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1 ÚVOD 
Lidská činnost má dnes nespočet různých odvětví, oborů a směrů. Některé 
tyto směry se nově rozvíjejí, jiné zase s časem upadají. Stavebnictví však 
tradičně zaujímá jedno z předních míst lidské činnosti a stavební díla kolem 
nás jsou patrná již na první pohled. Velkou část stavebnictví tvoří občanské 
a průmyslové stavby, kde je hlavním cílem ochrana osob a majetku před 
povětrnostními vlivy. Ovšem samotný stavební objekt nezajistí požadované 
mikroklima v budově a to je právě úkol pro obor technická zařízení budov. 
Obor technická zařízení budov (TZB) se neustále rozvíjí a modernizuje 
z důvodu požadavku lidské společnosti na komfortnější, hospodárnější 
a ekologičtější provoz budov. To klade největší nároky na projektanty, kteří 
již při návrhu nového systému TZB používají počítačové simulace, kterými se 
snaží co nejpřesněji odhadnout budoucí chování zamýšleného systému TZB 
a odhalit tak slabší místa návrhu, ještě před jeho samotnou realizací. 
Cílem této publikace je přispět při návrhu sálavého vytápění či chlazení 
budov výpočetním algoritmem, který vypočítá rozložení střední radiační 
teploty v ploše (řezu místnosti) a zobrazí tak vzniklé radiační stíny, které 
vedou nejen k diskomfortu osob, ale také ohrožují lidské zdraví. Dříve byl 
tento výpočetní algoritmus nepoužitelný pro svou vysokou výpočetní 
pracnost. S příchodem nové výkonné výpočetní techniky se zdá být tento 
výpočetní algoritmus užitečný a použitelný i pro širokou technickou 
veřejnost, která dnes touto výkonnou technikou ve formě osobních počítačů 
také disponuje. 
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2 TEORETICKÉ ZÁKLADY SÁLAVÝCH SYSTÉMŮ 
Smyslem vytápění budov je zajištění tepelné pohody člověka v daném 
objektu v chladném období roku. Tepelnou pohodou je myšlen stav, kdy 
člověku v daném prostoru není chladno, ale ani příliš teplo. To však závisí na 
mnoha parametrech, jako je například oděv, zdraví, věk, psychický stav atp. 
Všeobecným předpokladem ovšem je přenos tepla a tepelná rovnováha 
člověka nutná pro udržení stálé tělesné teploty. 
 
Přenos tepelné energie je velmi složitý fyzikální děj, který dodnes není zcela 
popsán. Ve skutečnosti se skoro vždy jedná o kombinaci více typů sdílení 
tepla, kdy fyzikální teorie rozděluje přenos tepla na tři základní mechanismy. 
V technické praxi se většinou uvažuje na řešené úloze pouze ten 
nejvýznamnější typ sdílení tepla. 
 

• Vedení (kondukce) – v pevných nebo tekutých látkách. 
• Proudění (konvekce) – v tekutých látkách. 
• Sálání (radiace) – nezávisí na prostředí. 

 
Přenos tepla vedením – patří mezi nejvíce popsaný a taky mezi nejčastěji 
řešený typ sdílení tepla v technické praxi. Vedení tepla je přenos energie, 
kdy molekulové částice pevných nebo tekutých látek oscilují kolem své 
rovnovážné polohy a vyvolávají tak oscilace u svých sousedů. Díky tomuto 
oscilačnímu pohybu je uskutečněn přenos tepla vedením. Směr tepelného 
toku je podle 2. zákona termodynamiky vždy z místa o vyšší teplotě do míst 
chladnějších. 
 
Přenos tepla prouděním – patří mezi nejméně popsaný typ sdílení tepla 
a jeho řešení je velmi náročné, jak fyzikálně, tak i matematicky. Přenos tepla 
prouděním je přenos energie v tekutinách (fluidních látkách), kdy se část 
tekutiny přesouvá a mísí s jinou částí fluida. Tento pohyb je způsoben 
rozdílnou hustotou tekutin u přirozené konvekce nebo je způsoben nuceně 
například ventilátorem. V technické praxi se při numerických simulacích 
využívá metoda CFD (Computational Fluid Dynamics), která umožňuje 
modelovat proudění tekutin. Nevýhodou je velká výpočetní náročnost, která 
omezuje velikost modelu. Proto se modelují pouze části a využívají se různé 
podobnosti. 
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Přenos tepla sáláním – je uskutečňován pomocí elektromagnetického záření, 
kdy každá hmota, jejíž absolutní teplota je vyšší než nula kelvinů, vyzařuje 
elektromagnetické záření. Tato vyzářená energie je tím vyšší, čím vyšší je 
absolutní teplota hmoty. Tento typ sdílení tepla se děje nejčastěji mezi 
tuhými tělesy a množství přenesené energie mezi tělesy nezávisí jen na 
jejich absolutní teplotě, ale také na jejich vzájemné geometrické poloze 
a povrchových vlastnostech těles. 

2.1 FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PŘENOSU TEPLA SÁLÁNÍM 

2.1.1 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ 
Přenos tepla sáláním se uskutečňuje díky elektromagnetickému záření, které 
nepotřebuje pro své šíření žádné hmotné prostředí a děje se i ve vakuu. 
Elektromagnetické záření se do svého okolí šíří ve formě 
elektromagnetických vln s příčnou i podélnou vibrací. Svým dosahem je 
elektromagnetické pole nekonečné, ale většinou se uvažuje jen v okolí 
zdrojového tělesa, které elektromagnetické pole vytváří. Původ 
elektromagnetického záření je v přívodu energie do hmoty a následném 
vybuzení (excitaci) částic. Návrat těchto částic zpět do nižší energetické 
hladiny je provázen emisí fotonů. Proto lze na elektromagnetické záření 
nahlížet jako na proud částic (fotonů). Podrobněji elektromagnetické záření, 
včetně jeho chování, popisuje kvantová fyzika. Ta se zabývá vzájemným 
chováním mikročástic na úrovni atomů. V klasické fyzice a makroskopickém 
světě jsou základními vztahy čtyři rovnice o elektromagnetickém vlnění, 
které zformuloval anglický fyzik JAMES CLERK MAXWELL, podrobněji [20]: 
 

• První Maxwellova rovnice zobecňuje Ampérův zákon 
o celkovém proudu. 

• Druhá Maxwellova rovnice je Faradayův zákon 
o elektromagnetické indukci. 

• Třetí Maxwellova rovnice je Gaussův zákon elektrostatiky. 
• Čtvrtá Maxwellova rovnice je zákon o spojitosti indukčního toku. 

2.1.2 ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM VLNĚNÍ 
Přenos tepelné energie sáláním se děje ve formě elektromagnetického 
vlnění o vlnové délce λ = (0,750 – 400) µm, což odpovídá frekvenci 
f = (0,400 – 750) GHz. Existuje zde podobnost se světelným zářením 
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(viditelné světlo), které je také elektromagnetického charakteru a jehož 
vlnová délka je λc = (0,375 – 0,750) µm s frekvencí fc = (0,800 – 400) THz. 
Oba tyto druhy elektromagnetického vlnění jsou si velmi podobné 
a rozdílnost mezi nimi je způsobena různými vlnovými délkami. Existují různé 
druhy elektromagnetického vlnění a především závisí na druhu excitačního 
procesu, kterým elektromagnetické vlnění vzniká. Podle toho je vysílaná 
energie označována jako gama záření, rentgenové záření, ultrafialové záření, 
viditelné světlo, infračervené záření, rádiové vlny atd. Jestliže excitace 
pochází od srážek s molekulami, které charakterizují teplotu, pak je záření 
označováno jako tepelné. Celé elektromagnetické spektrum je tedy 
rozděleno podle vzniku záření, dále také [1]. 
 

Obr. 1 – Elektromagnetické spektrum vlnění. 

2.1.3 ODRAZ PAPRSKU (VLNĚNÍ) 
Zákon o odrazu paprsku (vlnění) je podrobně popisován v geometrické 
optice, kterou se zabýval již RENÉ DESCARTES, kdy otázkou bylo určit dráhu 
paprsku procházejícího z bodu A do bodu B odrazem o reflexní povrch. Kde 
tedy leží místo odrazu? 
Paprsek (vlnění) se odrazí na povrchu v místě tak, aby urazil co nejkratší 
možnou dráhu z bodu A do bodu B. Místo odrazu paprsku leží v průsečíku 
reflexního povrchu a spojnice bodu A a zrcadlově přeneseného bodu B`. 
Paprsek urazil co nejkratší dráhu a z podobnosti trojúhelníků vyplývá známá 
definice odrazu paprsku (vlnění): 
 

βα =  (2-1) 

Kde 

α – úhel dopadu paprsku [°], 

β – úhel odrazu paprsku [°]. 



11 

 

Zákon odrazu paprsku (vlnění) – při odrazu paprsku (vlnění) na reflexním 
povrchu se úhel odrazu paprsku β rovná úhlu dopadu paprsku α měřeného 
ke vztyčené kolmici v místě dopadu. 

Tab. 1 – Odraz paprsku (vlnění). 
1. Body A a B, kterými prochází 
paprsek 

 

2. Hledaná dráha paprsku a místa 
odrazu 

 
3. Přenesení bodu B na B` a spojení 
přímkou 

 

4. Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu 

 

2.1.4 LOM PAPRSKU (VLNĚNÍ) 
Lom paprsku (vlnění) při přechodu z jednoho prostředí do druhého 
nestejného popisuje tzv. Snellův zákon. Zde také paprsek mění svůj směr, 
podobně jako u odrazu. Proč tedy neurazí tu nejkratší dráhu? 
Sledovaný paprsek (vlnění) neurazí nejkratší dráhu, protože energeticky 
mnohem výhodnější je urazit větší vzdálenost v opticky řidším prostředí a až 
poté přejít do opticky hustšího prostředí. Paprsek se pohybuje po dráze 
energeticky méně náročné a ta nemusí být tou nejkratší. 
 

n
v
v

==
2

1

sin
sin

β
α  (2-2) 
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kde 

α, β – úhel dopadu, lomu paprsku [°], 

v1, v2 – rychlost světla v prostředí 1 a 2 [m/s], 

n – index lomu [-]. 

Tab. 2 – Lom paprsku (vlnění). 
1. Lom paprsku při přechodu z řidšího 
prostředí do hustšího (lom ke kolmici) 

 

2. Lom paprsku při přechodu z hustšího 
prostředí do řidšího (lom od kolmice) 

 

3. Lom paprsku z řidšího prostředí do 
hustšího a zpět 

 

4. Lom paprsku z hustšího prostředí do 
řidšího a zpět 

 

 
Zákon lomu paprsku (vlnění) – při přechodu paprsku (vlnění) z opticky 
řidšího prostředí do prostředí opticky hustšího nastává lom dráhy paprsku ke 
kolmici (β < α). Naopak při přechodu paprsku z opticky hustšího prostředí do 
prostředí opticky řidšího nastává lom dráhy paprsku od kolmice (β > α), kdy 
podíl rychlostí šíření vlnění v prostředích (v1

 a v2) vyjadřuje index lomu (n). 



13 

 

2.1.5 ABSOLUTNĚ ČERNÉ TĚLESO 
Absolutně černé těleso je fyzikální pojem, který zavedl GUSTAV ROBERT 
KIRCHHOFF. Představou je ideální těleso, které pohlcuje veškeré 
elektromagnetické záření dopadající na jeho povrch ve všech vlnových 
délkách. Lze si je představit jako otvor v tělese, do něhož vniká záření 
a postupně je stěnami v dutině pohlceno. Veškeré záření zůstává tedy 
v dutině tělesa. 

 
Obr. 2 – Představa absolutně černého tělesa. 

Se schopností tělesa pohlcovat záření souvisí i jeho schopnost záření opět 
vyzařovat, protože při konstantní teplotě je těleso v termodynamické 
rovnováze se svým okolím. Pohlcenou energii tedy těleso opět ve stejném 
množství vyzáří do svého okolí. Toto těleso je pak označováno zároveň jako 
ideální zářič a vyzařuje největší možné množství zářivé energie na všech 
vlnových délkách.  

2.1.6 PLANCKŮV VYZAŘOVACÍ ZÁKON 
Vlastnosti absolutně černého tělesa objasnil až MAX KARL ERNST LUDWIG 
PLANCK. Experimentálně zjistil, že množství vyzářené energie závisí na 
absolutní teplotě tělesa a čím je teplota vyšší, tím více energie těleso vyzáří. 
Uvedl také, že množství vyzářené energie je různé v závislosti na vlnové 
délce elektromagnetické vlny. Proto hodnotí množství vysílané energie 
pomocí spektrální hustoty záření EBλ

 [W/m3], definované jako množství 
energie připadající na jednotkový interval dané vlnové délky. 
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Z Obr. 3 je vidět, že s rostoucí termodynamickou teplotou se vrchol křivky 
vyzářené energie posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám λmax [m], což 
odpovídá záření, které má při dané teplotě největší intenzitu. Blíže tento jev 
popisuje Wienův posunovací zákon. 

 
Obr. 3 – Spektrum hustoty záření absolutně černého tělesa. 

2.1.7 WIENŮV POSUNOVACÍ ZÁKON 
Absolutně černé těleso vyzařuje energii do svého okolí spojitě na všech 
vlnových délkách, ale nejvíce energie vyzařuje na vlnové délce λmax [m]. Tato 
vlnová délka λmax [m] se s rostoucí termodynamickou teplotou tělesa 
posouvá ke kratším vlnovým délkám (do vyšších frekvencí) po části rovnoosé 
hyperboly, viz Obr. 3, což popsal WILHELM WIEN a vztah (2-4) je znám jako 
Wienův posunovací zákon 
 

[ ]KmT ⋅⋅=⋅ −2
max 10289779,0λ  

(2-4) 
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Tím se vysvětluje poznatek o změně barvy tělesa v závislosti na jeho teplotě. 
Při nízkých teplotách cca do 700 K se těleso jeví jako absolutně černé, ale se 
vzrůstající teplotou na viditelných vlnových délkách se jeho barva mění 
z červené přes oranžovou, žlutou až k bílé a modré. Na základě této 
skutečnosti je možno stanovit tzv. ekvivalentní teplotu barvy. V historii této 
vlastnosti využívali kováři, kteří při opracování kovu takto rozeznávali 
teplotu opracovávaného materiálu. 
 

 
Obr. 4 – Stupnice ekvivalentní barvy teploty. 

2.1.8 STEFAN-BOLTZMANNŮV ZÁKON 
Stefan–Boltzmannův zákon popisuje celkovou intenzitu záření absolutně 
černého tělesa a uvádí, že intenzita vyzařované energie roste se čtvrtou 
mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa. Konstantu úměrnosti lze 
získat integrací Planckovy rovnice přes všechny vlnové délky spektra záření. 
 

[ ]428
4

2

1
4

0

1067,5
90

6 −−−
∞

⋅⋅×=
⋅
⋅⋅

== ∫ KmW
c

cdEB
πλσ λ  (2-5) 

 

2.1.9 BOUGUERŮV-LAMBERTŮV ZÁKON 
Při dopadu elektromagnetického záření na nedokonale černý povrch dochází 
k úplnému nebo částečnému pohlcení pouze některých vlnových délek 
dopadajícího spektra záření, zbývající část elektromagnetického spektra 
tělesem prochází nebo se odráží zpět do prostoru. To znamená, že 
nedokonale černá tělesa emitují pouze poměrnou část elektromagnetického 
spektra záření. 
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(2-6) 
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Tyto nedokonale černé povrchy jsou pak nazývány šedými zářiči (šedými 
povrchy). Spektrální pohltivost u těchto šedých povrchů vyjadřuje součinitel 
pohltivosti ελ [-] (emisivity), který je závislý na vlnové délce záření 
a povrchové teplotě tělesa. Pro snadnější použití v inženýrské praxi se 
nezohledňuje závislost součinitele pohltivosti ε [-] na vlnové délce a je 
závislá pouze na absolutní povrchové teplotě tělesa. 

2.1.10 LAMBERTŮV KOSINOVÝ ZÁKON 
Přenos tepelné energie mezi dvěma povrchy o konečných rozměrech závisí 
také na úhlu dopadu elektromagnetického vlnění. Tuto skutečnost popsal 
JOHANN HEINRICH LAMBERT a je známá pod názvem Lambertův zářič. 
 

θθ cos⋅= BB II  
(2-7) 

 

Intenzita záření absolutně černého tělesa se mění s kosinem úhlu Ѳ [°] 
měřeného od normály vedené k povrchu plošného zdroje. Proto se často 
lambertovské zářiče nazývají jako kosinové, blíže viz [7]. 
 

 
Obr. 5 – Záření absolutně černého tělesa do poloprostoru. 
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2.2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ PŘENOSU TEPLA SÁLÁNÍM 

Přenos tepelné energie sáláním mezi dvěma povrchy lze počítat metodou 
plocha k ploše, v angličtině nazývané Surface to Surface nebo ve zkratce S2S. 
Množství přenesené energie mezi plochami nezávisí nejen na jejich 
absolutní teplotě, ale také na jejich vzájemné geometrické poloze. Základní 
rovnicí pro sdílení tepla radiací mezi dvěma plochami popisuje následující 
vztah: 
 

( )4
1

4
22112112 TTSQ B −⋅⋅⋅⋅⋅= σεεϕ  

(2-8) 

kde 

Q12 – přenos tepelné energie [W], 

S1 – plocha sálajícího povrchu [m2], 

ε1, ε2 – spektrální pohltivosti obou povrchů [-], 

σB – Stefan–Boltzmannova konstanta σB = 5,67·10-8 [W/(m2·K4)], 

T1, T2 – termodynamické teploty obou povrchů [K], 

φ12 – poměr osálání mezi povrchy [-]. 

 
Obr. 6 – Stanovení poměru osálání φ12 [-] integrací přes dva povrchy. 

Nejobtížnějším členem v předchozím vztahu je poměr osálání φ12 [-], 
v anglické literatuře označovaný jako view-factor, který vyjadřuje vzájemnou 

θ1 
S1 

S2 

θ2 

r 
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viditelnost dvou řešených povrchů. Jeho stanovení vede k řešení dvojného 
integrálu přes oba sledované povrchy: 
 

212
21

1
12

21

coscos1 dSdS
rS SS

∫∫
⋅

⋅
=

θθ
π

ϕ  (2-9) 

kde 

φ12 – poměr osálání mezi povrchy [-], 

S1, S2 – plochy sálajících povrchů [m2], 

θ1, θ2 – úhel mezi spojnicí a normálou povrhu [°], 

r – délka spojnice mezi elementy povrchu [m]. 

2.2.1 POMĚR OSÁLÁNÍ 
Celková přenesená tepelná energie Q1 [W] vyslaná z dokonale černého 
povrchu S1 do poloprostoru je rovna hodnotě T4·σB·S1 [W]. Poměrná část 
tepelné energie dopadající na povrch S2 z povrchu S1 je φ12 nazývaná jako 
poměr osálání. Pak tedy tepelná energie dopadající na povrch S2 z povrchu 
S1 je dána následujícím vztahem: 
 

( )4
1

4
2211211 TTSQ B −⋅⋅⋅⋅⋅= σεεϕ  

(2-10) 

kde 

φ12 – poměr osálání mezi povrchy [-], 

S1, S2 – plochy sálajících povrchů [m2], 

ε1, ε2 – spektrální pohltivosti povrchů [-], 

σB – Stefan–Boltzmannova konstanta σB = 5,67·10-8 [W/(m2·K4)], 

T1, T2 – termodynamické teploty obou povrchů [K], 

Q12 – přenos tepelné energie [W]. 
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Jestliže veškerá tepelná energie Q1 [W] vyslaná z povrchu S1 je pohlcena 
okolními povrchy, musí tedy platit, že součet všech poměrů osálání je 
roven 1: 
 

1
1

1 =∑
=

n

j
jϕ

 

(2-11) 

 

2.2.2 ZÁKON RECIPROCITY 
Zákon reciprocity, který popsal HERMANN LUDWIG FERDINAND VON 
HELMHOLTZ uvádí, že každý paprsek v systému lze posuzovat z obou stran. 
Z čehož vyplývá, že lze získat dva pohledy na stejný obraz. Například jestliže 
paprsek směřující z bodu A do bodu B projde po nějaké dráze, pak paprsek 
směřující z bodu B do bodu A musí procházet po identické cestě, a lze 
vyjádřit následující vztah: 
 

11 NN ϕϕ =  
(2-12) 

 
Z rovnosti vyplývá, že jak vidí plocha S1 plochu S2, tak musí vidět plocha S2 
plochu S1. Odtud tedy plyne rovnost poměrů osálání φ12 = φ21. 

2.2.3 METODA PRŮMĚTU 
Část záření je z povrchu dS1 zachycena povrchem dS2 a toto zachycené 
množství vyzářené energie lze určit metodou původně používanou 
v osvětlení. Postup je následující, blíže viz [11]: 
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Obr. 7 – Stanovení poměru osálání metodou průmětu [11]. 

• Sestrojení jednotkové polokoule nad řešeným elementem dS1. 
• Přímkou opisující hranici dS2 ze středu polokoule vznikne průmět 

na polokouli. 
• Zjištění půdorysné plochy průmětu vzniklého obrazu na 

jednotkové polokouli. 
• Vydělením půdorysné plochy průmětu půdorysnou plochou celé 

polokoule získáme hledaný poměr osálání φ12. 
 
Tento postup je možný aplikovat buď pomocí deskriptivní geometrie, nebo 
pomocí nástroje zobrazeného na následujícím obrázku. 

