zrychlení [m s-2] 

h Entalpie [J kg-1] 

i Měrná entalpie [J kg-1] 

K1, K2 Konstanty rovnice porézního prostředí [-] 

m Hmotnost [kg] 

Mw molekulová hmotnost [kg mol-1] 

p, pa, pw, pop Tlak, tlak vzduchu, tlak vody, operační tlak [Pa] 

q Sdělené teplo [J kg-1] 

Qm Hmotnostní tok [kg s-1] 

r Měrná plynová konstanta [J kg-1K-1] 

R Univerzální plynová konstanta [J mol-1K-1] 

T Termodynamická teplota [K] 

T* Bezrozměrná teplota [-] 

U Vnitřní energie [J kg-1] 

v Rychlost [m s-1] 

v  vektor rychlosti [m s-1] 

v‘ Měrný objem [m3 kg-1] 

V Objem [m3] 

 propustnost (porosita) [-] 

Bk


 L-J energetický parametr [K-1] 

 součinitel tepelné vodivosti [W m-1 K-1] 

 viskozita [Pa s] 

 Závislost na bezrozměrné teplotě [-] 

 Hustota [m3 kg-1] 
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 L-J charakteristická délka [m] 

  tenzor vazkých napětí [Pa] 
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1 Úvod 

Účelem této diplomové práce, zadané firmou Autopal, s.r.o. je zjistit vliv základních 

parametrů vodního mezichladiče stlačeného vzduchu, který se používá v přeplňovaných 

motorech automobilů, a odladit numerické řešení pro další použití, zejména pro optimalizaci 

rozměrů tohoto zařízení. Pro tento účel dodala firma Autopal s.r.o. hodnoty, získané 

experimentálně. Jedná se zejména o hodnoty tlaků, průtoků a teplot chlazeného i chladícího 

média při průtoku mezichladičem. 

Řešení matematického modelu mezichladiče bude probíhat v několika fázích a to 

dvourozměrným modelem (2D) a několika variantami trojrozměrnými (3D), kde se postupně 

od zjednodušené geometrie dostanu až ke geometrii reálného mezichladiče. 

Modelování probíhá v programu Ansys Fluent 14.5 pro laminární i turbulentní proudění 

tekutin s přestupem tepla. 

1.1 Co je cílem Diplomové práce 

Cílem diplomové práce je tedy vytvoření matematického modelu založeného na 

proudění porézní vrstvou v kombinaci s reálným chladičem a vyřešení numerickou metodou 

konečných objemů Na takto vytvořeném prvku je třeba analyzovat proudění a jiné fyzikální 

procesy, zejména přestup tepla a tím zhodnotit, jakým způsobem a zda vůbec je třeba 

pozměnit rozměry nebo jiné parametry tohoto tepelného výměníku pro zlepšení efektivity. 

1.2 Mezichladič stlačeného vzduchu a jeho funkce 

Mezichladič stlačeného vzduchu (intercooler) je vlastně tepelný výměník v 

turbodmychadlových nebo superchargerových motorech. Jeho úkolem je ochlazovat 

stlačený vzduch vystupující z dmychadla, jdoucí do motoru. To umožňuje dostat do válce 

vyšší hmotnost kyslíku, umožňující shoření adekvátně zvýšené dávky paliva a tím je 

dosahováno vyššího výkonu motoru při zachování jeho zdvihového objemu. Co možná 

nejnižší teplota zlepšuje tzv. plnicí účinnost motoru a také posouvá níže teplotu cyklu a tím 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercharger&action=edit&redlink=1
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také snižuje riziko samovolného vznícení plynů ještě před fází jejího kontrolovaného 

vzplanutí [1], což bývá problémem benzínových motorů.  

Intercoolery se mohou lišit zejména rozměry, obsahem, technologií výroby, chladícím 

médiem a umístěním v automobilu. Stejně jako vzduchový filtr se intercooler umisťuje do 

motorového prostoru tak, aby měl co největší přísun vzduchu, který o automobil naráží v 

závislosti na jeho rychlosti. Proto jsou také intercoolery účinnější čím rychleji se vůz 

pohybuje, protože to má za následek větší a rychlejší přísun chladnějšího vzduchu, čímž se 

urychluje tepelná výměna (toto platí hlavně u vzduchových intercoolerů a také pokud není 

použito nucené proudění pomocí ventilátoru)[1]. 

1.2.1 Popis vodního mezichladiče 

Při průchodu systémem (Obr.: 2) proudí vzduch od turbodmychadla, kde je stlačen na 

plnicí tlak. Stlačením dochází k zahřátí a je tedy žádoucí jej ochladit v mezichladiči (Obr. 1).  

Zahřátý vzduch proudí mezichladičem přes žebra, kterými koluje chladicí kapalina 

(voda). Zde dochází k výměně tepelné energie z horkého vzduchu na chladicí kapalinu podle 

prvního termodynamického zákona (1.2.1), kde podle matematické formulace je sdělené 

teplo dq rovno součtu entalpie di a technické práce dat [2]. Rovnici lze zapsat i ve tvaru, kde 

entalpie je vyjádřena jako měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku cp vynásobená 

změnou termodynamické teploty dT a technickou práci lze vyjádřit jako zápornou hodnotu 

měrného objemu v‘ vynásobenou změnou tlaku dp. 

dpvdTcdadidq pt 
 

(1.2.1) 
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Obr. 1 Schéma funkce intercooleru [3] 

1.2.2 Funkce mezichladiče 

Mezichladič ochlazuje stlačený vzduch z turbodmychadla. Turbodmychadlo je 

vzduchový kompresor poháněný výfukovými plyny. Výfukové plyny, které vycházejí z motoru 

výfukovou soustavou, jsou nasměrovány do komory turbíny, ve které se nachází rotor. Ten 

přes hřídel pohání dmychadlo, které se nachází na druhé straně zařízení a stlačuje vzduch 

vháněný do motoru. Protože stlačený vzduch obsahuje ve stejném objemu více kyslíku (má 

vyšší hustotu), zlepšují se podmínky pro proces spalování. Dodatečný kyslík lze ve spojení s 

dostatečným množstvím paliva využít pro zvýšení výkonu motoru nebo jako v případě 

dieselových motorů umožňuje lepší spalování a výrazné omezení množství znečišťujících 

látek, vypouštěných motorem a v neposlední řadě zlepšuje jízdní vlastnosti[4].  

