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minimální teplotu na vnitřním povrchu konstrukce. Vliv okrajových podmínek lze eliminovat použitím jako výstupu místo povrchové
teploty teplotního faktoru vnitřního povrchu,
který není závislý na okrajových podmínkách.
Tato bezrozměrná veličina určuje vlastnost
konstrukce v daném bodě a pro stejnou
konstrukci má vždy neměnnou hodnotu, ať
konstrukci vystavíme jakýmkoli okrajovým
podmínkám. Vztah teplotního faktoru k okrajovým podmínkám ukazují následující rovnice
[3].

Přestože by průběh, který reprezentuje hodnoty
dat, charakterizovala spíše logaritmická funkce,
u které data rychle stoupají nebo klesají a po-

stupně se vyrovnávají, je vhodnější použít pro
omezený počet možných hloubek uložení polynomickou funkci.

Na další rovnici je odvozeno předcházející
tvrzení, že teplotní faktor je lokální charakteristickou vlastností konstrukce a není závislý
na okrajových podmínkách.

Pro obě rovnice platí:
θai návrhová teplota vnitřního prostředí [°C]
θe návrhová teplota vnějšího prostředí [°C]
θsi povrchová teplota v daném místě [°C]
Ux lokální součinitele prostupu tepla
v místě θsi [W/m2K]
Rsi přestupový odpor v místě θsi [m2K/W]
fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-]
Po eliminaci vlivu okrajových podmínek
nám zbývá už jen stanovit řešení posuzované
konstrukce. Charakteristické prvky konstrukce, které ovlivňují vnitřní povrchovou teplotu,
potažmo teplotní faktor vnitřního povrchu,
byly analyzovány v předcházejících článcích
[4] a [5]. Zde byla vytvořena systematická
řada výpočtů pro všechny kombinace těchto
faktorů (hloubka uložení zasklívací jednotky, tři
druhy materiálů okenního rámu a devět druhů
distančních rámečků). Mezi těmito faktory lze
najít určitou závislost. V následující tabulce č. 1
jsou vidět výsledky kombinací dvou distančních
rámečků. Kompletní výsledky výpočtů nejsou
publikovány. V tabulce jsou zobrazeny pro každou kombinaci vypočtené vnitřní povrchové
teploty a přepočtený teplotní faktor vnitřního
povrchu pomocí předcházejícího vzorce s dosazením okrajových podmínek výpočtu (θai =
21 °C, θe = -15 °C). Teplotní faktor pro konkrétní hloubku uložení, materiál okenního rámu
a druh distančního rámečku budou vždy stejné, ať konstrukci umístíme do jakékoliv lokality.
Protože není možné disponovat s takovýmto
množstvím kombinací, je možné využít skutečnosti, že každý distanční rámeček vykazuje
v kombinaci s daným rámem závislost mezi
hloubkou uložení a teplotním faktorem. Tato
závislost pro kombinace dřevěného okenního
rámu a distančních rámečků zobrazených v tabulce je vnesena do grafu č. 1. Pro stanovení nejpravděpodobnější závislosti proložíme křivkou
polynomickou spojnici trendu druhého řádu.

Tabulka č. 1 výsledky výpočtů.

Graf č. 1 stanovení rovnice závislosti hloubky uložení zasklívací jednotky na teplotním faktoru.
(Dokončení v příštím čísle)
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