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Závěr
Cílem bylo aplikovat výsledky předchozích analýz a experimentů a najít mezi nimi matematickou
závislost, pomocí které by bylo možné stanovit
teplotní faktor vnitřního povrchu na okenních konstrukcích v jejich kritických místech a do určité míry
jimi nahradit složité dvourozměrné a trojrozměrné
výpočty. Z validací vyplývá, že jednotlivé metodiky mohou sloužit pro odhad teplotního faktoru
vnitřního povrchu a značně tak v praxi napomoci
projektantům a architektům při výběru otvorových
výplní do daného objektu, ale není možné jimi plnohodnotně nahradit výpočty ve dvourozměrných a trojrozměrných teplotních polích. Z článku
plynou následující hlavní závěry:

Obrázek č. 2 ukázka aplikace pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrhu na charakteristickém
průřezu rámu.

Tabulka č. 4 výsledky ověření metodiky pro stanovení teplotního faktoru vnitřního povrchu.
Z validace a míry přesnosti metodiky odhadu
povrchové teploty, resp. teplotního faktoru v oblasti zasklívací spáry na charakteristickém průřezu
rámu je zřejmé, že tímto postupem nelze plnohodnotně nahradit samotné výpočty. Je ji však možné
použít pro stanovení užšího výběru konstrukcí,

které budou vhodné pro zabudování do daného
objektu a může tak být značně nápomocna jednotlivým projektantům. V praxi může napomoci
předejít problémům s narušováním zdravotní a hygienické nezávadnosti obytných prostředí, které se
stále často objevují.
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· byly vytvořeny rovnice pro odhad teplotního
faktoru vnitřního povrchu fRsi-x na charakteristickém průřezu rámu v zasklívací spáře v závislosti
na hloubce uložení zasklívací jednotky, a to pro
kombinace devíti druhů distančních rámečků
a tří základních materiálů okenních rámů;
· byla vytvořena veřejná internetová aplikace
využívající předcházející výstupy matematicko-numerických simulací a experimentálních
měření dostupná na www.decoen.cz/frsi . Jejím cílem je pomoc při navrhování otvorových
výplní projektantům, investorům, developerům a dalším.
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