S rostoucím tlakem vzduchu, tedy množstvím plynu ve stejném objemu, zároveň roste i 

jeho teplota. Vyšší teplota znamená nižší hustotu, což způsobí, že do válců je přiváděno 

menší množství kyslíku, než kdyby byla teplota vzduchu nižší. To popisuje stavová rovnice 
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ideálního plynu (1.2.2). Pro další zvýšení účinnosti spalovacího procesu se proto využívá 

mezichladič stlačeného vzduchu (intercooler). V systému bude tedy proudit větší hmotnost 

vzduchu, čímž opět zvedneme výkon spalovacího procesu ve válci, omezíme množství 

znečíšťujících látek a zlepšíme vlastnosti motoru. Stavová rovnice má následující tvar (1.2.2). 

TrmVp   resp. Trp    (1.2.2) 

kde  p  tlak vzduchu v mezichladiči 

 V objem mezichladiče 

 m hmotnost vzduchu v mezichladiči 

 r  měrná plynová konstanta 

 T  termodynamická teplota  

   hustota vzduchu. 

 

 
Obr. 2 Schéma proudění vzduchu v motoru [5] 

V pokročilejších systémech, používaných hlavně ve sportovních vozech, se pro účely 

snížení teploty stlačeného vzduchu využívá vstřikování vody nebo alkoholu. Princip tohoto 

řešení spočívá ve spotřebě množství energie potřebné ke změně teploty vzduchu a kapaliny. 

Voda vyžaduje několikanásobně více energie na změnu teploty o 1 °C, než vzduch na změnu 

teploty o stejnou hodnotu[4]. 
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2 Rešerše 

Pro potřeby této práce jsem sbíral informace z mnoha publikací zabývajících se 

matematickým modelováním proudění a přestupem tepla. Dále jsem získal informace také o 

tepelných výměnících a to konkrétně o vodních mezichladičích stlačeného vzduchu. 

Z nasbíraných publikací řeší problém matematického modelování zejména publikace 

[7][8][10][11][12][13] a přestup tepla [2][8][11][14][15][16]. Co se týče popisu mezichladičů, 

ten je popsán v mnoha internetových článcích, nejčastěji na stránkách věnujících se úpravám 

motorů automobilů [1][3][4][5][6]. 

Informace o měření parametrů mezichladičů, o tom žádná publikace nepojednává a 

konkrétní firmy mají své vlastní postupy. 

Tato práce řeší problém matematického modelování mezichladiče pomocí výpočetního 

programu ANSYS Fluent 14.5, který je pro potřeby modelování proudění a přestupu tepla 

hojně využíván. Práci s tímto programem usnadnily zejména publikace [8][11][12][13] 

a konzultace s CFD inženýrem firmy Autopal s.r.o., která zadala tuto práci. 

Protože problém matematického modelování mezichladiče je náročný pro svou 

výpočetně značně složitou geometrii, bude s výhodou využito aplikace porézního prostředí, 

jež program Fluent dovoluje. Porézní prostředí v podstatě nahrazuje složitou geometrii 

porézním prostředím, u kterého je třeba definovat porézní součinitele a jeho propustnost. 

Tato problematika je popsána v publikacích [10][11][12][13] a popisuje ji tzv. Darcyho zákon 

(1.2.1), který popisuje proudění vzduchu při nekonstantních podmínkách. 
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3 Matematické modelování proudění porézní vrstvou v 
kombinaci s reálným chladičem 

Při matematickém modelování jsem využil program Ansys Fluent, jenž dokáže řešit jak 

jednofázové, tak i vícefázové (jako v tomto případě) proudění tekutin, přestup tepla a v 

neposlední řadě také chemické reakce. Využíván je v mnoha oblastech a pro účely energetiky 

má dokonce nadefinovány některé základní typy tepelných výměníků, ty bohužel nemohu 

použít a proto použiji řešení pomocí porézního prostředí, pro které je třeba zjistit 

koeficienty.  

Řešení intercooleru jako porézní vrstvy bylo zvoleno z důvodu zjednodušení. 

Modelování kompletní geometrie se všemi reálnými prvky by totiž bylo složité a vyžadovalo 

by příliš vysoké nároky na výpočetní výkon a čas, takže při současné úrovni výpočetní 

technologie je to značně neefektivní způsob řešení. Aplikace porézní vrstvy v prostředí Ansys 

Fluent je naproti tomu elegantní varianta, jak tyto nepříjemnosti obejít a to jen s 

minimálními rozdíly oproti skutečnosti. 

Jako porézní vrstva je definována vzduchová část vodního intercooleru (Obr. 3), kde 

porézní vrstvou nahrazuji pouze oblast, kde probíhá přestup tepla. Tuto oblast nahrazuji 

proto, že detailní vymodelování vlnovců, urychlujících tepelnou výměnu by, jak již bylo 

zmíněno výše, vedl k velkým nárokům na výpočetní výkon a čas. Navíc jejich skutečný objem 

je nižší o objem vlnovců a to lze nastavit právě v porézní vrstvě. 
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Obr. 3 Geometrie vzduchu v intercooleru 

Data v následující tabulce (Tabulka 1), dodaná firmou Autopal, budou použita pro 

definování porézní vrstvy v programu Fluent. 

Charge Air Side       

Mass Inlet Inlet Outlet Charge Intercooler Heat Heat  

Flow Pressure Temp Temp dP Effeciency Duty Rejection Balance 

Hmotn. Vstupní Vstupní Výstupní Tlakový     

Tok Tlak Teplota Teplota Spád     

[kg/s] [kPa Abs] [°C] [°C] [KPa] [%] [kW/ETD] [kW] [%] 

         

0.000    0.000     

0.075 180 169.7 57.2 0.23 94.0 0.072 8.6 1.4 

0.100 179 170.3 61.4 0.39 90.7 0.092 11.0 1.4 

0.150 181 170.1 70.3 0.69 83.4 0.127 15.2 2.2 

0.250 181 170.0 85.9 1.5)3 70.4 0.179 21.4 2.2 
Tabulka 1 Naměřené hodnoty vzduchové části intercooleru poskytnuté firmou Autopal  

Porézní vrstva je charakterizována významným poklesem tlaku závislým na rychlosti 

proudícího média tzv. Darcyho zákonem, který je zapsán ve tvaru (1.2.1) [10] [9], Je to 

matematický vztah popsaný následovně. 
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(1.2.1) 

kde   dynamická viskozita 

   propustnost  

 C2  koeficient změny tlaku 

 v  rychlost kolmá k vstupu do porézní vrstvy  

 t  tloušťka porézní vrstvy. 