2.2.4 METODA SYMETRIE VÁLCOVÝCH A KULOVÝCH TĚLES 
Zářivý elektromagnetický tok vysílaný válcovým tělesem nebo kulovým 
tělesem se vyznačuje radiální symetrií. Tuto vlastnost je možno využít pro 
stanovení poměru osálání. Například dlouhý válec v porovnání s jeho 
průměrem (pro představu trubka v průmyslové hale) lze považovat za 
přímkový zdroj. Nebo kouli o malém poloměru vzhledem ke vzdálenostem 
k okolním plochám můžeme idealizovat jako bodový zdroj záření. 
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Obr. 8 – Stanovení poměru osálání u válcových či kulových těles. 

Pro určení poměru osálání s využitím radiální symetrie mezi nekonečně 
dlouhým válcem a jinou nekonečně dlouhou rovnoběžnou plochou lze 
stanovit středový úhel α [rad] a vypočíst tak poměr osálání ve 2D úloze: 
 

π
αϕ
212 =

 
(2-13) 

 

2.2.5 METODA STRUN 
Pro dvourozměrné systémy, což jsou ve skutečnosti soustavy ploch s jedním 
mnohonásobně větším rozměrem v porovnání s ostatními, můžeme stanovit 
poměr osálání jen pro myšlenou typickou rovinu řezu. Takové případy jsou 
v technické praxi poměrně časté. 

 
Obr. 9 – Stanovení poměru osálání metodou strun. 
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Ve dvojrozměrném uzavřeném systému s třemi plochami S1, S2, a S3 lze 
sestavit pomocí napnuté struny tři následující rovnice o třech neznámých, 
podle [9]: 
 

3323313

2232212

1131121

SSS
SSS

SSS

=⋅+⋅
=⋅+⋅
=⋅+⋅

ϕϕ
ϕϕ
ϕϕ

 (2-14) 

 

S využitím zákonu reciprocity vzniknou následující vztahy: 
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SSS
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ϕϕ
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 (2-15) 

 

Z uvedené soustavy lze vyjádřit: 

2
321
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SSSS −+

=⋅ϕ
 

(2-16) 
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(2-17) 

 

2
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(2-18) 

 

Uvedený systém můžeme použít i pro více než tři povrchy. Například pro 
čtyři povrchy je možno upravit na následující vztah: 
 

22
2121

121212
vvuuSS +

−
+

=⋅=⋅ ϕϕ
 

(2-19) 
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Obr. 10 – Stanovení poměru osálání metodou strun. 

2.2.6 INTEGRAČNÍ METODA 
Stanovení poměru osálání pro konečné povrchy je možno při rozdělení jedné 
plochy na mnoho malých elementů a součtu jednotlivých dílčích úhlových 
faktorů k druhé ploše přes všechny tyto elementy. Získaný výsledek je 
s jistou chybou, protože by elementy měly být nekonečně malé 
(infinitezimální). Proto je mnohem přesnější použití dvojného integrálu přes 
řešené plochy: 
 

212
21

1
12

21

coscos1 dSdS
rS SS

∫∫
⋅

⋅
=

θθ
π

ϕ  (2-20) 

kde 

φ12 – poměr osálání mezi povrchy [-], 

S1, S2 – plochy sálajících povrchů [m2], 

θ1, θ2 – úhel mezi spojnicí a normálou povrchu [°], 

r – délka spojnice mezi elementy povrchu [m]. 
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Obr. 11 – Stanovení poměru osálání integrační metodou. 

Řešení dvojného integrálu pro obecné geometrické úlohy není snadné, ale 
pro základní případy můžeme použít již matematicky upravené analytické 
vztahy, které využívají kolmosti, rovnoběžnosti a jiné často se vyskytující 
symetričnosti. Například následující vztah pro výpočet poměru osálání ve 3D 
úloze bod k ploše, podle [1]: 
 

ba
cbacarctg

⋅
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⋅−=
222
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π
ϕ

 

(2-21) 

kde 

a, b, c – jsou vzdálenosti podle následujícího obrázku [m], 

φ12 – poměr osálání mezi bodem a plochou [-]. 
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S1 

S2 

θ2 
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Obr. 12 – Stanovení poměru osálání analytickým vztahem. 

2.2.7 ADIČNÍ PRAVIDLO 
Adiční pravidlo umožňuje rozdělení složitějších systémů ploch na více 
menších a jednodušších. Velkou výhodou je tedy součet nebo rozdíl 
jednoduchých poměrů osálání dílčích ploch, tak aby vznikl celkový poměr 
osálání, viz následující Obr. 13, podle [9]. 
 

 
Obr. 13 – Stanovení poměru osálání s využitím adičního pravidla. 

Stanovení poměru osálání φAB mezi vybarvenými plochami je následující: 
 

• Součet jednotlivých poměrů osálání pro plochy φA-S1 a φA-S2. 

• Rozdíl mezi poměry osálání φA-C a φA-S3. 



26 Modelování tepelného sálání v budovách 

 

 

321 SAACSASAAB −−− −=+= ϕϕϕϕϕ  (2-22) 

 

2.2.8 YAMAUTŮV PRINCIP 
Stanovení poměru osálání mezi vybarvenými plochami S1 a S2 zobrazenými 
na následujícím obrázku je snadné s využitím Yamautova principu. 
 

 
Obr. 14 – Stanovení poměru osálání s využitím Yamautova principu. 

Postup pro stanovení poměru osálání mezi šedými plochami: 
 

• Stanovení φAB poměru osálání mezi plochami A a B. 

• Stanovení φ13 poměru osálání mezi plochami S1 a S3. 

• Stanovení φ24 poměru osálání mezi plochami S2 a S4. 

 
Pak stanovení φ12 poměru osálání mezi šedými plochami S1 a S2 je následující: 
 

2
2413

12
ϕϕϕϕ −−

= AB

 
(2-23) 

2.3 POČÍTAČEM ŘEŠENÉ MODELY RADIACE 
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Přenos tepla sáláním je někdy v počítačových simulacích zanedbávaný, 
protože větší vliv mají jiné způsoby přenosu tepla. V inženýrské praxi se 
vyskytují případy, kdy přenos tepla radiací má nezanedbatelný význam, 
například: 
 

• Profese, kde se vyskytuje práce s materiály o vysoké teplotě. 
• Okolí zařízení nebo strojů pracujících na vysoké teplotě. 
• Spalovací zařízení, chemické reakce s uvolněním tepla a sálavého 

záření. 
• Sálavé vytápění budov zvláště světlými zářiči. 

 
Přenos tepla sáláním popisuje obecná rovnice přenosu tepla radiací (RTE). 
Tato obecná rovnice není přímo a snadno řešitelná. Existují tedy různé 
modely radiace, které obecnou rovnici pro přenos tepla radiací zjednodušují 
a umožňují její řešení. Tyto vzniklé modely radiace mají vždy své oblasti 
použití a jsou dále vzájemně porovnány a naznačeny jejich hlavní principy. 

2.3.1 OBECNÁ ROVNICE RADIACE 
Radiative Transfer Equation (RTE) – obecná rovnice přenosu tepla sáláním 
vyjadřuje, jakým způsobem může být sálavá energie šířena do svého okolí. 
Proto se v obecné rovnici radiace vyskytují všechny možné způsoby šíření 
sálavého tepla. Jednotlivé modely radiace pak mohou a nemusí všechny tyto 
způsoby šíření tepla uvažovat. 
 
Emitted radiation Emitovaná radiace – emitací sálavé energie do 

svého okolí díky rozdílu teplot 
Absorbed radiation Absorbovaná radiace – absorbcí sálavé energie 

ze svého okolí díky rozdílu teplot 
Out-scattered radiation Difuzně vyzářená radiace – difuzně rozptýlená 

sálavá energie do svého okolí díky optické 
tloušťce prostředí 

In-scattered radiation Pohlcení okolní difuzní radiace – pohlcením 
difuzní sálavé energie ze svého okolí díky 
optické tloušťce prostředí 
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Obr. 15 – Změna intenzity radiace po délce svazku paprsků podle [15]. 

Obecná rovnice radiace vyjadřuje změnu intenzity paprsku po délce, kdy 
I (r, s) je intenzita radiace v bodě r se směrovým vektorem s na délce ds. 
Optická tloušťka prostředí κ, koeficient rozptylu σS, cyklická funkce Φ na 
počítané spojité oblasti Ω jsou společně svázány podle [15] tímto vztahem: 
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          (2-24) 
 

2.3.2 MONTE CARLO METHOD (MC) 
Metoda Monte Carlo je obecná numerická výpočetní metoda, která je 
založena na využití náhodných veličin a teorii pravděpodobnosti. Používá se 
pro popis náhodných veličin a procesů různých jevů například ve stavební 
mechanice, akustice, optice, počítačové grafice. V oblasti tepelného sálání 
patří mezi nejuniverzálnější a nejobecnější modely radiace. Je založena na 
myšlence sledování paprsku tzv. Ray-Tracing Method. Vyžaduje tedy co 
nejvíce takto vyslaných a sledovaných paprsků. Právě pro toto velké 
množství řešených paprsků se stává nevhodnou pro velké a složité CFD 
simulace. Základem této metody je také náhodnost při odrazu paprsku 
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a pohltivosti povrchu. Metoda Monte Carlo je výhodná v situacích, kdy jsou 
vstupní a okrajové podmínky nejisté. Může také sloužit pro srovnání s jinými 
modely radiace, blíže viz [15]. 
 
 
Postup řešení 

• Řešený objem se rozdělí na jednotlivé povrchy a ty se následně 
rozdělí na menší dílčí elementy, čímž se vytvoří výpočetní síť. 

• Každý takto vzniklý element vysílá (emituje) energii, která je 
přisouzena svazku paprsků vyslaných kolmo na daný povrch. 

• Tento svazek paprsků je sledován po své dráze, během níž dochází 
k útlumu vlivem vzdálenosti, až do dopadu na jiný povrch. 

• Při dopadu svazku na jiný povrch dojde k náhodnému rozptýlení 
paprsků ze svazku a je jim přiřazena odpovídající energie. 

 
Obr. 16 – Náhodnost odrazu paprsků u metody Monte Carlo 

Výpočet odrazu paprsků 

Odraz paprsků ze svazku probíhá podle náhodně generovaných hodnot Rx, 
Ry a Rz, které leží v intervalu 0 až 1 a vyjadřují funkční hodnoty 
goniometrických funkcí. Bod o souřadnicích x0, y0, z0 je bod dopadu svazku 
paprsků na povrch 2 a hodnoty Δx, Δy, Δz vyjadřují rozměr výpočetní sítě 
v příslušných osách kartézských souřadnic. 
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Výpočet pohlcení paprsku 

Pro každý paprsek se také náhodně generuje číslo Rα, které je v intervalu 
0 až 1. Pokud je číslo Rα větší než součinitel pohltivosti povrchu α pak se 
uvažuje pohlcení paprsku a paprsek dále nepokračuje. Ovšem pro číslo Rα 
menší než součinitel pohltivosti povrchu α, se paprsek náhodně odrazí 
a pokračuje dále, viz [15]. 
 

pohlcenjepaprsekR
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α
α

α

α

 

(2-26) 

 

2.3.3 DISCRETE TRANSFER RADIATION MODEL (DTRM) 
Metoda DTRM je založena na sledování paprsku tzv. Ray-Tracing Method, 
ale oproti metodě Monte Carlo jsou paprsky vysílány v polokouli (hemisféře), 
a nikoliv ve svazku kolmém k povrchu. Tím se stává méně náročnou na počet 
sledovaných paprsků a je tedy použitelná v CFD simulacích. Není vázána na 
ortogonální síť jako metoda Monte Carlo, protože směry jednotlivých 
paprsků jsou ve sférických souřadnicích. Metoda DTRM neřeší odrazy 
jednotlivých paprsků, ale uvažuje je jako difuzní záření. Tuto metodu lze 
použít i pro různé optické tloušťky prostředí, blíže [15]. 
 

Postup řešení 

• Na vytvořené výpočetní síti se uprostřed počítaného elementu 

vytvoří virtuální polokoule, ze které se v pevné úhlové diskretizaci 

vysílají paprsky kolmo k povrchu hemisféry. 

• Vyslanému paprsku se přisoudí ekvivalentní energie podle plochy, 

která je odpovídající dané úhlové diskretizaci polokoule. 

• Dráha vyslaného paprsku protíná jednotlivé výpočetní objemy 

prostředí, které se můžou a nemusejí podílet na přenosu tepla 

radiací. Záleží totiž na jejich optické tloušťce. 
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• Paprsek se ve výpočtu sleduje po celé své dráze, dokud nedorazí 

na jiný povrch. Při dopadu paprsku na jiný povrch paprsek končí 

a odraz již nenastává. 

 
Obr. 17 – Znázornění sledovaných paprsků v metodě DTRM podle [15]. 

Diskretizace hemisféry 

Dělení virtuální polokoule vytvořené nad středem počítaného povrchu je 
úhlové. Horizontální diskretizace je úhlem δϴ a vertikální δØ. Tyto úhly 
vzniknou zvolením počtu paprsků Nϴ v horizontálním a NØ ve vertikálním 
směru. 
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Útlum paprsku po délce v prostředí 

Útlum paprsku po délce v prostředí, které se účastní na přenosu tepla 
radiací, se zavádí koeficientem absorbce β, kde Lk je délka dráhy paprsku 
přes kontrolní objem prostředí a In je původní intenzita paprsku před 
vstupem do kontrolního objemu. Pak intenzita paprsku za tímto výpočetním 
objemem je In+1. 
 

kL
nnk eIIrrL ⋅−

+ ⋅=−′= β
1  

(2-28) 

 

2.3.4 DISCRETE ORDINATES METHOD (DO) 
Metoda Discrete Ordinates je založena na rozložení radiačního toku 
v kvadratické síti, nejčastěji v kartézském souřadném systému. Neřeší se 
tedy jednotlivé paprsky jako v předchozích modelech radiace (MC a DTRM), 
ale počítá se tzv. šedé záření. Tím je možno počítat celou škálu optických 
tlouštěk, záření ve spalovacích systémech, stejně jako polopropustné či 
zrcadlové povrchy. Další nemalou výhodou je možnost zavedení spektrální 
propustnosti v každém pásu vlnové délky. Výpočetní a paměťové nároky 
jsou při řešení tohoto radiačního modelu nízké, a proto je možno tuto 
metodu použít v CFD simulacích, blíže [15]. 
 
Postup řešení 

• Mezi zadanými okrajovými podmínkami se vytvoří kvadratická, 

nejčastěji však pravoúhlá ortogonální výpočetní síť. 

• Do výpočtu se zavede váhový faktor γ, který relativně vyjadřuje 

průměrnou intenzitu záření v daném výpočetním elementu. 

• Řešení vede na soustavu lineárních rovnic, kdy se počítá 

rovnováha intenzity záření přes hranice řešeného elementu. 

• Ve třídimenzionální úloze se toto šedé záření šíří v kuloplochách. 
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Obr. 18 – Princip metody výpočtu Discrete Ordinates podle [15]. 

Bilanční rovnice na elementu 

Bilanční rovnice pro bod P závisí na sousedních elementech. Označení 
okolních elementů ve 2D je N (severní), E (východní), S (jižní), W (západní), 
případně pro 3D jsou navíc T (horní) a B (dolní). Nejprve se vyčíslí váhové 
koeficienty Ai a následně se s jejich pomocí dopočítá výsledná intenzita 
záření v řešeném bodě P. 
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2.3.5 SURFACE TO SURFACE (S2S) 
Radiační model Surface to Surface (S2S), v překladu plocha k ploše, lze jako 
jeden z mála radiačních modelů použít i pro ruční výpočet. Tento model 
radiace předpokládá diatermní prostředí, tedy prostředí, které se přenosu 
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sálavého tepla nezúčastňuje. Model je vhodný pro modelování přenosu 
tepla mezi povrchy například u kosmické lodi, solárních systémů, sálavých 
teplometů a podobně. Rozložení emitované energie z řešeného povrchu do 
prostoru je pomocí součinitele φ [-] nazývaného jako poměr osálání, 
v anglické literatuře označovaného jako view-factor. Využívá se zde metody 
původně používané v osvětlení, a to půdorysného průmětu okolních 
povrchů přes jednotkovou polokouli se středem v těžišti řešeného elementu 
plochy. Základním vztahem pro přenos sálavé energie mezi dvěma povrchy 
je následující vztah: 
 

( )4
1

4
22112112 TTSQ B −⋅⋅⋅⋅⋅= σεεϕ  

(2-31) 

 

kde 

Q12 – tepelný tok mezi povrchy 1 a 2 [W], 

φ12 – poměr osálání [–], 

ε1, ε2 – emisivita povrchu 1 a 2 [–], 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta [W/(m2·K4)], 

T1, T2 – termodynamické povrchové teploty [K]. 

 

Kromě geometrických a materiálových vlastností povrchů je nejobtížnějším 
členem v rovnici stanovení poměru osálání φ [-] mezi jednotlivými elementy 
povrchů. Uvedená metoda půdorysného průmětu okolních ploch přes 
povrch jednotkové polokoule vede na řešení následující rovnice, ve které se 
vyskytuje dvojný integrál přes oba řešené povrchy: 
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kde 

S1, S2 – plochy povrchu 1 a 2 [m2], 

θ1, θ2 – úhel mezi spojnicí elementů a kolmicí k povrchu [°], 
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r – délka spojnici element [m]. 

 

Poměr osálání φ [-] vyjadřuje poměr mezi půdorysnou plochou průmětu 
řešeného elementu přes povrch jednotkové polokoule a půdorysnou 
plochou celé polokoule, která je při jednotkovém poloměru rovna π. 
 

 
Obr. 19 – Stanovení poměru osálání přes průmět na kouli podle [9]. 

Pro jednodušší stanovení poměru osálání φ [-] se v technické praxi často 
využívá symetrie nebo podobnosti, což řešený problém zjednodušuje. Není 
ani výjimkou převedení liniové 3D úlohy na 2D úlohu v podobě typického 
řezu. 

Metoda průmětu 
Stanovení poměru osálání φ [-] lze i níže uvedenou mechanickou pomůckou, 
která je založena právě na metodě půdorysného průmětu řešené plochy 
přes jednotkovou polokouli. Vodorovná tyč OX je otočně přichycena ke 
kreslicí ploše v bodě O se středem v elementu dS1. Druhá tyč EC je 
přichycena kolmo k OX a je na ni připevněna objímkou E, která umožňuje 
podélný posun po tyči OX a udržuje tyč EC ve svislé poloze. Při pohybu 
teleskopické tyče OB po hranici plochy S2 kreslicí hrot vykresluje uzavřenou 
křivku dS2. Při podílu získané plochy dS2 půdorysnou plochou kruhu 
získáváme hledaný poměr osálání φ [-]. U této mechanické pomůcky lze 
nahradit teleskopickou tyč OB například optickým zařízením, podrobněji 
viz [9]. 
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Obr. 20 – Mechanická pomůcka pro stanovení poměru osálání podle [9]. 

Metoda symetrie válcových těles 
Rotační symetrie válcových těles lze využít pro stanovení poměru osálání 
φ [-], kdy je sálavá energie emitovaná tělesem rovnoměrně šířena do okolí. 
Pro určení poměru osálání mezi dlouhým válcem, vzhledem k jeho průměru, 
a jinou dlouhou rovnoběžnou plochou, můžeme stanovit středový úhel 
α [rad] a vypočíst tak poměr osálání ve 2D úloze. 
 

 
Obr. 21 – Stanovení poměru osálání s využitím válcové symetrie. 

π
αϕ
212 =  (2-33) 

kde 

α – vnitřní úhel [rad], 

2π – obvod kruhu [rad]. 
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Metoda strun 
Převedení 3D geometrie na 2D výpočetní úlohu je možné například u liniové 
symetrie, kde lze vysledovat typický řez. Pak jsou jednotlivé obklopující 
plochy ve 2D řezu zobrazeny jako úsečky a pro výpočet poměru osálání φ [-] 
můžeme použít následně odvozenou metodu strun. 
 

Obr. 22 – Schéma metody strun. 

Ve dvojrozměrném uzavřeném systému se třemi konvexními ohraničujícími 
křivkami S1, S2, a S3 lze psát tři rovnice o třech neznámých: 
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(2-34) 

 

kde 

S1, S2, S3  – plochy povrchů ve 3D úloze nebo délky úseček ve 2D úloze, 

φ12, φ23, φ31 – poměry osálání mezi jednotlivými povrchy. 

 

Při využití zákona reciprocity a uzavřeného systému, kde ∑φ = 1,0, lze 
vyjádřit následující vztahy: 
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Výše uvedený systém tří rovnic můžeme dále upravit pro dvě konvexní 
křivky: 
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kde 

S1, S2 – plochy povrchů [m2], 

φ12, φ21 – poměry osálání mezi povrchy [-], 

u1, u2 – délka úhlopříčně natažených strun mezi povrchy [m], 

v1, v2 – délka přímo natažených strun mezi povrchy [m]. 
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Obr. 23 – Stanovení poměru osálání metodou strun. 

Výpočet poměru osálání φ [-] je pak mezi dvěma konvexními křivkami možný 
následovně: 
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Integrační metoda 
Stanovení poměru osálání φ [-] pro konečné povrchy ve 3D je možné při 
rozdělení jedné plochy na mnoho infinitezimálně malých elementů 
a provedení součtu jednotlivých dílčích poměrů osálání φ [-] k ploše druhé, 
přes všechny tyto elementy. Získaný výsledek je s jistou chybou, protože 
elementy by měly být nekonečně malé. 
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kde 

S1, S2 – plochy povrchu 1 a 2 [m2], 

θ1, θ 2 – úhel mezi spojnicí elementů a kolmicí k povrchu [°], 

r – délka spojnice elementů [m]. 