Z hodnot zadaných firmou Autopal jsem sestavil graf závislosti tlakového spádu na 

rychlosti proudění  vKvKp  2

2

1 , kde tK 



1 , tCK  

2

1
22 . Pro získání 

konstant K1 a K2, jež jsou potřebné pro sestavení rovnice porézního prostředí, je do grafu 

vložena spojnice trendu s kvadratickou závislostí ve tvaru xKxKy  2

2

1 . Tato závislost 

odpovídá teorii o turbulentním proudění. 

 
Graf 1 p-v charakteristika intercooleru 

Získané konstanty 


1
 a C2 se dosadí do nastavení porézního prostředí ve Fluentu. 
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4 Definování fyzikálních vlastností vzduchu, vody a hliníku 

Protože v systému proudí dvě média, navzájem oddělená přepážkou je třeba 

nadefinovat jak vlastnosti chlazeného (vzduch) tak i chladicího (voda) média a také dělící 

přepážky, která je z hliníku.  

4.1 Vlastnosti vzduchu 

Vzduch vstupuje do systému pod tlakem, daným turbodmychadlem a vlivem stlačení je 

zahřátý na teplotu 170 °C. Průchodem přes intercooler jeho teplota klesá a proto parametry 

(Obr. 4) nemohou být konstantní, ale budou záviset na teplotě, tedy se jedná o neizotermní 

proudění. 

 
Obr. 4 Nastavení vzduchu ve fluentu 

4.1.1 Hustota ( 

Hustota  je definovaná podle stavové rovnice ideálního plynu a Fluent si její hodnotu 

dopočítává sám z následující rovnice ideálního plynu (4.1.1). 
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(4.1.1) 

Kde  pop operační tlak (definuje se v nastavení – „Operating Conditions“) 

 p  statický tlak (relativní vzhledem k operačnímu) 

 R  univerzální plynová konstanta 

 Mw molekulová váha  

 T termodynamická teplota  

4.1.2 Měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku (cp) 

Tato je zadána jako po částech polynomická závislost (4.1.2) na teplotě, 

předdefinovaná ve Fluentu. Tato předdefinovaná závislost vykazuje spolehlivé výsledky a je 

zobrazena na následujícím obrázku (Obr. 5). 
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(4.1.2) 

 

Obr. 5 Po částech polynomická závislost cp 

4.1.3 Součinitel tepelné vodivosti () 

Tento jsem nastavil podle kinetické teorie, kterou si Fluent počítá sám podle rovnice 

(4.1.3). Parametry vzduchu pro tuto teorii má již Fluent zahrnuty v databázi [8]. 
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(4.1.3) 

4.1.4 Viskozita () 

Viskozita je taktéž nastavena podle kinetické teorie a ve fluentu je definována rovnicí 

(4.1.4).  







 

2

61067,2
TM w

 

(4.1.4) 

Zde je  Lennard-Jonesova charakteristická délka a   je experimentálně určená 

závislost na bezrozměrné teplotě T* a je popsáne následujícími vztahy (4.1.5) 

  T  a 













Bk

T
T


 

      





TTT 43787,2exp

16178,2

77320,0exp

52487,016145,1
14874,0

 

(4.1.5) 

Bk


 představuje Lennard-Jonesův energetický parametr [8][11][12][13] 

4.1.5 Molekulová hmotnost (Mw) 

Udává hmotnost molekuly. 
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4.1.6 Lennardovy-Jonesovy parametry 

Lennardovy-Jonesovy parametry představují závislost celkové energie interakce dvou 

neutrálních molekul na vzdálenosti jejich středů. Pro vzduch jsou již tyto hodnoty ve Fluentu 

přednastaveny. Tyto parametry se dosazují do rovnic kinetické teorie popsaných výše. 

4.2 Vlastnosti vody 

U vody je většina hodnot konstantních, neboť vlastnosti kapalné vody se s teplotou v 

rozsahu, který je pro výpočet třeba, příliš nemění. 

 Hustota (

Hustota vody se s teplotou nikterak výrazně nemění a proto je zadána jako konstanta 

hodnotou 32,998 mkg   přednastavenou ve Fluentu. 

4.2.2 Měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku (cp) 

Tato hodnota je zadána Fluentem předdefinovanou, po částech lineární závislostí (Obr. 

6). Tato závislost obsahuje celkem 17 bodů a zahrnuje hodnoty měrné tepelné kapacity pro 

teploty od 280 K do 580 K. 

 
Obr. 6 Po částech lineární závislost cp 

4.2.3 Součinitel tepelné vodivosti () 

Tento součinitel je opět zadán konstantní hodnotou nastavenou Fluentem a to 

konkrétně 116,0   KmW . 
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4.2.4 Viskozita () 

Viskozita vody má zde také konstantní hodnotu 11310003,1   smkg  

4.3 Vlastnosti hliníku 

Fyzikální vlastnosti hliníku pro výpočet jsou zadány jako konstanty, přednastavené 

Fluentem. 

 Hustota (

32719 mkg    

4.3.2 Měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku (cp) 

11871   KkgJcp  

4.3.3 Součinitel tepelné vodivosti () 

114,202   KmW . 
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5 Matematické modelování 

Následující kapitoly se zabývají především vytvářením výpočetních modelů a jejich 

parametry ve Fluentu  

5.1 Matematické modelování 

Při výpočtech jsem testoval více matematických modelů. Mezi vyzkoušené modely 

patří laminární model, který jsem zkoušel z důvodu předpokladu laminárního proudění, kdy 

po úvaze jsem došel k závěru, že mezi vlnovci intercooleru se proudící vzduch nebude nijak 

vířit, neboť je veden právě těmito tvary skrz geometrii přímo. Následně jsem však spočetl 

hodnotu Reynoldsova čísla a zjistil jsem, že se dostávám spíše do oblastí s turbulentním 

prouděním, proto jsem se laminárním modelem dále nezabýval a testoval jsem turbulentní 

model. 