Řešení dvojného integrálu pro obecné geometrické úlohy není snadné, ale 
pro základní případy můžeme použít již matematicky odvozené analytické 
vztahy, které využívají kolmosti, rovnoběžnosti a jiné často se v praxi 
vyskytující symetričnosti. Například následující vztah pro výpočet poměru 
osálání ve 3D úloze bodu k ploše. 

 
Obr. 24 – Schéma bodu k ploše. 
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kde 

a, b, c – jednotlivé vzdálenosti [m]. 
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Adiční pravidlo 
Adiční pravidlo umožňuje při výpočtu poměru osálání φ [-] rozdělení 
složitějších systémů ploch na více menších a jednodušších. Velkou výhodou 
je tedy součet nebo rozdíl jednoduchých poměrů osálání dílčích ploch, tak 
aby vznikl celkový hledaný poměr osálání. 
 

 
Obr. 25 – Schéma adičního pravidla. 

Stanovení poměru osálání φAD mezi plochami A a D je následující: nejdříve 
výpočet poměru osálání mezi plochami φAB a pak odečtení poměru osálání 
φAC. 
 

ACABAD ϕϕϕ −=  
(2-43) 

 

Aplikace metody S2S v softwaru Fluent 
Metoda Surface to Surface je algoritmizována v softwaru Fluent pod 
označením S2S a  předpokládá diatermní prostředí. Výpočetní náročnost 
roste s počtem povrchových ploch a stanovení poměru osálání φ [-] mezi 
jednotlivými elementy probíhá pomocí následující rovnice: 
 

jiij
AjAi

ji dAdA
rA

δ
π

θθ
ϕ ⋅

⋅
⋅

= ∫∫ 2
1

12

coscos1  (2-44) 

 

kde 

Ai, Aj – plochy povrchů i a j [m2], 

θi, θj – úhel mezi spojnicí elementů a kolmicí k povrchu [°], 

r – délka spojnice elementů [m], 
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δij – Kroknerovo delta, které je rovno 1, a jen když i = j, pak se 

rovná 0 [-]. 

Software Fluent neumožňuje aplikaci tohoto radiačního modelu pro 
adaptivní síť, v případě využití symetrie nebo při periodicky se opakující 
geometrii. Pokud emisivita ε [-] je rovna pohltivosti α [-], pak odrazivost 
povrchu ρ [-] je rovna ρ = 1 – ε. Pro výpočet tepelného toku dopadajícího 
a odraženého od povrchu k Fluent používá následující vztah: 
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kde 

qout,k – tepelný tok z povrchu k [W/m2], 

qin,k – tepelný tok na povrch k [W/m2], 

εk – emisivita povrchu k [-], 

ρk – odrazivost povrchu k [-], 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta [W/(m2·K4)], 

Ak – plocha povrchu k [m2], 

φjk – poměr osálání mezi povrchem j a k [-]. 

Aplikace metody S2S v softwaru ANSYS 
Software ANSYS využívá pro tento model radiace výpočetní prvek LINK31, 
SURF151 a SURF152. Přenos tepla sáláním se v softwaru ANSYS 
neuskutečňuje mezi jednotlivými povrchy modelu jako v softwaru Fluent, ale 
mezi jednotlivými výpočetními uzly, na něž je navázán některý z výše 
uvedených výpočetních prvků. Pro přenos sálavého tepla mezi dvěma 
povrchy se používá následující vztah: 
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kde 

Qi – tepelný tok na povrch i [W], 

Ai, Aj – plocha povrchu i a j [m2], 

Ti, Tj – termodynamická teplota povrchu i a j [K], 

εi, εj – emisivita povrchu i a j [-], 

φij – poměr osálání mezi povrchem i a j [-], 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta [W/(m2·K4)]. 

 

Prvek LINK31 počítá sdílení tepla sáláním mezi dvěma uzly výpočetní sítě 
a převádí tento výpočetní vztah do maticového zápisu, kde vyčísluje 
jednotlivé tepelné toky sáláním mezi výpočetními uzly následovně: 
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(2-49) 

 

kde 

Qi, Qj – tepelný tok z uzlu i a j [W], 

Ti,n, Tj,n – termodynamická teplota uzlu i a j v n-té iteraci [K], 

Ai, Aj – reprezentovaná plocha uzlu i a j [m2], 

εi, εj – emisivita uzlu i a j [-], 

φij – poměr osálání mezi uzly i a j [-], 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta [W/(m2·K4)]. 
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Prvek SURF152 je založen na analytickém vztahu pro výpočet poměru 
osálání φ [-] jako bod k ploše (2-42), případně (2-55), kdy se čtyř uzlový 
prvek SURF152 naváže na uzlovou síť výpočetního modelu a přidá se odkaz 
na uzel, se kterým se uskutečňuje přenos tepla sáláním. 
 

 
Obr. 26  – Schéma přenosu tepla v softwaru ANSYS. Radiační model P-1. 

2.3.6 RADIAČNÍ MODEL P-1 
Radiační model P-1 vychází z obecné transportní rovnice radiace (RTE), kdy 
jsou počítány pouze dva členy rovnice, difuzní rozptyl (out-scattering) 
a pohlcení difuzní energie (in-scattering). Radiační model rozděluje intenzitu 
radiace do ortogonálních nebo sférických souřadnic. Radiační model P-1 
umožňuje řešit anizotropní rozptyl, ale optická tloušťka prostředí by měla 
být v rozmezí 0,01 až 10, jinak může být ohrožena konvergence řešení, 
podrobněji viz [15]. 
Zářivý tok qr, koeficient absorbce a, iradiace G, součinitel rozptylu sσ , 
anizotropní koeficient C, podle [10]. 
 

ss Ca σσ ⋅−+⋅
=Γ

)(3
1  (2-50) 
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Gqr ∇Γ−=  (2-51) 

kde 

qr – zářivý tok [W/m2], 

a – koeficient absorbce [-], 

G – iradiace  [W/m2], 

sσ  – koeficient rozptylu  [-], 

C – anizotropní koeficient [-], dle [10] a [24]. 

2.3.7 RADIATION MODEL ROSSELAND 
Radiační model Rosseland vychází z obecné transportní rovnice radiace (RTE) 
a podobně jako radiační model P-1 je určen pro opticky tlustá prostředí, tedy 
ta s optickou tloušťkou větší než 3. Je jediným modelem radiace, kde je 
uvažována emisivita povrchů ε = 1, čímž považuje všechny povrchy za 
dokonale černé. V důsledku toho má také menší výpočetní náročnost 
s nižšími požadavky na paměť, viz [24]. 
 

( )
ψ

σ 44

,
gwB

wr

TT
q

−⋅
−=  (2-52) 

 

( )
10

1001,0
01,0

00,0
54/71232

50,0
23

>
≤≤

<








+−+=

w

w

w

N
N

N
proxxxψ  (2-53) 

 

kde 

qr,w – zářivý tok, 

Nw – koeficient absorpce prostředí, 

Tg – termodynamická teplota plynu, 

Tw – termodynamická teplota povrchu, 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta. 
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Model Rosseland lze použít pouze pro optické tloušťky větší než 3. 

2.3.8 RAY-TRACING METHOD (RTM) 
Radiační model RTM je založen na metodě sledování paprsku podobně jako 
modely (MC a DTRM). Hlavním rozdílem je ovšem přesné počítání odrazů 
a lomu paprsku podle zákonů fyziky a prostorové deskriptivy. Při dopadu 
paprsku na povrch s danou emisivitou je intenzita paprsku po odrazu snížena 
podle součinitele pohltivosti ε [-] a lze počítat i s útlumem intenzity závislým 
na délce paprsku. Nevýhodou tohoto modelu je velmi vysoká výpočetní 
náročnost, která plyne z vysokého počtu vyslaných a sledovaných paprsků, 
které při zavedení odrazů ještě přibývají. 
 
Postup řešení 
 

• Na vytvořené výpočetní síti se uprostřed počítaného elementu 

vytvoří virtuální polokoule, ze které se ve vhodné diskretizaci 

vysílají paprsky kolmo k povrchu hemisféry. 

• Vyslanému paprsku se přisoudí ekvivalentní energie podle plochy, 

která je odpovídající dané diskretizaci polokoule. 

• Dráha vyslaného paprsku protíná jednotlivé výpočetní objemy 

prostředí, které se můžou a nemusejí podílet na přenosu tepla 

radiací. Záleží totiž na jejich optické tloušťce. 

• Paprsek se sleduje po celé své dráze, dokud nedorazí na jiný 

povrch. Při dopadu se přesně spočítá směr odrazu paprsku 

a intenzita se sníží podle vlastností povrchu. 
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Obr. 27 – Sledování a odraz paprsku v metodě RTM. 

2.3.9 POROVNÁNÍ MODELŮ RADIACE 
Existují i jiné modely radiace, ale většinou jsou jen kombinací výše 
uvedených. Každý ze zde uvedených modelů radiace má své výhody 
a nevýhody, z čehož vyplývá jeho oblast použití. 
 
Tab. 3 – Vzájemné porovnání uvedených modelů radiace. 

Model radiace Emitted 
radiation 

Absorbed 
radiation 

Out-
scatted 

radiation 

In-
scattered 
radiation 

Monte Carlo method Ano Ano Ano Ano 

Discrete Transfer Radiation Model Ano Ano Ano Ano 

Discrete Ordinates method Ano Ano Ano Ano 

Surface to Surface Ano Ano Ne Ne 

Radiation model P-1 Ne Ne Ano Ano 

Rosseland model Ne Ne Ano Ano 

Ray-Tracing Method Ano Ano Ano Ano 
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Tab. 4 – Vysvětlení použitých označení. 

Anglické označení Český překlad Vysvětlení významu 

Emitted radiation Emitovaná radiace Emitace sálavé energie do svého okolí 
díky rozdílu teplot 

Absorbed radiation Absorbovaná 
radiace 

Absorbce sálavé energie ze svého 
okolí díky rozdílu teplot 

Out-scattered radiation Difuzně vyzářená 
radiace 

Difuzně rozptýlená sálavá energie do 
svého okolí díky optické tloušťce 
prostředí 

In-scattered radiation Pohlcení difuzní 
radiace 

Pohlcená difuzní sálavá energie ze 
svého okolí díky optické tloušťce 
prostředí a záření jiných 

2.4 SOUČASNÉ SOFTWARY UMOŽŇUJÍCÍ ŘEŠENÍ TEPELNÉHO SÁLÁNÍ 

Současné softwary pro modelování rozložení střední radiační teploty se dají 
rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou programy firemní 
určené pouze pro návrh sálavých otopných panelů, a to často s konkrétními 
firemními výrobky. Tyto softwary neumožňují modelovat radiační stíny 
a výsledky z nich jsou pouze orientační. Druhou skupinou jsou obecné 
programy, ve kterých je možno modelovat obecně cokoli ovšem práce s nimi 
je velmi náročná a vyžaduje značné zkušenosti, což je pro technickou praxi 
nevhodné. Do této skupiny patří softwary ANSYS, ANSYS Fluent, CFX, Flovent 
apod. Tyto obecné programy však dokáží postihnout i radiační stíny. 
Výběr jednodušších softwarů je uveden i s jejich popisem dále. 

2.4.1 HEFAISTOS 
Tento program firmy Mandík patří mezi firemní softwary pro návrh sálavých 
otopných panelů. Autory softwaru jsou P. Pinkas a  K. Kabele. Je volně 
stažitelný na firemních stránkách www.mandik.cz a slouží projektantům pro 
správný návrh sálavých panelů. Přesto firma doporučuje nechat si výsledky 
u ní zkontrolovat. Vstupní data jsou zjednodušená na základní informace, 
proto nelze od programu čekat podrobné a přesné výstupy. Radiační stíny 
zde řešeny nejsou. 
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Obr. 28 – Vzhled programu Hefaistos 6.1. 

2.4.2 ANSYS FLUENT 
Software ANSYS Fluent patří mezi obecné programy, ve kterých je možno 
řešit mnoho fyzikálních úloh z oblasti sdílení tepla. Tento software je 
využíván pro profesionální numerické simulace. Rovnice, kterými ANSYS 
Fluent popisuje modely, jsou velmi komplikované, ale jsou nejpřesnější ze 
všech zde uvedených programů. Software řeší diferenciální rovnice podle 
fyzikálních zákonů o zachování hmoty, energie, hybnosti apod. V programu 
je celkem pět různých radiačních modelů a každý z nich je vhodný pro 
specifickou oblast použití, podle [24] a [25]. 
 
Radiation model P-1 – vychází z rozložení radiační intenzity do 
ortogonálních nebo sférických souřadnic. V modelu jsou počítány pouze 
první dva členy obecné transportní rovnice radiace – viz 2.3.6. V případě 
lokálních zdrojů tepla metoda P-1 dochází k nadhodnoceným výsledkům. 
 
Surface to Surface (S2S) – model je založen na výpočtu radiačních toků mezi 
všemi vzájemně viditelnými povrchy. Nejobtížnější částí výpočtu je stanovení 
poměrů osálání pro jednotlivé účastnící se povrchy – viz [24]. Výsledkem je 
tedy soustava bilančních rovnic mezi jednotlivými povrchy. Model S2S 
považuje prostředí mezi jednotlivými povrchy za diatermní. 
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Discrete Transfer Radiation Model (DTRM) – model využívá metodu 
sledování paprsku tzv. Ray-Tracing Method. Pro řešení obecné transportní 
rovnice radiace se využívá Eulerova integrace. Hlavním principem je 
geometrické sledování vyslaného paprsku (lomy, odrazy) a v průběhu jeho 
cesty dochází k jeho útlumu vlivem absorpce. Model DTRM počítá 
s útlumem prostředí, které považuje za homogenní. Dobré výsledky jsou 
dosaženy pouze s dostatečným počtem paprsků. 
 
Rosseland radiation model – hlavním rozdílem mezi modely Rosseland a P-1 
je, že Rosseland považuje intenzitu radiace za intenzitu záření dokonale 
černého tělesa při teplotě okolního plynu. Je to jediný radiační model, 
u kterého se nenastavuje emisivita povrchu a je konstantní ε = 1. 
 
Discrete Ordinates radiation model (DO) – model řeší obecnou transportní 
rovnici radiace pro konečný počet prostorových úhlů v kartézských 
souřadnicích (x, y, z). Sestaví tedy tolik rovnic, kolik je různých směrů. Tento 
model jako jediný umí řešit difuzní i zrcadlový obraz, a dokonce 
i polopropustné povrchy. Pokud se v okrajových podmínkách vyskytují zdroje 
tepla nebo výrazné teplotní gradienty, je třeba počítat s falešným rozptylem. 
Tento falešný rozptyl je možno kompenzovat zvýšením počtu buněk. 
Problémem je stanovit na jak velký počet směrů zvolit, protože se zvyšujícím 
se počtem směrů roste i výpočetní čas a hardwarové požadavky na počítač. 

2.4.3 MRT ANALYSIS 3.01 
Software MRT Analysis 3.01 je určen pro výpočet střední radiační teploty 
v jednoduchém prostoru v softwaru Excel s použitím programovacího jazyka 
Visual Basic (VBA), podle [29]. Autorem je V. Zmrhal. 
Software umožňuje sledování rozložení střední radiační teploty v prostoru 
ve formě izomap v libovolně zvolené rovině prostoru. Program je sestrojen 
tak, že umožňuje výpočet v jednoduchém čtyřhranném prostoru s kolmými 
stěnami. Do každé stěny místnosti lze vložit povrch (např. zahřátou plochu 
okna, chladicí strop aj.) s odpovídající povrchovou teplotou. Vyhodnocení lze 
provést pro střední radiační teplotu. 
Množství tepla sdíleného sáláním mezi povrchem těla a jednotlivými 
obklopujícími plochami v prostoru lze stanovit výpočtem poměrně obtížně. 
K usnadnění výpočtu a k posouzení sálavého účinku všech okolních ploch 
jedinou veličinou byla zavedena tzv. střední radiační teplota tr [°C]. Pro 
obecný případ platí následující vztah, kde poměry osálání φ [-] jsou 
stanoveny pro bod k ploše s využitím adičního pravidla: 



51 

 

 
4 44

22
4

11 ... nnr TTTT ⋅++⋅+⋅= ϕϕϕ  
(2-54) 

 

( ) ( )[ ]bacbacarctgn
i ⋅++⋅−= 2224/1125,0 πϕ  (2-55) 

 

IV
i

III
i

II
i

I
in ϕϕϕϕϕ +++=  (2-56) 

 

 
Obr. 29 – Poměr osálání bod k ploše. 

V uzavřené místnosti, jakožto právě v tomto případě, je součet všech 
poměrů osálání φ = 1,0. Vzhled programu a výstupní data jsou na 
následujících obrázcích. Tento software je uživatelsky velmi jednoduchý, ale 
neumí řešit radiační stíny. 
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Obr. 30 – Vzhled programu MRT Analysis a zadání vstupních dat z [29]. 

 

 
Obr. 31 – Výstup z programu MRT Analysis z [29]. 
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3 PŮSOBENÍ TEPELNÉHO SÁLÁNÍ NA ČLOVĚKA 
Přenos tepla sáláním mezi lidským tělem a okolním prostorem má zásadní 
vliv nejen na tepelný komfort daného člověka, ale také na jeho zdraví. 
Stanovení tepelného toku mezi člověkem a jeho okolím je velmi 
problematické, protože povrch lidského těla je nepravidelný, členitý a různě 
citlivý na intenzitu sálání. Pro výpočet poměru osálání mezi lidským tělem 
a okolím se využívá upravená grafická metoda podle NUSSELTA – blíže viz [1] –, 
kde lze nalézt následující diagram. 

 
Obr. 32  – Čáry konst. φ pro stojící osobu: vlevo čelní, vpravo boční, dle [1]. 

Přesto je výpočet přenosu tepla sáláním mezi lidským tělem a jeho okolím 
velmi komplikovaný a v technické praxi nepoužitelný. Byla tedy přijata další 
zjednodušení v podobě zavedení fiktivní střední radiační teploty tr [°C], dále 
idealizace lidského těla jako válce, elipsoidu či koule v těžišti lidského těla 
atp. 
Pro stanovení poměru osálání φ [-] mezi lidským tělem a okolím lze nalézt 
různé diagramy jako je např. na Obr. 33. 
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 Obr. 33  – Poměr osálání mezi stojící osobou a horizontální plochou dle [1]. 

Tab. 5 – Porovnání poměrů osálání lidského těla a idealizovaného teploměru. 

Poloha Těleso Nahoře/Dole Vpravo/Vlevo Vpředu/Vzadu 

Stojící 

Elipsoid 0,08 0,28 0,28 

Osoba 0,08 0,23 0,35 

Koule 0,25 0,25 0,25 

Sedící 

Elipsoid 0,18 0,22 0,28 

Osoba 0,18 0,22 0,30 

Koule 0,25 0,25 0,25 
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Obr. 34 – Tvary teploměrů nahrazujících lidské tělo. 

3.1 SLEDOVANÉ PARAMETRY MIKROKLIMATU 

Mikroklima budov lze charakterizovat fyzikálními a dalšími s nimi svázanými 
veličinami odvozenými pro potřeby předpovědi hodnocení tohoto klimatu 
osobami. 

3.1.1 ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Rychlost proudění vzduchu 
Rychlost proudění vzduchu va [m/s] – vyjadřuje střední rychlost proudícího 
vzduchu v jednom bodě prostoru. 

Teplota vzduchu 
Teplota vzduchu ta [°C] – je měřená teplota vzduchu, kdy je teploměr 
i s baňkou chráněn před účinky sálání okolních ploch. 

Teplota výsledná 
Teplota výsledná (teplota globe) tg [°C] – teplota zahrnující vliv konvekce 
a radiace měřená kulovým teploměrem. Lze z ní vypočítat střední radiační 
teplotu tr [°C]. 
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( ) ( ) 273109,22734 6,084 −−⋅⋅⋅++= agagr ttvtt   (pro ϕ 10 cm) (3-1) 

 

( ) ( ) 273105,22734 6,084 −−⋅⋅⋅++= agagr ttvtt    (pro ϕ 15 cm) (3-2) 

 

Střední radiační teplota 
Střední radiační teplota tr [°C] – je homogenní teplota okolních ploch, při níž 
se sdílí sáláním stejné množství tepla jako ve skutečném heterogenním 
prostředí. Pro výpočet střední radiační teploty tr [°C] v jednom bodě 
prostoru musí platit následující vztah, kde přicházející tepelný tok sáláním 
QR [W] do řešeného bodu v prostoru se rovná součtu dílčích tepelných toků 
radiací (QR1, QR2 … QRn) z jednotlivých povrchů: 
 

RnRRR QQQQ +++= ...21  (3-3) 

 
Dále se dají jednotlivé tepelné toky sáláním v předcházejícím vztahu 
rozepsat následovně: 
 

44
222

4
111

4 ... nnnr TSTSTSTS ⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ ϕσϕσϕσϕσ  (3-4) 

 

kde 

φ – poměr osálání mezi bodem a povrchem [–], 

S – plocha řešeného povrchu [m2], 

T – termodynamická povrchová teplota povrchu [K], 

Tr – termodynamická střední radiační teplota v řešeném bodě [K], 

σ – Stefan-Boltzmannova konstanta [W/(m2·K4)]. 

Jestliže je okolní prostor kolem řešeného bodu uzavřený, pak musí platit 
následující rovnost: 
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0,1...21 =+++ nϕϕϕ  (3-5) 

kde 

φ1 … φn – jednotlivé poměry osálání [–]. 

Při vzájemném dosazení předchozích rovnic vznikne vztah pro výpočet 
střední radiační teploty tr [°C] v jednom bodě uzavřeného prostoru, který 
uvádí norma ČSN EN ISO 7726: 
 

15,273...4 44
22

4
11 −⋅++⋅+⋅= nnr TTTt ϕϕϕ  (3-6) 

 

Střední radiační teplota tr [°C] je tedy společná teplota všech obklopujících 
ploch, při níž je celkový sálavý účinek na oblečeného člověka stejný jako ve 
skutečnosti. Správně by měl být podrobně řešen poměr osálání φ [-] mezi 
lidským tělem a okolím, ale to není technicky možné, protože člověk je 
tvarově velmi složitý a končetiny vždy stíní část těla. V praxi se tedy používají 
náhradní tělesa, jako například koule, válec nebo elipsoid v těžišti lidského 
těla, jak je to zmíněno výše. 

Operativní teplota 
Operativní teplota to [°C] – je jednotná teplota okolního uzavřeného černého 
prostoru, ve kterém by lidské tělo sdílelo radiací a konvekcí stejné množství 
tepla jako ve skutečném teplotně nehomogenním prostředí: 
 

( ) ( )orraok tttt −⋅=−⋅ αα  (3-7) 

 

kde 

αk – součinitel přestupu tepla konvekcí [W/(m2·K)], 

αr – součinitel přestupu tepla sáláním [W/(m2·K)], 

ta – teplota vzduchu [°C], 

t0 – operativní teplota [°C], 

tr – střední radiační teplota [°C]. 
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Při klidném vzduchu v interiéru, kdy je rychlost proudění vzduchu 
va < 0,20 [m/s], je možno použít následující vztah, podle [6]: 
 

( ) ( )krakrro ttt αααα +⋅+⋅=  (3-8) 

 
Součinitele přestupu tepla mezi člověkem a obklopujícím okolím radiací 
αr [W/(m2·K)] a konvekcí αk [W/(m2·K)] lze podle [6] spočíst dle následujících 
vztahů: 
 

( ) ( )[ ]
( )okolíosoba

okolíosoba
r TT

TT
−

−⋅⋅
=

44 100/100/10,5 εα  (3-9) 

 

kde 

αr – součinitel přestupu tepla sáláním [W/(m2·K)], 

ε – průměrná emisivita okolních ploch [-], 

tokolí – teplota vzduchu [°C], 

tosoba – povrchová teplota lidského těla [°C]. 

 

ak v13=α  (3-10) 

 

kde 

αk – součinitel přestupu tepla konvekcí [W/(m2·K)], 

va – rychlost okolního proudícího vzduchu [m/s]. 

 
Výpočet t0 lze dále zjednodušit na vztah: 
 

2
ar

o
ttt +

=
 
(pro αr ≈ αk ≈ 5,20 [W/(m2·K)], va < 0,20 [m/s]) (3-11) 
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kde 

ta – teplota vzduchu [°C], 

t0 – operativní teplota [°C], 

tr – střední radiační teplota [°C]. 

3.1.2 ODVOZENÉ PARAMETRY VNITŘNÍHO KLIMATU 
Odvozených parametrů, které charakterizují vnitřní prostředí je celá řada. 
Pro účely této publikace uvádíme níže jen vybrané z nich. 

Ukazatel PMV 
Ukazatel PMV (Predicted Mean Volte) vyjadřuje předpověď středního 
tepelného pocitu člověka PMV na základě jeho činnosti, oděvu a faktorů 
prostředí v sedmistupňové stupnici. Vzhledem k tomu, že byl PMV ukazatel 
odvozen pro mírné prostředí, doporučuje se interval od –2 do +2. 

Tab. 6 – Ukazatel PMV. 

Zima Chladno Mírně 
chladno Neutrálně Mírně 

teplo Teplo Horko 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

 

Ukazatel PPD 
Ukazatel PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) poskytuje informaci 
o tepelné nepohodě tím, že předpovídá procentuální podíl nespokojených 
osob, které budou v daném prostředí pravděpodobně pociťovat přílišné 
teplo nebo přílišné chladno; předpokladem je 10 % nespokojených osob. 

Tab. 7 – Ukazatel PPD. 
Ukazatel 

PMV 0,00 ±0,50 ±0,83 ±1,00 ±2,00 

Ukazatel 
PPD 5 % 10 % 20 % 25 % 75 % 
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Obr. 35  – Závislost mezi ukazatelem PPD a ukazatelem PMV. 

3.2 NEROVNOMĚRNOSTI RADIAČNÍ SLOŽKY 

Nerovnoměrnost radiační složky v budovách může mít mnoho příčin. V této 
části je definována radiační asymetrie a tzv. radiační stíny. 

3.2.1 RADIAČNÍ ASYMETRIE 
Radiační asymetrie je stav sálavé složky prostředí či oděvu, který způsobuje 
významnou změnu radiační tepelné zátěže člověka v prostoru. Kritériem pro 
posouzení radiační asymetrie je asymetrie radiační teploty stanovovaná 
dle [1]. Radiační asymetrie je měřena výslednými směrovými teploměry, 
radiometry. 
Vliv radiační asymetrie na pociťovaný diskomfort je vyobrazen na Obr. 36. 
Aby bylo zamezeno lokálnímu přehřívání hlavy, musí být intenzita osálání 
hlav menší než 200 W/m2. 
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Obr. 36 –  Procentuálně pociťovaný diskomfort v důsledku radiační 

asymetrie, [1]. 

Nerovnoměrné sálání tepla na lidské tělo způsobuje teplotní asymetrii 
a tento rozdíl teplot má významný vliv na zdraví a psychický stav člověka. 
Lidské tělo neumí snížit svou povrchovou teplotu pocením jen na části těla, 
nebo naopak zvýšit prokrvení některých chladných částí lidského těla. Proto 
by teplotní asymetrie na lidském těle, při max. intenzitě osálání hlavy 
člověka 200 W/m2, měla být: 
 

• max. 10 K u chladných svislých stěn, oken či jiných svislých ploch, 

• max. 5 K u teplých vodorovných povrchů, 

• max. 3K v rozdílu teplot vzduchu v místnosti ve výšce kotníků 

a hlavy (0,10 m a 1,70 m nad podlahou). 

3.2.2 VLIV RADIAČNÍCH STÍNŮ 
Nerovnoměrné sálání tepla na lidské tělo způsobené stínící překážkou mezi 
člověkem a zdrojem sálavého tepla vytváří tzv. radiační stín a ten má 
negativní vliv na tepelný komfort člověka. To se projevuje nejen špatnou 

nespokojení 

teplý strop 

radiační asymetrie [K] 

chladná stěna 

chladicí strop 
teplá stěna 
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kvalitou odvedené práce, ale také se zvyšuje možnost chyby v daném 
pracovním úkolu. Takovéto dlouhodobé negativní působení na člověka 
zanechává nevratné následky na jeho zdraví, což se může projevit například 
zvýšenou absencí v zaměstnání. Je tedy velmi žádoucí dbát na kvalitu 
mikroklimatu již při návrhu sálavého vytápění, které při vhodném návrhu 
a kvalitní instalaci poskytne požadované komfortní mikroklima. 

3.2.3 VÝSKYT RADIAČNÍCH STÍNŮ V PRAXI 
Výskyt radiačních stínů a teplotní asymetrie je velmi častý u některých 
dělnických profesí. Právě těmito pracovišti je nutno se zabývat, aby nebylo 
poškozováno zdraví pracovníků. Mezi nejtypičtější profese s vyskytujícími se 
radiačními stíny patří: 

• Výroba letadel – výrobní hala je vytápěna sálavými otopnými 

panely a při montáži se pracovníci pohybují nejen v různých 

pobytových zónách, ale i v radiačních stínech letadla. 

 
Obr. 37 – Výskyt radiačních stínů v průmyslu. 

• Skladník ve skladu materiálů – ve skladovací hale je nízká teplota 

vzduchu a pouze nad sedícím pracovníkem je umístěn lokální 
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sálavý otopný panel. Často ovšem nad hlavou a nohy pracovníka 

pod stolem jsou v radiačním stínu. 

• Prodavačka v obchodě – v zimním období jsou zákazníci oblečeni 

v zimním oděvu, a proto není nutno vytápět celou prodejnu na 

vysokou teplotu vzduchu. Naopak u pokladny je nutno umístit 

sálavý otopný panel pro lokální zvýšení globe teploty v místě 

práce pokladní. 

• Pekařka pečiva – teplotní asymetrie při vkládání pečiva do pece. 

Radiační tepelný tok od pece a poměrně nízké teploty okolních 

ploch způsobují nerovnoměrné rozložení radiační teploty na 

lidském těle. 

• Dalšími podobnými profesemi je například sklář u pece, 

automechanik v servisu atp. 
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4 SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY V BUDOVÁCH 
Vytápění daného prostoru je podle převládajícího způsobu přenosu tepla 
v zásadě možné dvěma základními způsoby. Ve skutečnosti se vždy jedná 
o kombinaci, ale v technické praxi rozlišujeme sdílení tepla konvekcí 
(konvekční vytápění) a sáláním (sálavé vytápění). 
 
Konvekční vytápění – otopné těleso ohřívá nejprve vzduch, který následně 
předává teplo stěnám a ostatním předmětům v místnosti. Teplota vzduchu 
je tedy vyšší než teplota povrchů. Sálavá složka u konvekčního vytápění je 
poměrně malá. Nejtypičtějším zdrojem konvekčního vytápění je podlahový 
konvektor. 
 
Sálavé vytápění – využívá přenos tepla radiací, kdy se tepelným zářením 
předává teplo chladnějším okolním povrchům, od kterých se následně 
ohřívá vzduch. Povrchová teplota stěn je tedy vyšší než teplota vzduchu. 
Menší část tepla je sdílena také konvekcí. Typickým zdrojem sálavého 
vytápění jsou světlé infračervené zářiče. 

4.1 DRUHY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ 
Sálavé vytápění umožňuje oproti konvekčnímu způsobu vytápění výrazně 
snížit teplotu vzduchu v pracovním prostoru, čímž se mění teplotní gradient 
po výšce objektu a také se podstatně snižuje tepelná ztráta větráním až 
o 25 %, podle [9]. Velmi významné je také fyziologické hledisko, kdy má 
člověk příjemnější pocit v místnosti s chladným vzduchem a teplými stěnami 
než v opačných teplotních poměrech. Z hygienického hlediska nižší teplota 
vzduchu potlačuje vegetaci bakterií ve vzduchu a také snížením konvekční 
složky se snižuje cirkulace vzduchu a tím i nadměrné víření prachu. 
Další předností sálavého vytápění je také tzv. samoregulace, kdy se při 
krátkodobém zvýšeném pohybu člověka díky proudění vzduchu sníží tepelný 
odpor při přestupu tepla mezi osobou a chladným vzduchem, čímž je tělo 
více ochlazováno a nedochází tak k pocení. U konvekčního vytápění je 
teplota vzduchu vyšší a člověk při větší námaze pociťuje horko. Tato 
samoregulační přednost se ukazuje jako velmi výhodná zvláště 
v průmyslových objektech. Sálavé otopné systémy můžeme podle 
konstrukce rozdělit na velkoplošné a individuální, dále [5]. 
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4.1.1 VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ 
Velkoplošné sálavé vytápění tvoří nejčastěji některá ohraničující konstrukce 
vytápěného prostoru – strop, podlaha, méně často stěna. Povrchová teplota 
konstrukce je poměrně nízká, většinou do 60 °C, u podlahového vytápění jen 
do 30 °C. Nevýhodou podlahového vytápění je nejen omezená teplota, ale 
také plocha, protože část podlahy je zakryta nábytkem. Mezi další nevýhody 
velkoplošného sálavého vytápění patří tepelná setrvačnost stavební 
konstrukce. 

4.1.2 INDIVIDUÁLNÍ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ 
Individuální sálavé vytápění tvoří sálavé desky (panely), kterými lze 
dosáhnout tepelné pohody jen v místě pracovního prostoru. Teplota 
sálavých panelů může být až 900 °C a je omezena pouze sálavým účinkem na 
člověka v místě hlavy (která je na přehřívání velmi citlivá), závisí tedy na 
výšce zavěšení sálavého panelu. Tepelná setrvačnost sálavého panelu je 
nepatrná a tepelné záření je k dispozici ihned po zapnutí panelu. 
Sálavé otopné panely s teplotou nad 150 °C se označují jako Infračervené 
vytápění. Tyto sálavé panely rozdělujeme na tmavé a světlé infračervené 
zářiče. Hranice mezi nimi je teplota 525 °C, protože emitované 
elektromagnetické vlnění se s vyšší teplotou stává viditelné pro lidské oko. 
Primárním zdrojem tepelné energie je většinou zemní plyn nebo elektrická 
energie, více [1]. 

4.1.3 TMAVÉ ZÁŘIČE 
Hořáky tmavých zářičů spalují zemní plyn. Spaliny o teplotě asi 500 °C jsou 
vedeny v reflexních trubicích, kde spaliny chladnou na teplotu cca 180 °C. 
Sálavá účinnost těchto tmavých zářičů je poměrně nízká. Tmavé zářiče se 
také často doplňují ventilátory pro zvýšení přenosu tepla konvekcí. Tento typ 
zářičů lze použít v nižších průmyslových halách. 

4.1.4 SVĚTLÉ ZÁŘIČE 
Světlé zářiče pracují na tak vysokých teplotách, že emitují i záření viditelné 
lidským okem. Pracují na principu bezplamenného hoření probíhajícího na 
keramických destičkách, na které je rovnoměrně přiváděna směs zemního 
plynu a vzduchu. Povrchová teplota keramických destiček je asi 900 °C 
a lidskému oku se zdá, že svítí. Vzniklé tepelné záření je usměrněno 
reflexním zákrytem. Z důvodu vysoké povrchové teploty se světlé zářiče 
používají ve vysokých průmyslových halách. 
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Nevýhodou sálavého vytápění je možnost vzniku tzv. radiačních stínů. Šíření 
tepelného záření je velmi podobné šíření světla a radiační stíny tak lze 
názorně vysvětlit na příkladu běžných světelných stínů. Z důvodu existence 
radiačních stínů pak vznikají nestejné teplotní podmínky na pracovišti. 
 
Při sálavém vytápění je nutno brát v úvahu sálání nejen infračervených 
zářičů, ale také ostatních omezujících ploch, které druhotně emitují tepelné 
záření, což problém přenosu tepla radiací ještě ztěžuje. Proto se nahrazují 
všechny teploty okolních sálajících ploch jedinou fiktivní teplotou, tzv. 
střední radiační teplotou. 

4.2 NÁVRH SÁLAVÝCH OTOPNÝCH PANELŮ 
Pro návrh a rozmístění sálavých otopných panelů jsou jisté konstrukční 
a empirické zásady, které každý výrobce doporučuje. Někteří výrobci nabízejí 
i vlastní software pro správný návrh jejich výrobků, ale tyto softwary neumí 
řešit radiační stíny, a získané výsledky jsou jen přibližné. Proto je ve 
složitějších případech vhodné použít modelování a numerické simulace. 
Zdrojem tepelného záření je zavěšený samostatný sálavý otopný panel, 
který vyzařuje elektromagnetické vlnění s úhlem jádrového sálání a úhlem 
celkového sálání, viz následující obrázek. Podle této geometrie tepelného 
záření se navrhuje rozmístění a počet infračervených zářičů. 
 

 
Obr. 38 – Geometrie sálání světlého zářiče. 
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Obr. 39 – Rozmístění sálavých otopných panelů v průmyslové hale. 

Výpočet instalovaného tepelného výkonu sálavých otopných panelů Qp [W] 
lze uskutečnit podle následujícího vztahu, ve kterém je zohledněn vliv výšky 
zavěšení panelu e1 [%], vliv prašnosti prostředí e2 [%], vliv šikmého zavěšení 
panelů e3 [%] a vliv pracovní směny pro zátop e4 [%], podle [13]: 
 

4321 eeeeQQ zp ⋅⋅⋅⋅=  (4-1) 

 

Tab. 8 – Součinitel e1 [%] – vliv výšky zavěšení panelu. 

h / (H – 1,0 m) L / B 
2 2 až 5 5 

1,00 100 100 100 
0,95 96,7 98,1 98,9 
0,90 93,5 96,3 97,9 
0,85 90,4 94,4 96,9 
0,80 87,4 92,7 95,9 
0,75 84,5 91,0 94,9 
0,70 81,7 83,9 93,9 
0,65 79,0 87,7 93,0 
0,60 76,4 86,1 92,0 
0,55 73,9 84,5 91,1 
0,50 71,5 83,0 90,2 
0,45 69,2 81,6 89,3 
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Kde: B, H, L – šířka, výška, délka haly [m], h – výška zavěšení panelů [m], α –

úhel zavěšení panelů [°]. 

Tab. 9 – Součinitel e2 [%] – vliv prašnosti prostředí 
Čistý provoz Prašný provoz 

h [m] e2 [%] h [m] e2 [%] 
6,00 100 6,00 108 
8,00 108 8,00 112 

10,00 112 10,00 118 
12,00 118 12,00 125 
15,00 125 15,00 132 

Tab. 10 – Součinitel e3 a e4 [%] – vliv šikmého zavěšení a pracovních směn. 
Vliv šikmého zavěšení Vliv pracovních směn 

α [°] e3 [%] Provoz e4 [%] 
0 100 Třísměnný 100 

30 110 Dvojsměnný 110 
45 115 Jednosměnný 120 

 
Plocha sálavých otopných panelů závisí na půdorysné ploše haly Shaly [m2] 
a teplotě sálavých panelů tmean [K]. Při instalaci více kusů infračervených 
zářičů je sice rovnoměrnější rozložení střední radiační teploty, ale jsou vyšší 
pořizovací a provozní náklady. Proto je nutná jistá optimalizace. Pro 
orientační návrh slouží následující vztah a obrázek, více lze najít v [13]. 
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Obr. 40 – Optimální výška zavěšení sálavých otopných panelů. 

( ) %100/ ⋅= halypanelů SSSo  (4-2) 

 

BLShaly ⋅=  
(4-3) 

 

( ) ( )outinoutinmean ttttt /ln−=  
(4-4) 

 

kde 

Spanelů – plocha instalovaných panelů [m2], 

B, H, L – šířka, výška, délka haly [m], 

h – výška zavěšení sálavých panelů [m]. 

Dalším omezujícím parametrem při návrhu sálavých otopných panelů je 
intenzita sálání Is [W/m2] na člověka, viz následující vztah. Dříve platilo 
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nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanovily podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci se změnami 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb. Zde byla 
v příloze A uvedena maximální intenzita sálání na člověka Imax = 200 W/m2. 
Nařízení vlády 178/2001 Sb. se změnami bylo ovšem zrušeno a nahrazeno 
nařízením 361/2007 Sb., kde toto omezení není. Přesto by se určitě mělo 
dodržet, protože maximální intenzita osálání hlavy člověka závisí i na teplotě 
okolního vzduchu podle CHRENKA  – blíže viz [4]. 
 

( ) halysps SQI /η⋅=  (4-5) 

 

69,0;62,080 ∈=>°≤ smean Ct η  
(4-6) 

 

72,0;69,080 ∈=>°≥ smean Ct η  (4-7) 

 

kde 

Shaly – půdorysná plocha haly [m2], 

Qp – instalovaný výkon sálavých panelů [W], 

ηs – účinnost sálání panelů [-]. 

Tab. 11 – Maximální intenzita sálání na člověka. 
 Teplota vzduchu Max. intenzita sálání 

Podle NV 178/2001 Sb. Neuvádí 200 W/m2 

Podle Chrenka +10°C 160 W/m2 

Podle Chrenka +15°C 105 W/m2 

 
Tento způsob návrhu sálavých otopných panelů je spíše empirický a vychází 
z mnohaletých zkušeností autorů. Hlavní nevýhodou tohoto návrhu jsou 
neřešené radiační stíny a není jasná nerovnoměrnost rozložení střední 
radiační teploty v objektu. Proto je vhodné využít počítačové modelování 
a numerické simulace. 
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Doposud byly sálavé systémy v oboru TZB navrhovány hlavně podle 
konstrukčních zásad, které vycházejí z cenných mnohaletých zkušeností 
výzkumníků a projektantů, ale neumožňují přesné posouzení v konkrétním 
případě. To umožňují numerické simulace, které byly dříve pro svou vysokou 
výpočetní náročnost prakticky neproveditelné. S nástupem a rozšířením 
moderních výkonných informačních technologií se ovšem numerické 
simulace stávají novým užitečným nástrojem pro projektanty, kteří toho již 
dnes začínají využívat. 
Rozšíření možností numerického modelování v technické praxi, oboru TZB, 
umožní nejen efektivnější a hospodárnější návrh sálavých chladicích 
či otopných systémů, ale hlavně odhalí tzv. radiační stíny, které negativně 
působí na pracovní výkon a zdraví člověka ještě před samotnou realizací 
projektu. 
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5 SESTAVENÍ VLASTNÍHO MODELU SÁLÁNÍ V BUDOVÁCH 
Aplikace výpočetní techniky nachází uplatnění zejména při řešení 
numerických výpočetních modelů. Numerické modelování přenosu tepla 
sáláním v oboru TZB vyžaduje znalosti nejen inženýrské v oblasti sálavého 
vytápění, ale také znalost fyzikálních principů sdílení tepla a v případě 
numerického modelování také znalost matematiky pro řešení soustavy 
bilančních rovnic, sestavené podle fyzikálního přístupu. S výhodou lze také 
využít programátorské znalosti a zpřístupnit tak celý výpočetní algoritmus 
širší technické veřejnosti. Celý postup řešení lze rozdělit do čtyř vzájemně 
provázaných částí. 
 