Z turbulentních modelů jsem použil modely k- a k-. První z těchto turbulentních 

modelů se hodí spíše pro vysoké hodnoty Reynoldsova čísla. Model k- jsem vybral z důvodu 

toho, že se hodí pro nižší Reynoldsova čísla než model k- ale také dával relevantnější 

výsledky. 

Pro potřeby matematického modelování proudění je třeba toto popsat několika 

rovnicemi a to rovnicemi pro přenos hmoty (rovnice kontinuity), rovnicemi pro přenos 

hybnosti (Navier-Stokesovy rovnice) a rovnicí pro přenos energie. 

5.1.1 Rovnice kontinuity 

Rovnice kontinuity je shodná jak pro skutečnou, tak pro ideální tekutinu. Tato rovnice 

vychází ze zákona zachování hmotnosti a v diferenciálním tvaru vypadá následovně. 
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(5.1.1) 
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5.1.2 Pohybová (Navier-Stokesova) rovnice 

Tato rovnice vyjadřuje rovnováhu sil při proudění tekutiny. 
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(5.1.2) 
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(5.1.3) 

Kde   napětí zahrnující vliv viskozity 

   přidaná viskozita 

 v  divergence vektoru rychlosti 

5.1.3 Rovnice energie 

Rovnice energie vychází ze zákona zachování energie. Fluent ji definuje 

následovně [11]. 
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(5.1.4) 

Kde  E  celková měrná energie (5.1.5), dána jako součet vnitřní U a kinetické energie 

 U  vnitřní energie  

   součinitel tepelné vodivosti 

    tenzor vazkých napětí 

 v   je vektor rychlosti 

 Sh  ostatní zdroje tepla a chemické reakce [8][11]. 

vv
p
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2

1
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(5.1.5) 

Člen h představuje entalpii, jejíž změna je pro ideální plyn popsána vztahem 

 

T

T

p

ref

dTch  a pro nestlačitelné médium 


p
dTch

T

T

p

ref

   [8][11]. 

5.2 Tvorba geometrie 

Před samotným výpočtem je třeba si nejdříve vymodelovat daný problém pomocí 

nějakého 3D modelovacího softwaru. ANSYS pro tento případ obsahuje program ANSYS 

Design Modeller, pomocí kterého lze vymodelovat jak 2D tak 3D úlohy. V této práci budou 

využity obě možnosti. 

Modeloval jsem celkem 4 resp. 5 variant, z nichž 1 byla zaslána firmou Autopal jako 

hotová geometrie vzduchové části intercooleru (Obr. 3). Další varianty byly varianty 

geometrie pouze jedné vzduchové mezery, na obrázku (Obr. 3) označované jako porézní 

prostředí.  
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Tyto varianty byly: 

vzduchová mezera (ve dvou variantách – 2D (Obr. 7 1 vzduchová mezera, 2D varianta) 

a 3D (Obr. 8)) 

polovina vzduchové mezery s polovinou vodní části – proudění vody, zjednodušené 

(Obr. 9) 

polovina vzduchové mezery s polovinou vodní části – proudění vody kolem přepážky 

(Obr. 10) 

 
Obr. 7 1 vzduchová mezera, 2D varianta 

 
Obr. 8 1 vzduchová mezera, 3D varianta 
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Obr. 9 Proudění vody, zjednodušené 

 
Obr. 10 Skutečné proudění vody a vzduchu 

5.3 Tvorba sítě 

Pro tvoření sítí existuje také více komerčních programů, které jsou mnohdy velmi 

kvalitní, ale pro tyto zjednodušené varianty bohatě postačuje standardní software nalézající 

se v balíku ANSYS a to ANSYS Meshing. 

Síťování ve 3D variantách probíhalo zadáním parametrických hodnot, počtu bodů na 

okrajích jednotlivých oběmů, a jejich následným vytažením k protilehlé straně – tzv metoda 

„Sweep“ (Obr. 1111). 
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Obr. 11 Síťování pomocí metody Sweep 

Ve 2D variantě jsem zadal pouze počet bodů po hranách a typ elementu a následně se 

vygenerovala síť. Tedy postup byl trochu jednodušší oproti 3D síťování. 

5.4 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky nemusí být jen konstantní veličiny, ale mohou také nabývat 

hodnoty definované pomocí funkcí nebo tabulek. Okrajové podmínky jsou definovány na 

vstupech, výstupech a stěnách a mohou udávat tlak, rychlost, hmotnostní tok, teplotu, 

tepelný toka jiné parametry[8]. 

Na vstupu lze zadat podmínky tlakové (celkový tlak), rychlostní (hmotnostní tok, nebo 

rychlost) a teplotní. Na výstupu pak je teplotní a tlaková podmínka (statický tlak) [8]. 

5.4.1 Vstup 

Jako vstupní podmínku při ladění vzduchové části geometrie, jsem použil „pressure-

inlet“ což je podmínka konstantního celkového tlaku, tedy statického i dynamického. Statický 

tlak byl zjištěn měřením a dynamickou složku jsem vypočítal podle vztahu 

2

2

1
vpdyn  

 

(5.4.1) 

U pozdějších variant řešení byla na vstupu použita podmínka „velocity-inlet“, protože 

se počítalo s různými rychlostmi proudění v různých částech geometrie, což při zadaném 
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vstupním tlaku nejde splnit. Do této podmínky byl vložen vydefinovaný profil rychlosti 

proudění vzduchu. 

V případě chladicího media – vody, postačila podmínka hmotnostního průtoku „mass-

flow-inlet“. Ten byl také zadán podle experimentu. Rovněž byly zjištěny i tlaky ve vodní části, 

ale tyto není vhodné zadávat, protože geometrie je pouze zjednodušená a neobsahuje 

všechny prvky, jež ovlivňují tlakový spád oblasti. 