Fyzikální část – převedení problematiky sálavého přenosu tepla z oboru TZB 
do energetických bilančních rovnic při využití dosavadních poznatků z fyziky, 
hlavně z oblasti sdílení tepla. Dílčím výsledkem bude soustava nelineárních 
bilančních rovnic popisujících daný problém. 
 
Matematická část – přebrání soustavy nelineárních rovnic z fyzikální části 
a zvolení vhodného matematického výpočetního modelu pro řešení celé 
této soustavy nelineárních rovnic s ohledem na fyzikální reálnost získaných 
kořenů řešení. 
 
Výpočetní algoritmus – sestavení postupného výpočetního algoritmu 
s využitím matematicko-fyzikální části, kde byly připraveny a sestaveny 
potřebné dílčí kroky celé numerické simulace. 
 
Programová část – počítačová algoritmizace matematicko-fyzikální části 
numerického modelování z důvodu velkého množství zpracovávaných dat 
a možnosti snadnějšího používání celého výpočetního postupu i širší 
technickou veřejností. 

5.1 FYZIKÁLNÍ ČÁST 
Nejvýznamnějším typem přenosu tepla u sálavých systémů v oboru TZB je 
přenos tepla sáláním, který je v obecném případě obtížně řešitelný. 
Přijaté zjednodušující předpoklady: 
 

• Vzduch v interiéru budovy se přenosu tepla nezúčastňuje a chová se 
jako diatermní prostředí – tento předpoklad je akceptovatelný, 
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pokud vlhkost vzduchu není příliš vysoká nebo se v něm nevyskytuje 
voda v kapalném stavu, jako mlha, déšť, sníh. Voda i ve formě vodní 
páry se přenosu tepla sáláním zúčastňuje a způsobuje rozptyl a lom 
tepelného záření. Dále vzduch nesmí obsahovat částečky prachu, 
pylu, kouře apod. Nečistoty by se pak musely modelovat jako malé, 
dokonale černé koule, které do svého okolí získanou sálavou 
tepelnou energii opět vyzařují. Navíc by pak byl tento přenos tepla 
spojen s prouděním a pohybem těchto částí v prostoru, což by celý 
problém neúměrně zkomplikovalo. 

 
• Zadané geometrické povrchy jsou ideálně hladké a nedochází na 

nich při dopadu tepelného záření k rozptylu – takto se předpokládá 
zrcadlový odraz, nikoliv náhodný, závislý na nerovnosti povrchu. 
Pokud by měl být takový nerovný povrch simulován, pak by nový 
směr paprsku po dopadu na povrch musel být generován náhodně, 
podobně jako v modelu radiace Monte Carlo. 

 
• Pohltivost povrchu závisí pouze na zadané emisivitě – zde se 

předpokládá opět ideálně rovný povrch bez trhlin, protože v případě 
trhlin na povrchu dochází k násobnému odrazu uvnitř trhliny a tím se 
zvyšuje pohltivost povrchu. Pohltivost není spektrálně závislá. 

 
• Účinek transparentních povrchů je zjednodušeně zohledněn pouze 

pohltivostí 
 

• Rychlost proudění vzduchu v řešeném prostoru je menší než 
va < 0,20 m/s – to proto, aby bylo možno zanedbat přenos tepla 
prouděním, což by celý výpočet mnohonásobně zkomplikovalo. 
Tento předpoklad je přijatelný v uzavřeném vnitřním prostředí 
budovy s potlačenou konvekční složkou. 

 
Výše uvedené předpoklady patří k těm nejvýznamnějším a zásadním, ale 
jsou přijata i další zjednodušení, která postupně vyplynou v průběhu 
sestavení algoritmu, jako například: 
 

• Bod, v němž je počítána střední radiační teplota, je fiktivní, velmi 
malá koule (3D úloha) nebo válec o malém poloměru vzhledem 
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k rozměrům místnosti (2D úloha), aby bylo možno využít symetrie 
válcových či kulových těles pro stanovení poměru osálání. 
 

• Jednorozměrné vedení tepla v plošné konstrukci, na niž sálání 
dopadá z důvodu vyšší numerické stability, snadnějšího výpočtu 
tepelného toku a povrchové teploty. 
 

• Další dílčí zjednodušení vyplývající při sestavení algoritmu, jako je 
například zavedení předpokladu o tepelném chování oblasti okolí, 
která je předmětem výpočtu. 

5.1.1 STANOVENÍ POMĚRU OSÁLÁNÍ 

Stanovení poměru osálání v obecné geometrii, mezi bodem výpočtu 
a obklopujícími povrchy podobně jako stanovení poměru osálání mezi 
jednotlivými povrchy pro dopočet neznámých povrchových teplot, je 
náročné. Navíc se zavedením reflexních odrazů se celý problém ještě ztěžuje. 
Obecně však lze stanovit poměr osálání dvěma způsoby, a to způsobem 
analytickým (např. integrační metoda, metoda strun apod.) nebo 
diskretizačním (např. Ray-Tracing Method, Discrete Ordinates atd.). V tomto 
případě byly zvoleny dvě následující metody: 
 

• Metoda Surface To Surface (S2S) – patřící do skupiny analytických 
metod, kdy při vyčíslení získáváme přesnou hodnotu poměru osálání. 
V obecné geometrii je ale snadno použitelná jen ve 2D úlohách, 
protože ve 3D úloze dochází k obecnému promítání povrchů na kouli 
a algoritmizace takového analytického výpočtu bez diskretizace je 
velmi problematická a časově náročná. 
 

• Metoda Ray-Tracing (RTM) – využívá diskretizace a s rostoucím 
počtem vyslaných a sledovaných paprsků se přesnost hodnoty 
poměru osálání zlepšuje. Tento způsob výpočtu je použitelný jak ve 
2D úlohách, tak i pro 3D, kde se sice zvýší výpočetní náročnost 
s potřebou vyslání více sledovaných paprsků, ale ve výpočetním 
algoritmu přibude pouze jedna rovnice pro třetí rozměr. 
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5.1.2 METODA SURFACE TO SURFACE (S2S) 

Pro stanovení poměru osálání metodou Surface to Surface je možno 
s výhodou využít symetrie válcových a kulových těles, podle toho, jestli se 
jedná o 2D, nebo 3D úlohu. Vychází se přitom z předpokladu, že poloměr 
válce ve 2D je mnohokrát menší v porovnání se vzdálenostmi k jednotlivým 
povrchům, tak aby nevytvářel stínící překážku mezi povrchy. Vzhledem 
k obtížnosti promítání obecné 3D geometrie na kouli bude dále uvažována 
pouze 2D geometrie s využitím válcové symetrie pro stanovení poměru 
osálání. 

 
Obr. 41 – Stanovení poměru osálání metodou S2S. 

Výpočet poměru osálání mezi jakýmkoliv bodem v ploše a v libovolné 
2D geometrii lze provést pomocí válcové symetrie tak, že se virtuálně spojí 
všechny počátky a konce všech úseček s řešeným bodem a vzniknou vnitřní 
úhly α1, α2 … αn. Dále je zapotřebí tyto vnitřní úhly přisoudit správným 
úsečkám, protože v případě vzájemného stínění úseček není jasné, které 
úsečce daný úhel α [°] náleží. Vyšlou se tedy z bodu kontrolní průvodiče 
v polovinách úhlů α [°] a podle průsečíku s nejbližší úsečkou se úhel α [°] 
přisoudí té nejbližší. 
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Obr. 42 – Přisouzení vnitřních úhlů v metodě S2S. 

Vyčíslení poměru osálání mezi bodem a jednotlivými úsečkami je již snadné, 
když u každé z nich známe součet vnitřních úhlů. Dále je potřeba rozhodnout, 
zdali se okolí geometrie podílí na přenosu sálavého tepla. 

Tab. 12 – Stanovení poměru osálání u metody S2S bez odrazu. 
Okolí se podílí 

na přenosu tepla sáláním 
Okolí se nepodílí 

na přenosu tepla sáláním 

°
=− 360

1
1
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321

1
1 ααα
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++

=−LineBodA  

°
+

=− 360
32

2
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321
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2 ααα

αα
ϕ

++
+

=−LineBodA  

( )
°

++−
=− 360

360 321 ααα
ϕ OKOLÍBodA  0=−OKOLÍBodAϕ  

Pokud se okolí geometrie podílí na přenosu sálavého tepla, bude nutno do 
výpočtu zadat teplotu okolí jako vstupní hodnotu. Pokud se okolí nepodílí na 
přenosu sálavého tepla a chová se adiabaticky, pak vstupní parametr 
o teplotě okolí není pro výpočet sálání potřeba. 
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Zavedením šedých povrchů vyvstává otázka, co s odraženou (nepohlcenou) 
energií. Stavební konstrukce mají většinou pohltivost (emisivitu) větší než 
ε > 0,90, což znamená, že 90 % dopadající tepelné energie je pohlceno 
a zbývající část, většinou méně než 10 % je do okolí rozptýlena ve formě 
difuzního záření. Ale pokud bychom přece jen chtěli řešit zrcadlové odrazy, 
například z důvodu obkladu stěn zrcadly, nebo jako v tomto případě 
simulovat reflexní zákryt sálavého panelu, pak je to možno řešit následovně: 

Tab. 13 – Postup řešení zrcadlových odrazů metodou S2S. 
1. Spojení všech začátků a konců 

úsečky s bodem výpočtu 

 

2. Přisouzení vnitřních úhlů 
nejbližším povrchům 

 
3. Nalezení zrcadlového bodu přes 

kolmici 

 

4. Spojení začátků a konců přímek 
se zrcadlovým bodem 
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Obr. 43 – Zavedení zrcadlového odrazu u metody S2S. 

První krok výpočtu poměru osálání je stejný jako výše uvedený, jen při 
vyčíslení se do výpočtu zavedou pohltivosti (emisivity) jednotlivých povrchů 
a zbylá část energie se znovu přerozděluje, a to tak, že se přes kolmici 
k reflexnímu povrchu vynese zrcadlový obraz bodu A` a znovu se z něj vyšlou 
kontrolní paprsky, podle nichž se rozdělí zbylá část odražené energie. Tento 
postup se neustále opakuje pro všechny reflexní povrchy, až je proveden 
zadaný počet odrazů nebo přerozdělovaná energie je velmi malá. 
 

( ) ( )BA

B
LineBodA

11

1
1

1
2

32
2 1

360360 αα
αεαεααϕ
+

⋅−⋅
°

+⋅
°

+
=−  (5-1) 

 
Poměr osálání mezi bodem A a úsečkou Line2 reprezentující povrch 

s emisivitou ε2 je složen ze součtu energie přímo dopadající 2
32

360
εαα
⋅

°
+  

a energie odražené z úsečky Line1 ( )1
1 1
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−⋅
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, která je znovu 

přerozdělena v poměru úhlů ( )BA

B

11

1

αα
α
+

. Podobně se dají sestavit i vztahy 

k ostatním úsečkám a provést tak libovolný počet odrazů. 
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Tab. 14 – Stanovení poměru osálání u metody S2S s odrazy a s vlivem okolí. 

Okolí se podílí na přenosu tepla sáláním 
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Tab. 15 – Stanovení poměru osálání u metody S2S s odrazy a bez vlivu okolí. 

Okolí se nepodílí na přenosu tepla sáláním 
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5.1.3 VLASTNÍ ANALYTICKÝ MODEL 
Uvedenou metodu Surface to Surface (S2S) lze snadno použít v uzavřené 
geometrii, představující například řez průmyslovou halou, která je vytápěna 
dvěma sálavými panely. 
 

 
Obr. 44 – Schéma analytického modelu. 

Cílem analytického modelu je sestavit jednoduché vztahy pro oblast výpočtu 
pod sálavými panely s využitím vztahu (2-33) pro výpočet poměru osálání 
φ [-], který lze velmi snadno vyčíslit pomocí vnitřních úhlů. Výpočet střední 
radiační teploty je pak v tomto bodě možný s využitím vztahu (3-1), který lze 
nalézt i v normě ČSN EN ISO 7726 [29]. 
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Obr. 45 – Schéma analytického modelu pro odvození. 
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Význam jednotlivých veličin je patrný z Obr. 44 a Obr. 45. 
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5.1.4 METODA RAY-TRACING (RTM) 

Výpočet poměru osálání metodou Ray-Tracing spočívá v diskretizaci koule na 
mnohostěn ve 3D úloze nebo diskretizaci kruhu na mnohoúhelník ve 
2D úloze, kdy v těžišti kolmo na každou takto vzniklou plošku (úsečku) je 
vyslán paprsek s odpovídajícím podílem energie a ten je po celou svou dobu 
sledován pomocí analytické geometrie, dokud není buď všechna energie 
rozdělena, nebo není proveden přednastavený počet odrazů. 

 
Obr. 46  – Vývojový diagram při sledování paprsku v metodě RTM. 

Při sledování dráhy vyslaného paprsku dochází ke třem základním 
možnostem, které se mohou neustále opakovat s výjimkou prvního případu. 
Často je ve výpočtu mezi vstupními podmínkami zadán maximální počet 
odrazů nebo hodnota, při které se uvažuje úplné pohlcení sledovaného 
paprsku. 

1) Paprsek míří do volného prostoru a nenarazí na žádný povrch. 
2) Paprsek dopadne na povrch a nastane odraz. 
3) Paprsek dopadne na povrch a je pohlcen. 

 
1) Paprsek míří do volného prostoru – v případě, že emitovaný paprsek 

míří do volného prostoru, je potřeba rozhodnout, zda dochází s tímto 
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okolím k oboustrannému sdílen tepla. Pokud ano, musí být 
definována teplota okolí. V druhém případě je okolí jakousi černou 
dírou, která všechnu energii nesenou paprskem pohltí. 
 

2) Paprsek dopadne na povrch a nastane odraz – pokud je aktuální 
pořadové číslo odrazu paprsku menší než maximální, zadané ve 
vstupních podmínkách. Pak se podle zákonu reflexe vyřeší nový směr 
sledovaného paprsku a výpočet se opakuje. Jen se sníží energie 
pokračujícího paprsku E [%] podle pohltivosti plochy εn, na kterou 
paprsek dopadl podle následujícího vztahu: 

 

( )n
ni

iE ε−Π⋅= =
= 1100 0  (5-3) 

 

3) Paprsek dopadne na povrch a je pohlcen – při dopadu emitovaného 
paprsku na povrch dochází k jeho částečnému pohlcení. Pokud je po 
odrazu paprsku energie menší než minimální zadaná hodnota ve 
vstupních podmínkách, tak se sledovaný paprsek považuje za zcela 
pohlcený, v opačném případě se jen sníží jeho pokračující energie 
a spočítá se jeho odraz. Procentuální vyjádření pohlcenosti paprsku 
P [%] je následující: 
 

( )[ ]n
ni

iP ε−Π−⋅= =
= 11100 0  (5-4) 

 

Pro výpočet poměru osálání u metody Ray-Tracing se nejdříve z bodu P 
rovnoměrně vyšlou sledované paprsky a každému z nich je přisouzena část 
sálavé energie, kterou přenáší právě vyslaný paprsek. Každý takto emitovaný 
paprsek je matematicky sledován analytickou geometrií a při dopadu tohoto 
paprsku na konstrukci je přenášená energie paprskem přisouzena právě této 
konstrukci. 
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Obr. 47 – Stanovení poměru osálání metodou RTM bez odrazu paprsků. 

Tab. 16 – Stanovení poměru osálání u metody RTM bez odrazu. 
Okolí se podílí 

na přenosu tepla sáláním 
Okolí se nepodílí 

na přenosu tepla sáláním 

n
i

LineBodP =−ϕ  
pn

i
LineBodP −

=−ϕ  

n
p

OKOLÍBodP =−ϕ  0=−OKOLÍBodAϕ  

Kde: i – počet paprsků dopadající na řešenou konstrukci [ks], p – počet 

paprsků mířících do okolí [ks], n – celkový počet vyslaných paprsků 

(diskretizace) [ks]. 

 
Obr. 48 – Stanovení poměru osálání metodou RTM s odrazy paprsků. 
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Po zavedení reflexních odrazů je potřeba postupně se odrážejícímu paprsku 
snižovat jeho podíl přenášené energie v závislosti na emisivitách povrchů, od 
kterých se odrazil. Do proměnné i není tedy přičtena celá jednička jako 
v předchozím případě bez odrazu, ale jen dílčí část v závislosti na emisivitě 
povrchu. 

Tab. 17 – Stanovení poměru osálání u metody RTM s odrazy. 
Okolí se podílí 

na přenosu tepla sáláním 
Okolí se nepodílí 

na přenosu tepla sáláním 

n
Ei

LineBodP =−ϕ  
p

i
LineBodP En

E
−

=−ϕ  

n
E p

OKOLÍBodP =−ϕ  0=−OKOLÍBodAϕ  

Kde Ei – počet paprsků (necelých) dopadajících na řešenou konstrukci [-], Ep – 

počet paprsků (necelých) mířících do okolí [-], n – celkový počet vyslaných 

paprsků (diskretizace) [ks]. 

5.1.5 BILANČNÍ ROVNICE 

Sestavení bilančních rovnic je nutné pro dopočet neznámých (nezadaných) 
teplot povrchů v řešené geometrii. Hlavním typem sdílení tepla u sálavého 
způsobu vytápění bude přenos tepla sáláním a vedením tepla uvnitř 
obklopující konstrukce. Přenos tepla prouděním může být zanedbán 
z důvodu malé rychlosti proudícího vzduchu va < 0,20 m/s, což je 
v uzavřeném prostoru interiéru reálný předpoklad. 
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Obr. 49 – Schéma uvažovaných tepelných toků na konstrukci. 

Při nestacionárním výpočtu, tedy při proměnných okrajových podmínkách 
v čase, vstupuje do výpočtu ještě vliv akumulace tepla v konstrukci. Tato 
akumulace tepla v konstrukci zpomaluje změnu povrchové teploty. 

Tepelný tok sáláním mezi konstrukcemi 
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ni
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4
1

4
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kde 

q1Rad – hustota tepelného toku sáláním na konstrukci 1 ze všech 

okolních konstrukcí [W/m2], 

φ1i – poměr osálání mezi konstrukcí 1 a konstrukcí i [-], 

ε1, εi – pohltivost povrchu (emisivita) konstrukce 1 a konstrukce i [-], 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta σB = 5,67·10-8 [W/(m2·K4)], 

T1, Ti – povrchová teplota konstrukce 1 a konstrukce i [K]. 
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Tepelný tok 1D vedením v konstrukci s akumulací tepla 
Jednorozměrné vedení tepla v konstrukci je pro stacionární případ snadné. 
Ale při zavedení časově neustálených okrajových podmínek se začíná 
projevovat akumulační schopnost konstrukce, a výpočet se komplikuje. 
Proto se velmi často v numerických simulacích řešená konstrukce 
diskretizuje na výpočetní uzly, které reprezentují vždy dílčí část konstrukce. 
 

 
Obr. 50 – Diskretizace 1D vedení tepla v konstrukci s akumulací. 

Povrchy konstrukce reprezentuje okrajová vrstva v tloušťce f, definovaná 
uživatelem jako vstupní okrajová podmínka. Uvnitř konstrukce tloušťky d je 
uživatelem zadán počet vnitřních výpočetních uzlů n, které pak reprezentují 
vnitřní vrstvy šířky x. 

Součinitel prostupu tepla u okraje konstrukce 

 
1

2
1

−









+=

λα
fU

i
I  (5-6) 
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1
1

2

−









+=

e
E

fU
αλ

 (5-7) 

 

kde 

αi, αe – součinitel přestupu tepla mezi povrchem a vzduchem 

[W/(m2·K)], 

f, x – tloušťka povrchové a vnitřní vrstvy konstrukce [m], 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m·K)]. 

Součinitel prostupu tepla uvnitř konstrukce 
 

1

22

−







 +=

λλ
xfU L  (5-8) 

 

1

22

−







 +=

λλ
xxU R  (5-9) 

 

kde 

f, x – tloušťka povrchové a vnitřní vrstvy konstrukce [m], 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m·K)]. 

Akumulace tepla uvnitř konstrukce 

 
( )
τ

ρ TTcfAku OLD
f

−⋅⋅⋅
=  (5-10) 
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( )
τ

ρ TTcxAku OLD
x

−⋅⋅⋅
=  (5-11) 

 

kde 

c, ρ – tepelná kapacita [J/(kg·K)] a objemová hmotnost materiálu 

[kg/m3], 

f, x – tloušťka povrchové a vnitřní vrstvy konstrukce [m], 

τ – délka časového kroku výpočtu [s], 

T, TOLD – teplota výpočetního uzlu v aktuálním a předchozím časovém 

kroku [K]. 

Bilanční rovnice na povrchu konstrukce 
Povrch konstrukce reprezentuje okrajová vrstva o tloušťce f, jejíž teplota je 
spočítána v uzlu s označením Tpi [K] nebo Tpe [K]. Pro tento uzel platí 
následující bilanční rovnice. 
 

 
Obr. 51 – Bilanční rovnice na konstrukci. 

Tepelný tok přicházející z povrchu konstrukce qI [W/m2] do okrajové vrstvy 
konstrukce a tepelný tok z okrajové vrstvy dovnitř konstrukce qL [W/m2] 
musí být společně s akumulací tepla v konstrukci qA [W] a tepelným tokem 
od radiace qIRad [W/m2] rovny nule, nebo rovny případnému vnitřnímu 
tepelnému zdroji v konstrukci  Qi [W/m2]. 
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( )piiII TTUq −⋅=  (5-12) 

 

( )piLL TTUq −⋅= 1  (5-13) 

 

( )
τ

ρ piOLDpi
A

TTcf
q

−⋅⋅⋅
= ,  (5-14) 

 

iIRadALI Qqqqq =+++  (5-15) 

 

kde 

UI – součinitel prostupu tepla mezi okrajovou vrstvou 

a okolím [W/(m2·K)], 

UL – součinitel prostupu tepla mezi okrajovou a sousední 

vrstvou [W/(m2·K)], 

qI – tepelný tok mezi okrajovou vrstvou a okolím [W/m2], 

qL – tepelný tok mezi okrajovou a sousední vrstvou [W/m2], 

qIRad – tepelný tok sáláním na povrch konstrukce [W/m2], 

qA – tepelný tok akumulace konstrukce [W/m2], 

Qi – tepelný výkon vnitřního zdroje tepla [W/m2], 

Ti – aktuální teplota vzduchu v okolí konstrukce [K], 

T1 – aktuální teplota sousedního uzlu uvnitř konstrukce [K], 

Tpi – teplota povrchu konstrukce v aktuálním časovém kroku [K], 

Tpi,OLD – teplota povrchu konstrukce v předchozím časovém kroku [K]. 
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5.1.6 VÝPOČETNÍ MATICE PRO VEDENÍ TEPLA 

Výše uvedená bilanční rovnice pro 1D vedení tepla v konstrukci byla pro 
numerický výpočet zapsána do následujícího maticového tvaru kdy pro 
každou řešenou konstrukci obecně platí tato matice, ale některé členy 
v závislosti na okrajových mohou být nulové: 
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(5-17) 

 

RTU =⋅  (5-18) 

 

kde 

U  – matice nestacionárního vedení tepla, 

R  – vektor pravé strany, 

T  – vektor teplot. 
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Obr. 52 – Výpočetní schéma konstrukce. 

5.1.7 VÝPOČETNÍ MATICE PRO SÁLÁNÍ TEPLA 

Přenos tepla sáláním mezi jednotlivými povrchy konstrukcí je podle 
následující rovnice pro sdílení tepla radiací: 
 

Bjiijiij SC σεεϕ ⋅⋅⋅⋅=  (5-19) 

 

( )44
jiijij TTCQ −⋅=  (5-20) 

 

kde 

Cij – konstanta sálání mezi povrchem i a j [W/K4], 

Qij – tepelný tok sáláním mezi povrchem i a j [W], 

Ti, Tj – termodynamická teplota povrchu i a j [K], 
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εi, εj – emisivita povrchu i a j [–], 

φij – poměr osálání mezi povrchem i a j [–], 

Si – plocha povrchu i [m2], 

σB – Stefan-Boltzmannova konstanta [W/(m2·K4)]. 

 

Pro více sálajících povrchů na konstrukci je výhodný maticový zápis, kdy 
každá konstrukce má dvě povrchové teploty Tpi [K] a Tpe[K]. Celkový počet 
rovnic v matici je roven dvojnásobku počtu konstrukcí. 
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 (5-21) 

 

5.2 MATEMATICKÁ ČÁST 
Matematická část je rozdělena na dvě podčásti, a to na analytickou 
deskriptivní, pomocí které se sledují emitované paprsky v prostoru nebo 
ploše, a numerickou část, která řeší matice bilančních rovnic. 

5.2.1 PRŮSEČÍK DVOU PŘÍMEK 

Nalezení průsečíku dvou přímek je potřebné při 2D sledování paprsku pro 
výpočet poměru osálání, ať už v metodě Ray-Tracing, nebo při sledování 
kontrolních paprsků v metodě Surface to Surface. Z důvodu numerické 
stability byl zvolen parametrický zápis přímek, ve kterém se nevyskytuje 
dělení na rozdíl od směrnicového či úsekového zápisu. 
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Obr. 53 – Průsečík dvou přímek. 

Parametrické rovnice přímek 
 

dytAy
dxtAx

y

x

⋅+=
⋅+=

 (5-22) 

 

yy

xx

uvPy
uvPx
⋅+=
⋅+=

 (5-23) 

 

Maticový zápis pro výpočet průsečíku dvou přímek 
 












−
−

−
−

yy

xx

y

x

PA
PA

dyu
dxu

 (5-24) 

 

Výpočet determinantů matice Cramerovým pravidlem 
 

dyudxuDet xy ⋅−⋅=  (5-25) 

 
( ) ( )yyxxxy PAuPAuDeT −⋅−−⋅=  (5-26) 
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( ) ( )xxyy PAdyPAdxDeV −⋅−−⋅=  (5-27) 

 

Výpočet parametrů přímek 
 

DetDeTt /=  (5-28) 

 

DetDeVv /=  (5-29) 

 
Pro vyčíslení průsečíku dvou přímek stačí dosadit získaný parametr t, nebo v 
zpět do příslušné parametrické rovnice. Celý tento výpočetní postup je 
numericky stabilní a dělení nulou je podmíněno existencí řešení. 
Determinant matice je roven nule pouze v případě rovnoběžnosti těchto 
dvou přímek. Při zadání jednotkového směrového vektoru u z bodu P, 
vyjadřuje parametr u vzdálenost bodu P od průsečíku. 

5.2.2 PRŮSEČÍK PŘÍMKY S KRUŽNICÍ 

Průsečík přímky s kružnicí je důležitý pro výpočet nového směru paprsku po 
odrazu ve 2D úloze, kdy kružnice bude opsána z průsečíku na přímce. Opět 
je nutno vybrat numericky stabilní algoritmus, kde s co nejmenším počtem 
operací získáme hledaný průsečík. 



96 Modelování tepelného sálání v budovách 

 

 
Obr. 54 – Průsečík přímky s kružnicí. 

Parametrická rovnice přímky 
 

yy

xx

uvPy
uvPx
⋅+=
⋅+=

 (5-30) 

 

Středová rovnice kružnice 
 

222 ryx =+  
(5-31) 

 

Vzájemné dosazení rovnic 
 

( ) ( ) 222 ruvPuvP yyxx =⋅++⋅+  (5-32) 

 

( ) ( ) 22222 22 ruvvuPPuvvuPP yyyyxxxx =⋅+⋅⋅⋅++⋅+⋅⋅⋅+  (5-33) 
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( ) ( ) ( ) 022 222222 =−++⋅⋅+⋅⋅⋅++⋅ rPPuPuPvuuv yxyyxxyx  (5-34) 

 

Řešení kvadratické rovnice 
 

22
yxA uuk +=  (5-35) 

 

yyxxB uPuPk ⋅⋅+⋅⋅= 22  (5-36) 

 

222 rPPk yxC −+=  (5-37) 

 

02 =+⋅+⋅ CBA kvkvk  (5-38) 

 

Za předpokladu, že poloměr kružnice r je roven vzdálenosti mezi středem 
kružnice a bodem P, bude koeficient kC = 0 podle Pythagorovy věty 

222 rPP yx =+ . 
 

A

CABB

k
kkkk

v
⋅

⋅⋅−±−
=

2
42

2,1  (5-39) 
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22
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kk
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==

⋅
−−

=  (5-41) 

 
Pro vyčíslení průsečíku přímky s kružnicí stačí dosadit získaný parametr v2 
zpět do původních parametrických rovnic. Výsledný vztah bude opět stabilní, 
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protože dělení nulou závisí jen na vstupním nenulovém vektoru u. To, že 
parametr v1 je roven nule, je správné, protože je to zadaný bod P. 

5.2.3 PRŮSEČÍK PŘÍMKY S ROVINOU 

Výpočet průsečíku přímky s rovinou je analogií k průsečíku dvou přímek, 
které byly potřebné pro 2D úlohu. Ve 3D úloze je geometrie zadána rovinami, 
pro které byly opět použity parametrické rovnice. Výhodou těchto rovnic je 
snadné a přehledné sestavení výpočetní matice, ve které se nevyskytuje 
dělení. Tím se stává tento výpočetní předpis numericky stabilním. Nemůže 
tedy nastat dělení nulou, jako například v úsekovém nebo směrnicovém 
tvaru rovnice přímky. Navíc lze využít parametr t k určení vzdálenosti bodu P 
od průsečíku Q, pokud je směrový vektor u zadán jako jednotkový. Podobně 
lze využít parametry k a l k omezení roviny na plochu konečných rozměrů. 
Řešení této soustavy lineárních rovnic je realizováno Cramerovým pravidlem 
opět z důvodů numerické stability a možnosti snadné algoritmizace. 
Použitím tohoto postupu se lze vyhnout případnému dělení nulou, které by 
mohlo nastat, kdyby byla přímka s rovinou rovnoběžná. 

Parametrická rovnice přímky 
 

zz

yy

xx

utPz
utPy
utPx

⋅+=

⋅+=
⋅+=

 (5-42) 

 

kde 

Px, Py, Pz – souřadnice počátečního bodu přímky v kartézském souřadném 

systému, 

ux, uy, uz – jednotkový směrový vektor přímky z bodu P, 

t – délkový parametr přímky. 
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Parametrická rovnice roviny 
 

zzz

yyy

xxx

wlvkAz
wlvkAy
wlvkAx

⋅+⋅+=

⋅+⋅+=
⋅+⋅+=

 (5-43) 

 

kde 

Ax, Ay, Az – souřadnice počátečního bodu roviny v kartézském souřadném 

systému, 

vx, vy, vz – jednotkový směrový vektor roviny z bodu A, 

wx, wy, wz – jednotkový směrový vektor roviny z bodu A. 

Vzájemné dosazení rovnic 
 

zzzzz

yyyyy

xxxxx

wlvkAutP
wlvkAutP
wlvkAutP

⋅+⋅+=⋅+

⋅+⋅+=⋅+
⋅+⋅+=⋅+

 (5-44) 

 

Úprava vztahu do výpočetní matice 
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 (5-45) 

 

Výpočet determinantu celé soustavy 
 

( ) ( )yxzxzyzyxyxzxzyzyx vwuvwuvwuuwvuwvuwvDet ⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−−⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−=  
(5-46) 
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Řešení soustavy rovnic existuje pouze tehdy, pokud není determinant celé 
soustavy Det roven nule. Pokud je determinant celé soustavy Det roven nule, 
pak je přímka rovnoběžná s rovinou a neexistuje tedy jejich vzájemný 
průsečík. 

Výpočet dílčích determinantů 
 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ] kDetwuAPwuAPwuAP

APuwAPuwAPuw

yxzzxzyyzyxx

yyxzxxzyzzyx

_=⋅⋅−−⋅⋅−−⋅⋅−−

−−⋅⋅−−⋅⋅−−⋅⋅−
 (5-47) 

 
( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ] lDetvuAPvuAPvuAP
APuvAPuvAPuv

yxzzxzyyzyxx

yyxzxxzyzzyx

_=⋅⋅−−⋅⋅−−⋅⋅−−

−−⋅⋅−−⋅⋅−−⋅⋅−
 (5-48) 

 
( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ] tDetvwAPvwAPvwAP
APwvAPwvAPwv

yxzzxzyyzyxx

yyxzxxzyzzyx

_=⋅⋅−−⋅⋅−−⋅⋅−−

−−⋅⋅−−⋅⋅−−⋅⋅−
 (5-49) 

 

Vyjádření hledaných parametrů 
 

Det
kDetk _

=  (5-50) 

 

Det
lDetl _−

=  (5-51) 

 

Det
tDett _

=  (5-52) 

 

Parametry k a l mohou nabývat hodnoty <0 ; 1> jinak průsečík přímky 
s rovinou leží mimo uživatelem zadaný obdélník. Parametry k a l slouží 
k omezení nekonečné roviny na plochu (obdélník) konečných rozměrů. 
Parametr t vyjadřuje vzdálenost bodu P a průsečíku Q. Pokud byl vektor u 
jednotkový, pak nabývá tedy hodnoty vzdálenosti, která může být i záporná, 
což značí průsečík v opačném směru, než který byl předpokládán. 
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Výpočet průsečíku přímky s rovinou Q1 
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utPz
utPy
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 (5-53) 

 

Výpočet průsečíku roviny s přímkou Q2 
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 (5-54) 

 

Výpočet průsečíku přímky s rovinou lze spočítat dvěma různými způsoby. 
Buď se využije rovnice přímky Q1, nebo rovnice roviny Q2. Z důvodů menšího 
počtu výpočetních operací je lépe použít rovnici přímky. 

5.2.4 PRŮSEČÍK PŘÍMKY S POVRCHEM KOULE 

Při výpočtu průsečíků přímky s povrchem koule, podobně jako 2D průsečík 
přímky s kružnicí, byly znovu použity parametrické rovnice přímky a středová 
rovnice kulové plochy. Vzájemným dosazením těchto rovnic byl vyjádřen 
vztah ve formě kvadratické rovnice, pro niž lze snadno nalézt kořeny 
a zpětně vypočítat hledané průsečíky Q1 a Q2. Celý výpočetní postup je 
numericky stabilní a umožňuje řešit i tečný dotek přímky s povrchem koule. 

Parametrické rovnice přímky 
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 (5-55) 
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kde 

Px, Py, Pz – souřadnice počátečního bodu přímky v kartézském souřadném 

systému, 

ux, uy, uz – jednotkový směrový vektor přímky z bodu P, 

t – délkový parametr přímky. 

Rovnice povrchu koule 
 

( ) ( ) ( ) 22
0

2
0

2
0 rzzyyxx =−+−+−  (5-56) 

 

kde 

x0, y0, z0 – souřadnice středu koule v kartézském souřadném systému, 

r – poloměr kolové plochy. 

Vzájemné dosazení rovnic 
 

( ) ( ) ( ) 22
0

2
0

2
0 rzutPyutPxutP zzyyxx =−⋅++−⋅++−⋅+  (5-57) 
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(5-58) 

 

Úprava vztahu na kvadratickou rovnici 
 

02 =+⋅+⋅ CBA ktktk  (5-59) 
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( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) 22
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 (5-60) 

 

Způsob řešení sestavené kvadratické rovnice 
 

A

CABB

k
kkkk

t
⋅

⋅⋅−±−
=

2
42

2,1  (5-61) 

 

Možná řešení kvadratické rovnice 
 

042 >⋅⋅− CAB kkk  (5-62) 

 – existují dva různé průsečíky přímky s povrchem koule 
 

042 =⋅⋅− CAB kkk  (5-63) 

 – existuje jeden dvojnásobný průsečík přímky s povrchem koule 
 

042 <⋅⋅− CAB kkk  (5-64) 

 – neexistuje průsečík přímky s povrchem koule 

 

Výpočet průsečíku přímky s povrchem koule Q1 
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 (5-65) 
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Výpočet průsečíku povrchu koule s přímkou Q2 
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 (5-66) 

 

Po obdržení parametru t1 a t2 a výpočtu průsečíku Q1 a Q2 získáme dva 
vektory, které vyjadřují směry paprsku. Jeden vektor je směr dopadajícího 
paprsku a druhý vektor směr odraženého paprsku. V případě kolmého 
dopadu jsou oba vektory totožné, takže je zaručena stabilita výpočtu. 

5.2.5 ŘEŠENÍ SOUSTAVY NELINEÁRNÍCH ROVNIC 

Soustavu nelineárních rovnic, která vznikne sepsáním bilančních rovnic 
přenosu tepla, je nutno řešit s ohledem na fyzikální reálnost výsledků. 
Protože byla uvažována termodynamická teplota, jsou záporná řešení 
(menší než nula) fyzikálně nesprávná, byť jsou matematickým řešením 
a zadanému předpisu vyhovují. 

Řešená bilanční rovnice 
 

0=+++ ZdrojAkuVedRad qqqq  (5-67) 
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kde 

mekv – ekvivalentní hmotnost celé konstrukce [kg/m2], 
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cekv – ekvivalentní měrná tepelná kapacita celé konstrukce [J/(kg·K)], 
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, 

i, n – číslo vrstvy a počet vrstev v dané konstrukci [-]. 

 

Z hlediska matematiky lze následující rovnici upravit na konstanty a hledané 
neznámé, v tomto případě je hledanou neznámou termodynamická 
teplota T1: 
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(5-70) 

 

Ze vztahu je patrné, že se jedná o nelineární rovnici, kde se vyskytuje jedna 
neznámá T1 v podobě hledané povrchové teploty konstrukce v první a čtvrté 
mocnině termodynamické teploty. Nyní lze vykreslit graf průběhu funkce, 
což by mělo ujasnit představu o hledaném řešení, které bude vyhovovat jak 
z hlediska matematiky, tak i fyzikální reálnosti výsledku. 
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Obr. 55 – Hledaná termodynamická teplota ve čtvrté mocnině 

Hledaná termodynamická teplota ve čtvrté mocnině 
Tvar paraboly 4. stupně je obecně znám a odtud může plynout numerická 
nestabilita výpočtu. Právě čtvrtá mocnina způsobuje ztrátu znaménka a pak 
existuje pro hledanou termodynamickou teplotu řešení i v záporné hodnotě, 
což nesplňuje fyzikální předpoklad o kladnosti hledaného řešení. 
Koeficient Krad, kterým je čtvrtá mocnina termodynamické teploty 
vynásobena jen zužuje nebo rozšiřuje tvar paraboly – viz Obr. 55. Může také 
celou parabolu převrátit do záporných hodnot, ale to se stane jen v případě 
opačně zvolené znaménkové konvekce tepelných toků. 
 

 
Obr. 56 – Hledaná termodynamická teplota v první mocnině 
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Hledaná termodynamická teplota v první mocnině 
Vliv vedení tepla a akumulace tepla na průběh grafu funkce je lineární, což 
žádnou numerickou nestabilitu nezpůsobuje. O tom, jestli bude přímka 
rostoucí nebo klesající, tedy zda se bude do konstrukce teplo dodávat nebo 
odebírat, rozhodne Kved – vedení tepla, – a Kaku – akumulace tepla, viz 
Obr. 56. Závisí to také na zvolené znaménkové konvekci, jestli teplo 
„přitékající“ do konstrukce bude značeno jako plus nebo mínus. 
Součet průběhů funkce konstanty, první a čtvrté mocniny hledané 
termodynamické teploty, je v následujícím grafu. Lineární průběh funkce 
parabolu 4. stupně zdeformuje a posune po ose y, podobně jako konstanta 
Kzdroj, čímž nevzniknou žádné body inflexe či jiná problematická místa 
z hlediska numerického hledání řešení. 

 
Obr. 57  – Průběh funkce řešené nelineární rovnice. 

Z průběhu grafu funkce je jasně vidět, že hledaná řešení nelineární rovnice 
jsou dvě. Jedno na záporné straně vodorovné osy T [K], což je fyzikálně 
nesprávné, a druhé na kladné straně osy T, které má i fyzikální opodstatnění. 
V soustavě takovýchto rovnic je průběh funkce u každé z nich podobný, jen 
je vždy parabola jinak posunuta nebo zdeformována, podle toho, jak moc 
převažuje vedení a akumulace tepla nad vnitřním zdrojem nebo přenosem 
tepla sáláním. 
Numerickou stabilitu úlohy však může narušit velmi výkonný vnitřní zdroj 
tepla, který by dokázal posunout celou tuto parabolu tak, že by vůbec 
neprotínala osu x. Podobně, ale s mnohem menší pravděpodobností by to 
mohlo udělat vedení tepla nebo akumulace tepla v konstrukci. 
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5.2.6 METODA SEČEN 

Nalezení numerického řešení pro soustavu rovnic není snadné a existují dva 
základní přístupy pro řešení rovnic. První skupina jsou metody přímé, kdy 
vzájemným dosazením rovnic do sebe postupně ubývá neznámých, až je 
výsledkem jedna, byť složitá rovnice o jedné neznámé. Tento postup 
výpočtu pro soustavu nelineárních rovnic, navíc s požadavkem na 
algoritmizaci je nepoužitelný. 
Druhou možností je využití metod iteračních, které fungují na principu 
postupného přibližování (konvergenci) k hledanému řešení. Takovýchto 
iteračních metod existuje spousta a každá z nich má své výhody a nevýhody, 
stejně jako oblast použití. Obecně platí, že složitější iterační metody mají 
méně iteračních kroků a přesněji odhadnou další iterační krok, ale zase mají 
oproti těm jednodušším iteračním metodám více numerických operací, blíže 
viz [27]. Pro řešení výše uvedené nelineární rovnice se jako nejvhodnější 
ukázala metoda sečen. 
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Metoda sečen vychází z metody regula falsi u níž jsou podmínkou různá 
znaménka funkčních hodnot f(xi) a f(xi-1), což v této soustavě nelineárních 
rovnic nelze zaručit, protože hledané neznámé teploty na sobě vzájemně 
závisí a v další iteraci nemusí být podmínka různosti znamének splněna. 
Metoda sečen však požadavek na rozdílnost znamének nemá a lze ji 
s výhodou použít. 

 
Obr. 58 – Metoda sečen. 
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Metoda sečen funguje na principu nahrazení části funkce přímkou 
v řešeném intervalu a z poměru stran trojúhelníku se spočítá průsečík 
s osou x, kam se pak posune hranice intervalu pro příští iteraci. Metoda 
sečen je poměrně stabilní, jen v případě krátkého intervalu ve vrcholu 
paraboly by mohl nastat případ rovnoběžnosti s osou x a pak by průsečík 
s osou x ležel téměř v nekonečnu, čímž by výpočet numericky zkolaboval. 