Dále je na vstupu definována teplota, hydraulický průměr a míra turbulence. 

5.4.2 Výstup 

Na výstupu je dána pouze tlaková podmínka „pressure-outlet“ a to v obou oblastech, 

tedy vzduchové i vodní. 

I zde se definuje teplota, hydraulický průměr a míra turbulence. Tyto hodnoty se zde 

však definují pouze pro případ zpětného proudění. 

5.4.3 Stěna 

V geometrii se objevuje několik typů stěn. Jsou to stěny mezi okolím a celou geometrií 

a mezi jednotlivými částmi geometrie, tj. mezi jednotlivými médii. 

Stěny mezi okolím a geometrií jsou zadány jako „wall“, kde je nastaven nulový tepelný 

tok – tedy stěna se chová jako izolant. To jsem nastavil z důvodu zanedbatelné tepelné 

interakce s okolím, ve srovnání s tepelnou výměnou mezi médii. Rychlost je navíc 

předdefinována nulovou hodnotou. 

Dále zde jsou stěny mezi médii. Tyto jsou také zadány jako „wall“, avšak je v nich 

definována podmínka „coupled“, tedy přestup tepla z jedné strany na druhou. V souvislosti s 

tím je nutno definovat materiál stěny, tedy hliník, a je možno určit i tloušťku stěny. Materiál 

musí být nadefinován kvůli součiniteli tepelné vodivosti 
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5.4.4 Symetrie 

Posledním typem je podmínka „symmetry“ která je na horní a spodní ploše geometrie 

a určuje, že tyto podmínky se všechny symetricky opakují 

5.5 2D model – geometrie a síť 

Modelování 2D geometrie probíhalo tak, že jsem si vytvořil v programu ANSYS Design 

Modeller 3D model vzduchové mezery, který při síťování v programu ANSYS Meshing byl 

převeden na 2D model. V tomto modelu jsem definoval počet elementů po okrajích plochy a 

nadefinoval jsem i zhuštění buněk (Obr. 12) v oblastech u stěn s přestupem tepla. Po tomto 

nadefinování buněk u okrajů jsem nechal vygenerovat síť. Ta měla celkem 50000 buněk. 

 
Obr. 12 Zhuštění sítě (2D model) 

5.6 3D model – geometrie a síť 

Při vytváření geometrie pro 3D model jsem vytvořil více geometrií, použitých při 

různých fázích výpočtů. Tyto varianty byly vzduchová mezera, polovina vzduchové mezery s 

jednoduchým prouděním vody a polovina vzduchové mezery se skutečným prouděním vody 

kolem přepážky. 

Geometrie vzduchové mezery má ve všech variantách tvar kvádru, liší se pouze tvarem 

sítě a v počtu síťovaných elementů. Výraznější rozdíl je u geometrie vodní části (Obr. 1313), 

která má jednou tvar kvádru (zjednodušené proudění) a v jiné variantě je rozdělena 

přepážkou a má tvar písmene „U“ (jako v reálném modelu). 
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Obr. 13 Geometrie varianty se stočeným prouděním (šedá - hliníková přepážka ve vodní části, zelená -  vodní 

část tvaru „U“, průhledná - vzduch) 

Tolik geometrií jsem vytvářel proto, že bylo třeba řešit problémy postupně. Síťování 

probíhalo obdobně jako u 2D varianty. Při prvních pokusech se sítí jsem nechal vysíťovat vše 

automaticky, avšak to se neukázalo jako příliš vhodné. Síť byla uvnitř deformovaná a bylo 

tedy třeba přejít k jiné variantě síťování. Postupně jsem nadefinoval počty elementů po 

hranách, pomocí nichž jsem definoval rovnoměrné plošné rozložení na jedné okrajové ploše 

(funkce „map face meshing“). Nakonec jsem pomocí metody „Sweep“ vytáhnul takto 

vygenerovanou plochu do celého objemu. Díky tomuto postupu jsem měl kvalitní 

rovnoměrnou síť (Obr. 14) v celém objemu. 

 
Obr. 14 Síť 3D modelu 
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6 Využití 2D modelování pro odladění koeficientů porézního 
prostředí 

V rámci zjednodušení a urychlení výpočtu bylo požadováno, aby se situace dala řešit 

jako dvou rozměrný model.  

6.1 Testování 2D modelu 

Tato varianta obsahovala základní kvádr, tedy model jedné samostatné vzduchové 

mezery, který Fluent automaticky rozdělí na 2D řešení. Na horní a spodní horizontální stěně 

byl nadefinován přestup tepla zadáním hodnoty tepelného toku „Heat Flux“.  

6.1.1 Výpočty sděleného tepla a tepelného výkonu  

Pro potřeby zadání přestupu tepla u jednodušších variant, kdy modelem neproudí voda 

ale jen vzduch, bylo nutno spočíst tepelný tok. K tomu pomohla rovnice 

1. Termodynamického zákona (6.1.1). Tato udává teplo, přecházející ze vzduchu do vody. 

Vodní části v jednodušších variantách chybí a Fluent si nemůže spočítat sdělené teplo a 

zároveň slouží u pozdějších variant jako jakási kontrola výpočtu. Protože je ale přestup tepla 

definován na 2 plochách, je třeba hodnotu sděleného tepla podělit dvěma. 

dpvdTcdq p 
 

(6.1.1) 

Pro kontrolu správnosti této rovnice lze vypočítat tepelný výkon podle rovnice (6.1.2) 

(číslo 9 udává počet těchto prvků v celém intercooleru) a ten porovnat s hodnotami 

naměřenými firmou Autopal s.r.o. (Tabulka 1, Tabulka 2) položka „Heat Rejection“. 

1

1
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S takto vypočteným výkonem při porovnání s tabulkou lze zjistit, že teoretické výpočty 

se téměř shodují s naměřenými hodnotami, kdy naměřené hodnoty tepelného výkonu jsou 

kWP 4,8  na vodní straně, kWP 6,8  na vzduchové straně a výpočet v Excelu udává 

hodnotu kWP 636,8 . 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Okrajové podmínky 

Jako vstupní podmínka byl zadán celkový tlak na vstupu a teplota. Obdobně byla 

zadána i podmínka na výstupu, statický tlak a teplota. 