5.3 VÝPOČETNÍ ALGORITMUS 
V předchozích částech, fyzikální a matematické, byly vyřešeny a sestaveny 
dílčí kroky výpočtu. Dále bude celý výpočetní algoritmus sepsán ve výpočetní 
posloupnosti. 

5.3.1 VSTUPNÍ DATA 

Mezi vstupní data patří geometrie, která může být nově vytvořena 
v grafickém prostředí programu nebo načtena ze souboru. Jednotlivé 
povrchy jsou ve 2D geometrii reprezentovány úsečkami a každému povrchu 
(úsečce) musí být zadána emisivita povrchu ε [-], tepelně technické 
vlastnosti konstrukce (c, ρ, λ) a také tloušťka konstrukce d [m], tloušťka 
povrchové vrstvy f [m] a diskretizace konstrukce po tloušťce n [ks]. 
Kromě zadání geometrie a materiálových vlastností patří do vstupních dat 
také okrajové podmínky výpočtu, které mohou být stacionární (neměnné 
v čase) nebo nestacionární (proměnné v čase v zadaném časovém kroku). Do 
výpočtu lze zadat všechny tři známé typy okrajových podmínek. 
 
Okrajová podmínka I. druhu (Dirichletova) 
Je zadána známou teplotou T [K] na povrchu konstrukce a součinitelem 
přestupu tepla α [W/(m2·K)] o vysoké hodnotě, např. 106. Ve výpočtu je pak 
uplatněna okrajová podmínka III. druhu (Robinova-Newtonova). 
 
Okrajová podmínka II. druhu (Neumannova) 
Neumannova okrajová podmínka se zadává jako známý tepelný tok na 
povrch konstrukce, který může simulovat elektrický výkon sálavého 
přímotopu. Ve výpočtu je zahrnut jako vnitřní zdroj nebo propad energie. 
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Okrajová podmínka III. druhu (Robinova-Newtonova) 
Newtonova okrajová podmínka je obdobou Dirichletovy okrajové podmínky, 
ale s tím rozdílem, že mezi známou okrajovou teplotou a povrchem 
konstrukce je zadán navíc součinitel přestupu tepla α [W/(m2·K)]. 
Další možností je nezadat vůbec žádnou z výše uvedených okrajových 
podmínek a pak se teplo z povrchu konstrukce bude sdílet pouze sáláním. 

5.3.2 STANOVENÍ POMĚRŮ OSÁLÁNÍ MEZI KONSTRUKCEMI 

Stanovení poměrů osálání mezi jednotlivými konstrukcemi je potřebné 
z důvodu výpočtu povrchových teplot. Vyčíslení poměrů osálání mezi 
jednotlivými konstrukcemi může být výše uvedenou metodou Surface to 
Surface (S2S) nebo metodou Ray-Tracing (RTM), a to s vlivem odrazů (reflexe) 
nebo bez něj. 

 
Obr. 59 – Stanovení poměru osálání metodou S2S bez odrazů. 
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Obr. 60 – Stanovení poměru osálání metodou S2S s odrazy. 

Poměr osálání se stanovuje pro bod umístěný v těžišti plochy, ve 2D úloze je 
to v polovině úsečky. Tím se předpokládá stejná teplota celého povrchu. 
Pokud by měla být simulována změna povrchové teploty po konstrukci, lze 
konstrukci nakreslit z více částí, čímž bude každá z nich uvažována 
samostatně. 
 

 
Obr. 61 – Stanovení poměru osálání metodou RTM bez odrazů. 
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Výpočet nového směru paprsku po odrazu v metodě Ray-Tracing (RTM) 
se skládá z nalezení průsečíku Q mezi přímkou reprezentující povrch 
konstrukce a sledovaným paprskem vyslaným z bodu P. V místě průsečíku Q 
se opíše kružnice o jednotkovém poloměru a průsečíkem paprsku a kružnice 
se vede myšlená rovnoběžka s povrchem konstrukce. Druhý průsečík 
rovnoběžky s kružnicí určí směr paprsku po odrazu od povrchu konstrukce. 
Díky jednotkovému poloměru kružnice jsou také získány funkční hodnoty 
sin a cos nového směru, které lze odečíst mezi průsečíkem rovnoběžky 
s kružnicí a středem kružnice, což celý výpočetní algoritmus urychluje. 

 
Obr. 62 – Stanovení poměru osálání metodou RTM s odrazy. 

5.3.3 VÝPOČET POVRCHOVÝCH TEPLOT 

Pro výpočet povrchových teplot sestavíme pro každou povrchovou teplotu 
bilanční rovnici, kdy tepelná energie vstupující do konstrukce se musí rovnat 
tepelné energii z konstrukce vystupující. Rozdíl mezi těmito tepelnými 
energiemi může způsobit pouze vnitřní zdroj tepla nebo akumulace 
v případě nestacionárního výpočtu. Vyčíslení povrchových teplot 
jednotlivých konstrukcí ze soustavy nelineárních bilančních rovnic je možné 
s využitím metody sečen. 
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5.3.4 ROZLOŽENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY 

Výpočet rozložení střední radiační teploty v prostoru (ploše) je možné, když 
z libovolného bodu v ploše stanovíme metodou S2S nebo RTM poměry 
osálání k jednotlivým povrchům okolní geometrie a podle následujícího 
vztahu vypočteme střední radiační teplotu v řešeném bodě: 
 

4 44
22

4
11 ... nnr TTTT ⋅++⋅+⋅= ϕϕϕ  (5-72) 

 

kde 

Tr – střední radiační teplota v řešeném bodě [K], 

φ1 … φn – poměr osálání mezi řešeným bodem a n-tou konstrukcí [-], 

T1 …Tn – povrchová teplota konstrukce [K]. 

 

Takovým způsobem lze napočítat rozložení střední radiační teploty Tr [K] 
v libovolné oblasti plochy s vlivem radiačních stínů i reflexních odrazů 
sálavého přenosu tepla. 

5.4 PROGRAMOVÁ ČÁST 
Výše uvedený výpočetní algoritmus je velmi náročný na počet 
matematických operací, které sice nejsou složité, ale je jich tak velké 
množství, že ruční výpočet připadá v úvahu jen pro velmi jednoduchý příklad. 
Proto je možno s výhodou použít moderní výpočetní techniky, která ve velmi 
krátkém čase dokáže celý výpočetní algoritmus uskutečnit a je možno jej 
snadno provádět opakovaně pro různé varianty. To by mělo být přínosem, 
hlavně pro širší technickou veřejnost, která dnes těmito výpočetními 
technologiemi také disponuje. 

5.4.1 PROGRAMOVACÍ JAZYK 

Vhodný programovací jazyk je základem úspěšné softwarové aplikace. Musí 
být založen na platformě, která je standardně velmi rozšířena, aby i méně 
počítačově zkušený uživatel mohl danou softwarovou aplikaci bez potíží 
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a dalších doplňků užívat. Navíc je pak zaručeno stejné zpracování zdrojového 
kódu a nemělo by tak dojít k nestandardním zobrazením nebo chybám při 
běhu aplikace. 
Jako programovací jazyk byl zvolen nový, moderní, neustále se vyvíjecí, plně 
objektově orientovaný programovací jazyk C# založený na 
platformě .NET Framework, který byl firmou Microsoft představen 
v roce 2002. Do operačních systémů, vývojově starších nežli Windows Vista, 
se instaloval pomocí aktualizačního balíčku. Od operačního systému 
Windows Vista (Windows 7, Windows 8 atd.) je plně podporován již v jádru 
operačního systému. 

5.4.2 VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

Vývojový diagram výpočetního jádra softwarové aplikace odpovídá výše 
uvedenému matematicko-fyzikálnímu výpočetnímu algoritmu. 
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Obr. 63 – Vývojový diagram algoritmizovaného výpočtu. 
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5.4.3 SOFTWARE RADIA 
Uvedený výpočetní postup byl algoritmizován v objektovém programovacím 
jazyce C# v softwarové aplikaci s názvem RadiA. Zdrojový kód obsahuje přes 
8000 řádků a je členěn do 25 logických tříd. Software pracuje na různých 
operačních systémech společnosti Microsoft. Autory softwaru jsou Josef 
Plášek a Ondřej Šikula. Podpora a bližší informace k softwaru RadiA je 
k nalezení na http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/radia_uvod.html. 
Software RadiA umožňuje nestacionárně modelovat přenos tepla sáláním 
v libovolné 2D geometrii v kombinaci s 1D nestacionárním vedením tepla 
a výsledným časově neustáleným rozložením střední radiační teploty v ploše. 
 

 
Obr. 64 – Vzhled softwaru RadiA. 

Práce se softwarem je velmi snadná – v rastrové síti o zvoleném rozměru se 
čarami vytvoří geometrický výpočetní model. Každé čáře se přiřadí libovolné 
tepelně-technické vlastnosti (c, ρ, λ) a povrchové emisivity, společně 
s okrajovými podmínkami na vnitřním a vnějším povrchu konstrukce. Dále se 
spustí výpočet poměrů osálání mezi jednotlivými konstrukcemi (čarami) a na 
výběr je výpočetní model Surface to Surface (S2S) nebo Ray-Tracing Method 
(RTM) ve zvolené diskretizaci. Pak následuje výpočet povrchových teplot a 
nakonec se spočítá rozložení střední radiační teploty v ploše, které je 
graficky přehledné. 
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6 OVĚŘENÍ SESTAVENÉHO VÝPOČETNÍHO MODELU 
Výpočetní algoritmus softwaru RadiA byl porovnán s reálným měřením 
v expediční hale firmy ArgoStroj Pelhřimov, viz kapitola 6.3, a také s jinými 
ověřenými výpočetními metodami, a to se softwarem ANSYS Classic, ANSYS 
Fluent a analytickým vztahem pro výpočet střední radiační teploty 
v uzavřené geometrii uvedeným v kapitole 2. 

6.1 SROVNÁNÍ SE SOFTWAREM ANSYS CLASSIC 
Software ANSYS Classic je obecně používaný a ověřený simulační nástroj, 
který byl vytvořen pro potřeby řešení úloh a problémů mechaniky tuhých 
těles, schopný též řešit základní mechanismy přenosu tepla. Z těchto důvodů 
byl zvolen pro první srovnání se softwarem RadiA. 

6.1.1 TESTOVACÍ GEOMETRIE 
Jako testovací příklad byla zvolena nesymetrická geometrie o 7 konstrukcích 
se všemi známými povrchovými teplotami a konstantní emisivitou povrchů 
ε = 1,0 [-]. Výpočetní oblast pod sálavými panely byla pravidelně rozdělena 
v rastru 2 x 2 m a v těžištích těchto 18 výpočetních čtverců byla spočtena 
střední radiační teplota, stejně tak byly porovnány i poměry osálání 
z řešeného bodu k jednotlivým povrchům. 
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Obr. 65 – Zvolená testovací geometrie pro ověření výpočetního algoritmu. 

 

 
Obr. 66 – Výsledné teplotní pole v testovacím příkladu. 
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Model v softwaru ANSYS byl vytvořen pomocí 4uzlového izoparametrického 
prvku pro vedení tepla PLANE 55 a na okrajových liniích byla zadána teplotní 
okrajová podmínka. Pro řešení modelu byl použit přímý řešič. 

 
Obr. 67 – Vzhled výpočetního modelu v softwaru ANSYS. 
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Tab. 18 – Poměry osálání mezi bodem výpočtu a jednotlivými konstrukcemi. 
Souřadnice Poměry osálání z bodu na konstrukci 

x [m] y [m] Stěna L Podlaha Stěna R Panel L Panel R Střecha 

1,0 1,0 0,344 0,361 0,082 0,094 0,018 0,102 

3,0 1,0 0,215 0,431 0,098 0,117 0,026 0,112 

5,0 1,0 0,156 0,446 0,121 0,117 0,039 0,120 

7,0 1,0 0,121 0,446 0,156 0,094 0,055 0,128 

9,0 1,0 0,098 0,431 0,215 0,065 0,063 0,127 

11,0 1,0 0,082 0,361 0,344 0,044 0,055 0,115 

1,0 3,0 0,398 0,259 0,085 0,113 0,013 0,133 

3,0 3,0 0,250 0,324 0,102 0,176 0,022 0,126 

5,0 3,0 0,172 0,350 0,129 0,176 0,039 0,134 

7,0 3,0 0,129 0,350 0,172 0,113 0,074 0,163 

9,0 3,0 0,102 0,324 0,250 0,061 0,102 0,161 

11,0 3,0 0,085 0,259 0,398 0,035 0,074 0,150 

1,0 5,0 0,344 0,214 0,082 0,094 0,005 0,262 

3,0 5,0 0,215 0,255 0,098 0,324 0,009 0,099 

5,0 5,0 0,156 0,276 0,121 0,324 0,020 0,102 

7,0 5,0 0,121 0,276 0,156 0,094 0,074 0,279 

9,0 5,0 0,098 0,255 0,215 0,029 0,250 0,153 

11,0 5,0 0,082 0,214 0,344 0,014 0,074 0,273 

 
Poměry osálání φ [-] byly ve všech výpočtech stejné. V softwaru RadiA byla 
použita metoda S2S z důvodu vyšší přesnosti než u metody RTM, která 
vyžaduje v daném případě diskretizaci kruhu alespoň na 1800 paprsků. 
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Tab. 19 – Výsledná střední radiační teplota ve sledovaných souřadnicích. 
y / x [°C] 1,0 m 3,0 m 5,0 m 7,0 m 9,0 m 11,0 m 

1,0 m 20,920 22,883 24,351 24,987 24,572 22,791 

3,0 m 21,878 25,853 27,772 28,652 29,430 25,105 

5,0 m 20,295 31,913 33,033 28,218 43,734 24,452 

 
Podobně dopadly i výsledné střední radiační teploty v řešených bodech a lze 
tedy konstatovat, že ani při odvození, ani při algoritmizaci softwaru RadiA 
nedošlo k programátorské ani výpočetní chybě. 

6.2 SROVNÁNÍ SE SOFTWAREM ANSYS FLUENT A NORMOVÝM VÝPOČTEM 
Cílem této kapitoly je porovnat výstupy softwaru RadiA s komplexnější 
a zjednodušenou metodou výpočtu střední radiační teploty a diskutovat 
vhodnost jednotlivých přístupů. Jako komplexnější metoda byl zvolen 
světově rozšířený a široce používaný ověřený software ANSYS Fluent verze 
6.2, který je zaměřen na řešení úloh a problémů mechaniky tekutin se 
současným přenosem tepla a látky, blíže viz [24]. 
Zvolené metody byly porovnávány na případě konkrétní místnosti. Jedná se 
o kancelář ve 4. NP obytné budovy, která má pouze jednu venkovní 
ochlazovanou stěnu vytápěnou podlahovým vytápěním, viz Obr. 68. 
Geometrie předmětné místnosti byla převzata z [21]. V této místnosti bylo 
zjednodušeně uvažováno s podlahovým vytápěním pokrývajícím celou 
plochu podlahy o konstantní teplotě povrchu podlahy 22 °C. Teplota 
v okolních místnostech je uvažována teplota 20 °C a teplota exteriéru – 15 °C. 
Tepelně-technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí splňují požadavky 
aktuální ČSN 730540. 
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Obr. 68 – Geometrie místnosti – 3D model. 

 
Porovnávané metody jsou označeny následovně: 
 

• 1D metoda – výpočet střední radiační teploty v bodě místnosti 
ručním výpočtem dle [30]. 

• 2D metoda – výpočet rozložení radiační teploty v charakteristickém 
řezu místnosti novým výpočetním softwarem Radiace. 

• 3D metoda – výpočet rozložení radiační teploty prostoru s vlivem 
proudění a vedení tepla softwarem Fluent 6.3. 

1D metoda – normový výpočet 
První varianta výpočtu vychází z ČSN EN ISO 7726:2002 a je založena na 
sdílení tepla mezi sedící osobou ve středu uvažované místnosti a okolními 
konstrukcemi. Idealizací sedící osoby v prostoru je většinou kulový teploměr 
o průměru 10 nebo 15 cm z matně černěného tenkého měděného plechu, 
v jejímž středu je většinou umístěn rtuťový teploměr nebo teplotní čidlo. 
Tato koule musí být izolována od podstavce. Existuje i další modifikace 
kulového teploměru, kterou navrhli Jokl a Jirák, viz [14]. Tato modifikace 
spočívá v tom, že je koule rozdělena na 6 oddělených povrchů, čímž 
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umožňuje měřit nerovnoměrnosti působení sálání a proudění v prostoru. 
Používá se také elipsoid, který je lepší aproximací stojící nebo ležící osoby. 
Počet měřených míst je závislý na typu prostředí. V homogenním prostředí 
se provádí jedno měření ve výšce břicha. Naopak v heterogenním prostředí, 
kde je rozdílnost měření v úrovni hlavy (sedící 1,10 m, stojící 1,70 m), břicha 
(sedící 0,60 m, stojící 1,10 m) a kotníků (0,10 m) vyšší než 5 %, je nutno 
stanovit průměrnou hodnotu podle vztahu (6-1): 
 

4
2 BŘŘICHO KOTNÍKYHLAVA ttt

t
+⋅+

=
 

(6-1) 

 
Stanovit střední radiační teplotu výpočtem uprostřed prostoru tr [°C] lze 
přibližně podle vztahu (6-2), který je možno pro podobné povrchové teploty 
tp [°C] ještě více zjednodušit na vztah (6-3). Tyto vztahy ovšem neumožňují 
zjištění rozložení radiační teploty v prostoru. Bližší popis konkrétní aplikace 
této metody je uveden v kapitole 3. 
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kde 
φ1, φ2, φn – tvarové součinitele, 
A1, A2, An – plochy jednotlivých povrchů stěn [m2], 
Tp1, Tp2, Tpn – termodynamické teploty jednotlivých povrchů stěn [K], 
tp1, tp2, tpn – teploty jednotlivých povrchů stěn ve stupních Celsia [°C]. 
 

2D metoda – software Radiace, RadiA 
Pro výpočet rozložení střední radiační teploty v řezu běžné místnosti je 
možno s výhodou použít vztah, kterým se tvarový součinitel φ [-] stanoví 
jako přímka k bodu – viz vztah (6-4), kde α [°] je vnitřní úhel mezi spojnicí 
bodu, začátku a konce řešené úsečky: 
 

°= 360/αϕ  
(6-4) 
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Tato teorie byla zapracována do vlastních, nově vyvíjených softwarů Radiace 
a RadiA, které vznikají na našem pracovišti. Softwarem Radiace lze vypočítat 
pro jednoduchou 2D obdélníkovou geometrii časově ustálené rozložení 
středních radiačních teplot v typickém řezu místnosti pro zadané povrchové 
teploty vnitřních konstrukcí. Teploty, které je vhodné zadat do softwaru 
Radiace je možno zjistit termografickým měřením – v případě posouzení 
stávající místnosti nebo je stanovit výpočtem – pokud se jedná o fázi 
projektové přípravy nebo není možné zajistit konkrétní okrajové podmínky. 
Použité povrchové teploty jsou uvedeny na Obr. 69. 
 

 
Obr. 69 – Okrajové podmínky a geometrie – software Radiace. 

3D metoda – CFD simulace 
Nejvýstižněji bude vnitřní mikroklima popisovat metoda aplikující všechny 
mechanismy přenosu tepla v 3D prostoru. Bylo využito výpočetního 
programu Fluent 6.3. Výpočetní síť byla vytvořena v softwaru Gambit 2.4. 
Geometrický model je trojrozměrný a výpočetní síť sestává z kvádrů a 
čtyřstěnů. Simulace byly provedeny pro časově ustálené děje. Model 
turbulence byl zvolen RNG k-ε. Vzduch byl uvažován jako diatermní, 
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nestlačitelný, s hustotou měnící se dle zákona pro ideální plyn. Jako model 
radiace byl využit DO (Discrete Ordinates). Vnitřní povrchy byly z hlediska 
tepelného sálání definovány jako šedé a matové s jednotným součinitelem 
integrální emisivity. Aby bylo možno porovnat výsledky získané i softwarem 
Radiace, byla zvolena na všech vnitřních površích hodnota součinitele 
integrální emisivity ε = 1. 

6.2.1 VÝSLEDKY 
Grafické výstupy jsou znázorněny na Obr. 70 a Obr. 71. Porovnání radiační 
teploty ve středu místnosti pro všechny tři metody výpočtu uvádí Tab. 20. 
 

 
Obr. 70 – Výsledky – 2D model. 
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Obr. 71 – Výsledky – 3D model. 