V podstatě zde proběhl výpočet ve 2 variantách a to bez přestupu tepla a s přestupem 

tepla. Obě varianty jsem počítal pro laminární i turbulentní proudění kdy jsem se snažil 

doladit s naměřeným tlakovým spádem, zadaným okrajovou podmínkou, na naměřené 

rychlosti. 

6.1.3 Výsledky 

Při laminárním proudění bez přestupu tepla lze vyhodnotit pouze rychlost a tlak (Obr. 

15). U rychlosti je vidět že směrem k okraji stěn klesá její velikost, ale ve středu profilu se 

příliš nemění. To způsobuje nulová změna teploty kdy jediný parametr, který se mění, je tlak, 

jenž klesá směrem k výstupu. 

Coolant Side     

Coolant Inlet Outlet Coolant  Heat Heat 

Mass Temp Temp dP Duty Rejection 

      

[kg/s] [°C] [°C] [KPa] [kW/ETD] [kW] 

      

      

0.200 50.0 62.1 3.1 0.071 8.4 

0.200 50.2 65.7 3.2 0.091 10.9 

0.200 50.4 71.5 3.3 0.124 14.8 

0.200 50.5 80.0 3.0 0.175 20.9 
Tabulka 2 Naměřené hodnoty vodní části 
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Obr. 15 Rychlost a tlak vzduchu 2D laminárního modelu bez přestupu tepla 

Při variantě laminárního proudění s přestupem tepla se toto promítne do změny 

teploty a tím i rychlosti (Obr. 16), kdy postupným ochlazováním roste hustota a tím klesá 

rychlost. Tlaky zůstávají obdobné jako v předchozí variantě. 

 
Obr. 16 Rychlost a tlak vzduchu 2D laminárního modelu s přestupem tepla 

Při modelování 2D variant turbulentního proudění jsem již tyto definoval vždy s 

přestupem tepla. U modelu k- je vidět že se hodnoty již přibližují naměřeným hodnotám 

rychlosti i tlaku (Obr. 17), ale tlakový spád je o trochu vyšší než naměřený. Stejně tak je vyšší 

i hodnota teplotního spádu (Obr. 18). Dále lze ještě vyhodnotit hustotu. 



 Modelování teplotního profilu mezichladiče stlačeného vzduchu 

35 
 

 
Obr. 17 Rychlost a tlak vzduchu 2D k- modelu s přestupem tepla 

 

 
Obr. 18 Teplota a hustota vzduchu 2D k- modelu s přestupem tepla 

Model k- vykazuje nejlepší výsledky. Hodnota teploty (Obr. 19) je téměř shodná s 

naměřenou hodnotou a stejně tak i rychlost (Obr. 20) na vstupu, tedy maximální hodnota 

rychlosti, kdy se ještě tato nezačala snižovat vlivem rostoucí hustoty, je shodná s přepočtem 

(6.1.3) dle zákona zachování hmotnosti. 

09

1



ts

Q
v m

 

(6.1.3) 



 Modelování teplotního profilu mezichladiče stlačeného vzduchu 

36 
 

 
Obr. 19 Teplota vzduchu 2D k- modelu s přestupem tepla 

 

 
Obr. 20 Rychlost vzduchu 2D k- modelu s přestupem tepla 

 

6.2 Zhodnocení 2D varianty 

Postupným testováním modelů jsem zjistil, že nejlepší výsledky udává model k-, 

proto v dalších variantách se ostatními modely již nebudu zabývat. Z testovaných modelů 

model k- nejlépe odpovídá experimentálně naměřeným hodnotám a vzniklé nepatrné 

odchylky mohou být způsobeny pouze nízkým počtem buněk a tedy menší přesností 

výpočtu. 
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7 3D modelování s použitím vodní i vzduchové části 

Protože ve 2D variantě nelze zadat případ, kdy voda ve vodní části mění svůj směr 

proudění a obtéká přepážku, je nutno přejít k tomuto řešení. Lze tedy předpokládat, že 

proudění vody a její postupné oteplování v různých vzdálenostech od vstupu do systému 

bude hrát určitou roli a tato kapitola si klade za cíl zjistit, jak významná tato změna bude. 

7.1 Zjednodušená 3D geometrie bez vody 

V první fázi byl modelován obdobný případ jako u 2D varianty, s tím rozdílem že 

neprobíhal přestup tepla, ale pouze se hodnotila správnost zadaných parametrů porézního 

prostředí, viz kapitola 1. Následně jsem definoval tepelný tok na stěnách sousedících s vodní 

částí intercooleru. 

7.1.1 Okrajové podmínky 

Na vstupu i výstupu jsem zadal tlakovou podmínku, spolu s podmínkou teplotní, 

hydraulickým průměrem a intenzitou turbulence. 

Na bočních stěnách byl definován nulový tepelný tok a na horní a spodní stěně, která 

dělí vzduchovou část od vodní (ta zde není namodelována, ale pouze zadána okrajovou 

podmínkou) je definován tepelný tok vypočtený rovnicí (6.1.1).  

7.1.2 Výsledky 

Rychlosti (Obr. 21) v této variantě jsou nepatrně vyšší než u 2D varianty, ale odchylka 

není nijak výrazná (cca 7%). Naproti tomu teploty (Obr. 22) i tlaky (Obr. 23) vycházejí dle 

experimentálního měření a chyba zde tedy bude nejspíš na straně nepřesnosti výpočtu ve 

Fluentu. 
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Obr. 21 Rychlost vzduchu 3D k- modelu s přestupem tepla, bez vody 

 

 
Obr. 22 Teploty vzduchu 3D k- modelu s přestupem tepla, bez vody 

 

 
Obr. 23 Tlaky vzduchu 3D k- modelu s přestupem tepla, bez vody 



 Modelování teplotního profilu mezichladiče stlačeného vzduchu 

39 
 

7.2 Zjednodušená 3D geometrie s vodou 

V této variantě se už model skládá jak ze vzduchové části, zahrnuté ve všech 

předchozích variantách, tak i z vodní časti. Obě média jsou oddělena hliníkovou stěnou, na 

které probíhá přestup tepla ze z teplejšího média na chladnější, tedy ze vzduchu do vody. 

V této zjednodušené variantě voda proudí pouze z jedné strany geometrie na druhou. 

Vodní i vzduchová část je rozdělena napůl pro urychlení výpočtu. V těchto polovinách jsou 

geometrie ohraničeny symetrií. 

7.2.1 Okrajové podmínky 

Na vstupu i výstupu je zadána tlaková a teplotní podmínka, hydraulický průměr a 

intenzita turbulence. 

Stěny jsou zadány jako izolanty nulovou hodnotou tepelného toku, až na horní a 

spodní horizontální stěnu. Zespoda a shora je na horizontálních stěnách zadána symetrie. 

Výrazná změna nastává v přenosu tepla, kdy vodní a vzduchová část jsou odděleny 

plochou s nadefinovanou tloušťkou a materiálem. Na této stěně probíhá přestup tepla, který 

si Fluent počítá sám, zadává se pouze v nastavení stěny podmínka „coupled“. 

7.2.2 Výsledky 

Změny lze pozorovat v rychlostním (Obr. 24) i teplotním (Obr. 25) profilu na vodní i 

vzduchové části. Je zde vidět jak se tyto profily deformují vlivem nerovnoměrného tepelného 

toku. Na hodnotách tlaku (Obr. 26) je tato změna naopak jen nepatrná. 



 Modelování teplotního profilu mezichladiče stlačeného vzduchu 

40 
 

 
Obr. 24 Rychlosti na vodní (vlevo) a vzduchové (vpravo) části 

 

 
Obr. 25 Teploty na vodní (vlevo) a vzduchové (vpravo) části 

 

 
Obr. 26 Tlaky na vodní (vlevo) a vzduchové (vpravo) části 
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7.3 Reálná 3D geometrie 

Tato geometrie odpovídá skutečnému modelu použitému při experimentu a liší se od 

předchozí právě tvarem vodní části. Ten je definován jako proudění vody vstupující do 

systému na jedné straně. Voda proudí k protilehlé stěně podél přepážky, kde na konci této se 

okolo ní otáčí a proudí okolo přepážky po opačné straně zpět. Tím je dosaženo dvojnásobné 

délky vodní části, což má významný vliv na přestup tepla. 

7.3.1 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky jsou obdobné jako v předchozí variantě, tedy na vstupu i výstupu 

je zadána tlaková a teplotní podmínka, hydraulický průměr a intenzita turbulence. 

Stěny jsou zadány jako izolanty, kromě horní a spodní horizontální stěny, kde je 

nastavena podmínka symetrie. 

Na stěně mezi médii je zadána podmínka „coupled“. 

7.3.2 Výsledky 

Na rychlostních konturách (Obr. 27) je vidět na vzduchové časti celkem rovnoměrný 

spád. Naproti tomu u rychlostního profilu vody je za vstupem rovnoměrná rychlost. Změna 

nastává u protilehlé stěny, kde dochází vlivem otáčení k zvýšení rychlosti proudění v oblasti 

poblíž vstupu vzduchu do systému. 

 
Obr. 27 Rychlosti na vodní (vlevo) a vzduchové (vpravo) části 
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Tlakové kontury (Obr. 28) na vodní části ukazují, že otáčení směru proudění způsobuje 

značné zvýšení tlaku. To je oproti předchozím variantám přibližně o řád větší. Naopak 

hodnoty tlaku vzduchové části jsou celkem rovnoměrné. 

 
Obr. 28 Tlaky na vodní (vlevo) a vzduchové (vpravo) části 

Za pozornost stojí i změna v Teplotní oblasti (Obr. 29) kde na vodní části dochází k 

nejvýznamnějším změnám až v druhé části, kde voda stihne významně ochladit většinu masy 

vzduchu. V první části kde je voda chladnější nelze pozorovat téměř žádnou změnu teplot, to 

však je způsobeno nedostatečným rozlišením teplotní stupnice, kdy při více podrobných 

výsledcích by tyto byly špatně čitelné. Na vzduchové části lze také pozorovat v jedné 

polovině významnější změnu než ve druhé. 

 
Obr. 29 Teploty na vodní (vlevo) a vzduchové (vpravo) části 
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7.4 Zhodnocení 3D variant 

Postupem od jednodušších variant k těm složitějším bylo zjištěno, že vodní část 

intercooleru má největší zásluhu na změně teploty vzduchu až v druhé polovině vodní části. 

Navíc dochází vlivem otáčení směru proudu vody v této části k výrazným tlakovým ztrátám.  

Dalším rozdílem při proudění vody oproti variantě, kdy byl tepelný tok pouze 

nadefinován okrajovou podmínkou, je zvýšení hodnoty porosity prostředí na hodnotu 

989,0 . Tato se definuje v nabídce „Cell Zone Conditions“ v menu „Porous zone“ a je 

použita u všech variant, kdy je v prostředí nadefinován jak vzduch, tak i voda. 

Porosita se musí měnit proto, že Darcyho zákon uvažuje pouze studené proudění a pro 

případ, kdy je v systému nadefinován tepelný tok dochází k chybě. Navíc hodnota porosity 

může zohlednit i zvýšení součinitele tepelné vodivosti kdy tento má pro výpočet standardní 

hodnotu, ale ve skutečnosti je nepatrně vyšší právě vlivem tvaru geometrie, na které se 

mohou vyskytovat různé prvky urychlující tepelnou výměnu. 
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8 Reálné řešení 

Protože v reálném intercooleru navíc vstupující vzduch nemá konstantní hodnotu tlaku 

ani rychlosti, bude vytvořen rychlostní profil proudění na vstupu do intercooleru. 

8.1 Zjištění profilu proudění 

Pro zjištění profilu proudění jsem nechal proudit vzduch celou geometrií intercooleru 

(Obr. 30) ze které jsem následně vyexportoval do Excelu hodnoty rychlostí vzduchu na 

vstupu do částí s mezerami (Obr. 30). 