Tab. 20 – Radiační teplota ve středu místnosti. 
Výpočetní model tr [°C] 

1D ČSN 20,03 
2D (Radiace, RadiA) 20,45 
3D (Fluent) 20,62 

 

Dílčí závěr 
Cílem této části bylo porovnat vybrané teoretické metody výpočtu sálavé 
složky interního mikroklimatu a diskutovat vhodnost jednotlivých přístupů. 
Z dosažených výsledků vyplývá, že shoda metod 2D a 3D pro výpočet 
radiační teploty v geometrickém středu místnosti je dobrá. Metoda 1D už 
vykazuje výraznější odchylku. Jisté rozdíly lze vidět v rozložení radiačních 
teplot ve 2D a 3D metodě, nicméně charakter rozložení je stejný. Lze 
konstatovat, že pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku je nutno použití 3D 
metody. Pro praxi je však tato metoda příliš náročná, a mnohem vhodnější je 
zde metoda 2D aplikující nový výpočetní software Radiace nebo RadiA. 
Výpočet v těchto softwarech je z uživatelského hlediska stejně časově 
i odborně náročný jako 1D metoda a přitom poskytuje dobré a podrobné 
výsledky i v jiných místech zvoleného typického řezu. Uživatelským 
problémem může být při použití softwaru Radiace výpočet či měření 
povrchových teplot blížících se co nejvíce skutečnosti. 
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6.3 TESTOVÁNÍ VLIVU PROSTOROVÉ DISKRETIZACE V METODĚ RTM 
RTM model radiace je založen na sledování paprsků záření z počítaného 
bodu. Paprsky jsou emitovány v kulových nebo cylindrických souřadnicích a 
každý z nich představuje část záření. Energie záření se vyzařuje spojitě 
z povrchu látek do okolí a podle počtu sledovaných paprsků neboli podle 
jemnosti prostorové diskretizace se mění přesnost i výpočetní náročnost 
této metody. Radiační model RTM je moderní model radiace, který je pro 
jeho náročnost možné využít pouze s využitím výpočetní techniky. V této 
kapitole bude ukázán vliv prostorové diskretizace na přesnost řešení. 
Tento vliv byl demonstrován na zvolené geometrii pece pro technologické 
účely s cílem stanovit střední radiační teplotu v místě obsluhy pece. 
Geometrie a teplotní okrajové podmínky jsou patrné na Obr. 72. Integrální 
součinitel emisivity byl pro jednoduchost volen 1. Variantně byl před pec 
umístěn radiační zákryt, který měl umožnit odclonit sálání pece na hlavu 
obsluhy. 
Byla provedena sada 2D počítačových simulací časově ustáleného sdílení 
tepla sáláním v softwaru RadiA pro 6 až 360 sledovaných paprsků. Cílem 
simulací nebylo stanovit přesnou střední radiační teplotu tr,ref, ale ve 
sledovaném místě ukázat její změnu v závislosti na prostorové diskretizaci, 
blíže viz [16]. 
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Obr. 72 – Testovací geometrie a okrajové podmínky. 

Grafické a číselné výsledky charakterizující jemnost prostorové diskretizace a 
střední radiační teplotu ve sledovaném místě jsou v Tab. 21. 
 
Tab. 21 – Radiační teplota ve středu místnosti. 

Bez radiační přepážky S radiační přepážkou 

Počet sledovaných paprsků: 6 

  
tr,ref = 233,5 °C 

Počet sledovaných paprsků: 6 

  
tr,ref = 233,5 °C 

Počet sledovaných paprsků: 18 

  
tr,ref = 132,7 °C 

Počet sledovaných paprsků: 18 

  
tr,ref = 132,6 °C 

Počet sledovaných paprsků: 72 

  
tr,ref = 149,5 °C 

Počet sledovaných paprsků: 72 

  
tr,ref = 132,5 °C 



129 

 

Počet sledovaných paprsků: 360 

  
tr,ref = 149,5 °C 

Počet sledovaných paprsků: 360 

  
tr,ref = 125,0 °C 

 
Závislost střední radiační teploty v referenčním bodě tr,ref na počtu 
sledovaných paprsků je přehledně ukázána na Obr. 73. 

 
Obr. 73 – Výsledky střední radiační teploty. 

Z uvedených výsledků vyplývá silná závislost střední radiační teploty na 
počtu sledovaných paprsků. Při nedostatečném počtu paprsků může dojít až 
k dvojnásobné chybě. Za dostatečný počet lze v daném případě považovat až 
270 sledovaných paprsků. 

6.4 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 
Největší vypovídací hodnotu má srovnání výsledků softwaru RadiA 
s experimentálním měřením na reálném objektu a při reálných podmínkách, 
jak je uvedeno dále. 

6.4.1 POPIS EXPERIMENTU 
Měření proběhlo v expediční hale firmy AgroStroj Pelhřimov a.s. dne 
11. března 2011 od 8:00 do 13:15 hod. Expediční hala je dvoulodní 
železobetonový skelet o půdorysné šířce 2 x 20 m a délce 66 m. Výška haly 
v hřebeni sedlové střechy je 9 m. Hala je opláštěná vícevrstvými obvodovými 
panely s prosvětlením přes okna o rozměru 1,0 x 1,8 m umístěnými 
v obvodovém plášti a v podélných světlících v hřebeni sedlové střechy. Výška 



130 Modelování tepelného sálání v budovách 

 

zavěšení tmavých sálavých panelů je 6,5 m nad podlahou, kdy v každé lodi 
jsou umístěny 4 průběžné pásy sálavých horkovodních panelů šířky 600 mm. 
Expediční hala je větrána přirozeně otevíravými výplněmi v obvodovém 
plášti a dálkově ovládanými otevíravými okny ve světlících haly, viz Obr. 74. 
 

 
Obr. 74 – Fotografická dokumentace haly a měření. 

Měřicí souprava 
Měřicí souprava byla složena z kulového teploměru Ø 150 mm a stojanu 
s měřicí ústřednou TESTO 350XL – 454, ke které bylo připojeno čidlo 
tepelně-vlhkostní s měřením rychlosti proudění vzduchu a dotykové čidlo 
pro měření povrchových teplot. Dále byl využit bezdotykový teploměr pro 
určení povrchových teplot v nedostupných místech, který byl vždy 
modifikován na správnou emisivitu povrchu. 
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Popis měření 
Měření probíhalo za běžného provozu expediční haly, kdy v dopoledních 
hodinách byl do haly navážen materiál v dřevěných bednách určených 
k expedici a odpoledne bylo toto zboží vyexpedováno. Přesun a pohyb 
tohoto materiálu mohl ovlivnit naměřené hodnoty v dopoledních 
a odpoledních hodinách, stejně jako změna teploty a pohyb slunce 
v exteriéru haly. 
Vzhledem k poměrně vysokým teplotám venkovního vzduchu (cca 10 °C) 
nebyl vliv sálavých panelů v pobytové zóně osob příliš výrazný, přesto 
dopolední měření zachycuje dynamické roztápění haly a vliv chladné 
obvodové stěny a okna. Odpoledne měl na měření vliv hřebenový světlík, 
který díky poměrně intenzivnímu slunečnímu záření působil jako sálavý 
panel. 

 
Obr. 75 – Půdorysné schéma expediční haly. 
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Obr. 76 – Schematický řez expediční halou. 

Měření začalo v 8:00 hod., kdy byly měřicí přístroje dopraveny na místo 
měření a z důvodu aklimatizace přístrojů hodinu ponechány na místě 
v sestaveném stavu. První měřené stanoviště (označení 1A) bylo ve výšce 
1,60 m nad podlahou a 50 cm od obvodové stěny, přibližně uprostřed délky 
haly. Po ustálení teploty kulového teploměru byla teplota zapsána a měřící 
stanoviště posunuto na vzdálenost 1 m od obvodové stěny (označení 2A) 
s ponechanou výškou 1,60 m. Tímto způsobem bylo změřeno prvních 
12 měřicích bodů – 6 m od obvodové stěny haly. Poté byl kulový teploměr 
přestaven na výšku 1,10 m nad podlahou a měření se opakovalo z bodu 1A. 
Od 12 hod. byl uvolněn střed expediční haly a bylo umožněno měření v ose 
dvoulodní haly, kdy vzhledem k časovému omezení byly vzdálenosti mezi 
měřenými body zvětšeny, až na 1,70 m. Měření probíhalo od osy haly 
(bod 1B) k pravému okraji haly nejprve ve výšce 1,10 m nad podlahou až do 
bodu 7B a pak byl kulový teploměr přestaven na výšku 1,60 m nad podlahu 
a dále bylo postupováno zpět k ose haly. Rychlost proudění vzduchu byla 
v průběhu měření menší než 0,20 m/s a pohybovala se v intervalu 
va = <0,03;0,12 m/s>. 
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Obr. 77 – Průběh povrchové teploty sálavého panelu během měření. 

 

 
Obr. 78 – Průběhy naměřených teplot. 
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Obr. 79 – Index PMV a PPD v průběhu měření. 

6.4.2 NUMERICKÝ MODEL 
Numerický model dvoulodní expediční haly byl vytvořen v softwaru RadiA 
v rastrové síti 100 x 100 mm pomocí 62 čar (124 povrchů) s odpovídajícími 
materiálovými charakteristikami. 

 
Obr. 80 – Výpočetní model expediční haly v softwaru RadiA. 

 
Z důvodu časově neustálených okrajových podmínek během měření, zvláště 
pak povrchové teploty sálavých panelů, byla zvolena nestacionární 
dvojrozměrná dynamická simulace v softwaru RadiA. Nestacionární výpočet 
byl rozdělen do 38 kroků v časové diskretizaci 5 až 10 minut, přesně podle 
měřených údajů. V numerickém modelu byla měněna teplota vzduchu 
v interiéru haly podle naměřených hodnot, stejně jako povrchová teplota 
sálavých panelů. Teplota vzduchu v exteriéru haly byla převzata 
z meteorologické stanice Pelhřimov, která byla v daném dni měřena ve 
30minutovém intervalu, mezilehlé teploty byly lineárně interpolovány. 
 
Tab. 22 – Použité materiálové charakteristiky v numerickém modelu. 
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Konstrukce ε 
[-] 

d 
[m] 

f 
[m] 

n 
[ks] 

c 
[J/(kg K)] 

ρ 
[kg/m3] 

λ 
[W/(m2 K)] 

Panel 0,35 0,100 0,010 3 870 2700 204 

Podlaha 0,50 0,100 0,010 3 1020 2100 1,23 

Stěna 0,35 0,200 0,010 3 2060 30 0,04 

Okno 0,84 0,030 0,010 3 840 2600 1,50 

Střecha 0,35 0,200 0,010 3 2060 30 0,04 

Světlík 0,84 0,050 0,010 3 1270 40 0,05 

Kde: ε – emisivita povrchu, d – tloušťka konstrukce, f – tloušťka povrchové 
vrstvy, n – počet uzlů v konstrukci, c – tepelná kapacita konstrukce, ρ –
 objemová hmotnost konstrukce, λ – součinitel tepelné vodivosti. 
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Tab. 23 – Porovnání naměřených výsledků s numerickým modelem. 
Změřené a dopočítané hodnoty RadiA 

Bod Čas x [m] y [m] tg [°C] ta [°C] tp [°C] te [°C] tr [°C] trm[°C] 
1A 9:10 19,50 

1,60 

17,60 17,10 45 8,66 17,7 18,3 
2A 9:20 19,00 18,20 17,70 50 8,33 18,4 18,7 
3A 9:30 18,50 18,60 18,10 55 8,00 18,8 19,1 
4A 9:40 18,00 18,80 18,50 48 8,50 18,9 19,2 
5A 9:45 17,50 18,80 18,70 40 9,00 18,8 19,2 
6A 9:55 17,00 19,40 19,10 50 9,66 19,5 19,8 
7A 10:00 16,50 19,90 19,30 54 10,0 20,1 20,1 
8A 10:07 16,00 19,90 19,40 48 10,0 20,1 20,2 
9A 10:15 15,50 20,00 19,60 45 10,0 20,2 20,3 

10A 10:20 15,00 20,30 19,70 52 10,0 20,5 20,6 
11A 10:30 14,50 20,70 19,80 61 10,0 21,0 21,2 
12A 10:40 14,00 20,70 19,90 58 10,0 21,0 21,2 
1B 10:45 19,50 

1,10 

20,40 20,00 60 10,0 20,5 20,8 
2B 10:55 19,00 20,50 20,10 61 10,0 20,7 21,0 
3B 11:05 18,50 20,40 20,20 50 9,33 20,5 20,9 
4B 11:10 18,00 20,40 20,30 47 9,50 20,5 21,0 
5B 11:15 17,50 20,60 20,30 47 9,33 20,7 21,1 
6B 11:20 17,00 20,60 20,20 45 9,00 20,8 21,1 
7B 11:25 16,50 20,60 20,20 44 9,00 20,8 21,2 
8B 11:30 16,00 20,30 20,10 35 9,00 20,4 20,9 
9B 11:35 15,50 21,00 20,10 58 9,33 21,4 21,6 

10B 11:40 15,00 21,10 20,00 60 9,50 21,6 21,8 
11B 11:45 14,50 21,10 19,90 57 9,66 21,6 21,7 
12B 11:50 14,00 21,00 19,90 53 10,0 21,5 21,6 
19B 12:00 0,00 

1,10 

20,90 19,80 49 10,0 21,5 21,7 
18B 12:05 1,70 20,80 19,70 45 10,0 21,3 21,5 
17B 12:10 3,40 20,70 19,60 40 10,0 21,2 21,3 
16B 12:15 5,10 20,00 19,60 25 10,0 20,2 20,7 
15B 12:20 6,80 19,70 19,50 20 10,0 19,8 20,3 
14B 12:25 8,50 20,30 19,50 40 10,0 20,7 20,9 
13B 12:35 10,20 20,30 19,30 45 10,0 20,8 21,0 
13A 12:45 10,20 

1,60 

20,70 19,10 60 10,0 21,5 21,5 
14A 12:50 8,50 20,70 19,00 62 10,0 21,6 21,7 
15A 12:55 6,80 20,50 18,90 55 10,0 21,3 21,5 
16A 13:00 5,10 20,30 18,80 50 10,0 21,1 21,3 
17A 13:05 3,40 20,10 19,20 40 10,0 20,6 20,9 
18A 13:10 1,70 20,10 19,70 33 10,0 20,4 20,7 
19A 13:15 0,00 20,20 20,10 25 10,0 20,3 20,5 

Kde x – vzdálenost měřicího bodu od obvodové stěny haly [m], y – výška 
měřeného bodu (kulového teploměru) [m], tg – naměřená teplota kulovým 
teploměrem Ø 150 mm [°C], ta – naměřená teplota vzduchu [°C], tp – 
povrchová teplota sálavého panelu [°C], te – venkovní teplota vzduchu 
převzata z meteorologické stanice [°C], tr – vypočtená střední radiační 
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teplota v měřeném bodě [°C], trm – vypočtená střední radiační teplota z 
numerické simulace [°C]. 

Tab. 24 – Použité okrajové podmínky v numerickém modelu. 

K-ce 

Interiérový povrch konstrukce Exteriérový povrch konstrukce 

Teplota 
t [°C] 

Přestup tepla 
konvekcí 

α [W/(m2·K)] 

Teplota 
t [°C] 

Přestup tepla 
konvekcí 

α [W/(m2·K)] 

Panel tp [°C] 
z měřených dat 

999** 
konstantní 

bez zadání, 
software dopočítal 

0,00*** 
konstantní 

Podlaha ta [°C] 
z měřených dat 

6,0 
konstantní 

+13,0* 
konstantní 

0,05* 
konstantní 

Stěna ta [°C] 
z měřených dat 

8,0 
konstantní 

te [°C] 
z měřených dat 

23,00 
konstantní 

Okno ta [°C] 
z měřených dat 

8,0 
konstantní 

te [°C] 
z měřených dat 

25,00 
konstantní 

Střecha ta [°C] 
z měřených dat 

12,0 
konstantní 

te [°C] 
z měřených dat 

23,00 
konstantní 

Světlík ta [°C] 
z měřených dat 

12,0 
konstantní 

te [°C] 
z měřených dat 

25,00 
konstantní 

* Teplota pod podlahou byla dopočtena z teploty zeminy, která byla 
uvažována tz = 8,82°C v hloubce 4,5 m. Součinitel přestupu tepla nahrazuje 
10cm tepelnou izolaci. ** Volbou součinitele přestupu tepla konvekcí 999 se 
zadaná tp stává prakticky povrchovou teplotu panelu. *** Volbou součinitele 
přestupu tepla konvekcí 0 sdílí daný povrch panelu teplo s ostatními povrchy 
pouze sáláním. 

6.4.3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Shoda mezi nestacionárním numerickým modelem v softwaru RadiA 
a skutečně naměřenými daty v expediční hale firmy AgroStroj Pelhřimov je 
lepší než 0,6 K a lze ji hodnotit jako velmi dobrou. 
 

 
Obr. 81 – Vzájemné porovnání výsledků z měření a numerické simulace. 
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Obr. 82 – Rozložení teplot v obvodové stěně v 38 časových krocích. 
 
 

Obr. 83 – Rozložení teplot v podlaze v 38 časových krocích. 
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Obr. 84 – Rozložení střední radiační teploty v ose haly v časových krocích. 
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Tab. 25 – Průběh nestacionární simulace v softwaru RadiA. 

Rozložení teplot střední radiační teploty dle numerického modelu v čase 

9:10 

 
10:55 

 
11:40 

 
13:15 
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6.4.4 ZÁVĚR MĚŘENÍ 
Měření, které proběhlo v expediční hale firmy AgroStroj Pelhřimov, a.s., bylo 
numericky modelováno v softwaru RadiA. Z důvodu dynamicky se měnících 
okrajových podmínek v čase byl zvolen nestacionární numerický model 
s 38 časovými kroky a délkou časového kroku do 10 minut, který je ve shodě 
s intervalem měření. V každém časovém kroku byly měněny okrajové 
podmínky podle naměřených hodnot a můžeme konstatovat, že shoda mezi 
numerickým modelem v softwaru RadiA a měřenými daty je velmi dobrá. 
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7 ZÁVĚR 
Tato publikace vychází z teoretických fyzikálních poznatků o sálavém 
způsobu sdílení tepla a transformuje tyto teoretické znalosti pro potřeby 
stavební tepelné techniky a specializaci vytápění budov. Při tvorbě interního 
klimatu budov vytápěných zejména sálavými panely je sálavá složka jedním 
ze základních hodnotících parametrů, protože je v takovémto prostředí 
lidským tělem intenzivně vnímána. Cílem publikace je prezentovat současný 
stav v dané oblasti a poskytnout podrobný návod pro matematicko-fyzikální 
modelování sálavé složky, které bude využitelné nejen při návrhu sálavých 
otopných panelů, ale také při posouzení stávajícího interního klimatu budov. 
Přínosem publikace by měla být podrobná prezentace fyzikálního 
a matematického popisu časově neustáleného sdílení tepla sáláním 
a vedením a jejich implementace do nového, uživatelsky přívětivého 
výpočetního softwaru RadiA. V tomto softwaru lze numericky řešit některé 
úlohy i problémy vytápění ale i chlazení budov. Sdílení tepla sáláním je 
uvažováno jako dvojrozměrné a je svázáno s časově neustáleným 
jednorozměrným vedením tepla ve stavebních konstrukcích a vnitřním 
vybavení budov.  
Prezentovaný výpočetní postup je odvozený jak pro zmíněné časově 
neustálené 2D numerické modelování, tak i pro 3D úlohy, jen s rozdílným 
stanovením poměru osálání φ [-], který je zde také uveden. Tento výpočetní 
algoritmus vyčísluje rozložení střední radiační teploty v ploše (prostoru) 
a odhaluje tak teplotní asymetrie, které na lidském těle způsobují tepelný 
diskomfort a negativně působí na lidské zdraví. 
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8 ENGLISH ABSTRACT 
The topic of this publication is numerical modelling of a radiant component 
in indoor climates, which is the fundamental parameter for designing heat-
radiating panels. The radiant component has a significant impact not only on 
the thermal comfort, but mainly on the human health. When designing the 
heat-radiating panels, the numerical modelling enables optimizing of this 
radiant component in the living/working area in order to reduce utmost, so 
called, radiation shadows. These radiation shadows cause strong variability 
in the radiant component of thermal comfort in living/working areas as well 
as the undesired thermal asymmetry as perceived by human body. The 
result of this publication is an algorithm defining the mean radiant 
temperature in 3D geometry combined with one-dimensional transient heat 
transfer in building constructions. The algorithm for this calculation process 
in 2D geometry has been developed in our own software RadiA using 
Surface To Surface and Ray Tracing radiation models. 
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9.2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CFD Computational Fluid Dynamics – počítačem řešená dynamika tekutin 
DO Discrete Ordinates method – model radiace 
DTRM Discrete Transfer Radiation Model – model radiace 
MC Monte Carlo – model radiace s náhodným odrazem paprsku 
P-1 Model radiace 
RTE Radiative Transfer Equation – obecná rovnice přenosu tepla sáláním 
RTM Ray-Tracing Method (metoda sledování paprsku) – model radiace 
S2S Surface to Surface (plocha k ploše) – model radiace 
TZB Technická zařízení budov 

9.3 SEZNAM POUŽITÝCH KONSTANT 
Rychlost světla ve vakuu c = 299,792 458·106 m/s 
Ludolfovo číslo π = 3,141 526 
Boltzmannova konstanta k = 1,380 662·10-23 J/K 
Wienova posunovací konstanta b = 2,897 790·10-3 m·K 
Planckova konstanta h = 6,626 176·10-34 J·s 
Planckova konstanta ћ = 1,054 887·10-34 J·s 
Planckova konstanta c1 = 3,741 832·10-16 W/m2 
Planckova konstanta c2 = 1,438 786·10-2 m·K 
Stefan-Boltzmannova konstanta σ = 5,670·10-8 W/(m2·K4) 

9.4 SEZNAM PŘEDPON 
tera T 1 000 000 000 000 1012 
giga G 1 000 000 000  109 
mega M 1 000 000  106 
kilo k 1 000   103 
mili m 0,001   10-3 
mikro µ 0,000 001  10-6 
nano n 0,000 000 001  10-9 
piko p 0,000 000 000 001 10-12 
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