 
Obr. 30 Proudění vzduchu celým intercoolerem 

 
Graf 2 Rychlostní profil proudění vzduchu v intercooleru 
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Takto vyexportovaný profil jsem nadefinoval do Fluentu jako vstup vzduchu. 

8.2 Aplikace profilu proudění a jeho varianty 

Pro zadání profilu se nejdříve musela ve Fluentu vydefinovat funkce „Custom field 

function“, pro niž bylo třeba zjistit rovnici proložením bodů v Excelu spojnicí trendu (Graf 2 

Rychlostní profil proudění vzduchu v intercooleru). Definování funkce pro okrajovou 

podmínku se provádí v menu „Define“, záložka „Custom Field Function“ (Obr. 31 Definování 

„Custom Field Function“). 

 
Obr. 31 Definování „Custom Field Function“ 

Takto vydefinovaná funkce se následně ve Fluentu vyexportovala přes plochu, na které 

se bude definovat. To se provede v menu „File“ záložka „Write Profile…“. V tomto okně je 

pak třeba najít požadovanou funkci a plochu a potvrdit příkazem „Write“ (Obr. 32). 
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Obr. 32 Write Profile 

Jako poslední krok před zadáním do okrajových podmínek je třeba znovu přečíst takto 

vygenerovaný profil do výpočtu na kartě „Define Profiles“. 

Zadání do okrajových podmínek proběhlo jako definování rychlostní podmínky na 

vstupu, kde do hodnoty rychlosti byla vybrána nadefinovaná funkce. Ostatní parametry 

zůstaly od předchozích řešení nezměněny. 

Definoval jsem celkem 2 profily, kdy jeden byl pro původní tvar vstupního potrubí a 

druhý pro případ kdy vzduch proudí z opačné strany resp. vstup chladicí vody je na straně s 

vyšší rychlostí proudění vzduchu. 
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8.2.1 Původní směr profilu 

Při zadaném profilu proudění je vidět, jak se výrazně mění rychlosti (Obr. 33), tlaky 

(Obr. 34) i teploty (Obr. 35) v jednotlivých oblastech oproti variantám kde bylo proudění 

vzduchu zadáno pouze tlakovým spádem a mělo přibližně stejné hodnoty v celé oblasti 

vzduchu, nebo se tyto plynule měnily od vstupu k výstupu.  

 
Obr. 33 Hodnoty rychlostí pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 

 

 
Obr. 34 Hodnoty tlaků pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 
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Obr. 35 Hodnoty teplot pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 

 

 
Obr. 36 Hodnoty hustoty pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 

 

8.2.2 Otočený profil 

Pro porovnání jak významnou roli hraje rychlost proudění u strany, kde do oběhu 

vstupuje chladné chladicí médium, jsem vytvořil další variantu, kde jsem v podstatě převrátil 

rychlostní profil proudění. Tento případ má za úkol nasimulovat variantu kdy vzduch proudí 

do intercooleru z opačné strany.  

To vyžadovalo přeskupení hodnot v Excelu, pro získání opačného profilu. Následně byl 

vytvořen nový graf (Graf 3), kde pomocí vygenerované spojnice trendu byla získána rovnice 

křivky profilu. Tato se opět nadefinovala do fluentu stejným postupem. 
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Graf 3 Opačný profil proudění vzduchu 

Rychlostní (Obr. 37), teplotní (Obr. 39) i tlakové (Obr. 38) profily mají podobný tvar 

jako v předchozí variantě a jsou si podobné i hodnotami, které se příliš neliší. 

 
Obr. 37 Hodnoty rychlostí pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 
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Obr. 38 Hodnoty tlaků pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 

 

 
Obr. 39 Hodnoty teplot pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 

 

 
Obr. 40 Hodnoty hustoty pro vzduch (vlevo) a vodu (vpravo) 
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8.3 Zhodnocení řešení profilového proudění 

Na této variantě je jasně vidět že intercooler nedokáže ochladit veškerý vzduch, jdoucí 

do motoru, ale účinek je tím větší čím je nižší rychlost proudění vzduchu intercoolerem. 

Otočení profilu má na snížení teploty v intercooleru jen nepatrný vliv. Ten je tak malý, 

že to může být i výpočetní nepřesnost Fluentu.  

Kompletní výsledky výpočtů jsou zobrazeny v následující tabulce (Tabulka 3). 
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Tabulka 3 Porovnání průměrných vstupních a výstupních hodnot 
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9 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala řešením proudění a přestupu tepla v mezichladiči 

stlačeného vzduchu.  

Cílem bylo vytvořit matematický model mezichladiče podle dat, naměřených firmou 

Autopal s.r.o., která tuto práci zadala. V takto vytvořeném matematickém modelu bylo třeba 

vyhodnotit proudění a přestup tepla. K tomuto účelu jsem vytvořil v programu Design 

Modeller několik 2D a 3D geometrií intercooleru, které sloužily k tomuto výpočtu. 

Matematické modelování probíhalo v softwaru ANSYS Fluent 14.5 pro stlačitelné proudění. 

Z hodnot dodaných firmou Autopal, bylo potřeba vypočítat hodnoty pro okrajové 

podmínky, jako termodynamickou teplotu, tlak, tepelný tok a rychlost proudění chladicího i 

chlazeného média. Data navíc sloužila k určení koeficientů porézního prostředí a ve výpočtu 

z důvodu závislosti na teplotě byly tyto koeficienty korigovány. 

Modelování nejprve probíhalo pro laminární proudění, kdy jsem předpokládal, že 

vlivem tvaru výměníku nebude docházet k turbulencím v médiu. Když jsem ovšem spočetl 

reynoldsovo číslo, zjistil jsem, že se pohybuji v oblastech přechodového proudění. Z těchto 

důvodů byl dále používán pouze turbulentní model proudění. 

V závěru práce jsem definoval nestacionární profil proudění podél šířky mezichladiče 

na jeho vstupu. Tento profil odpovídal reálnému proudění v měřeném modelu. Tento profil 

jsem posléze i otočil pro získání informace. Zda bude mít vliv na mezichladič, z které strany 

vzduch přichází. Hodnoty těchto 2 variant nebyly shodné, ale lišily se v oblasti teplotního 

spádu vzduchu přibližně o 10%. 
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