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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vyuţitelnosti uhlíkových kompozitů v oblasti 

kosmického průmyslu. Cílem práce je posoudit, zda uhlíkové kompozity mohou najít 

uplatnění i v mechanických systémech pasivní tepelné ochrany umělých vesmírných těles. 

Modelové příklady demonstrují princip činnosti vybraných prvků pasivní tepelné ochrany. 

Zhodnocení se provádí na základě výsledků termální analýzy. Jako výpočtový nástroj slouţí 

analytické vztahy z oblasti teorie přenosu tepla. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. 

Teoretická část popisuje stručně mechanismy přenosu tepla, vybrané druhy pasivní tepelné 

ochrany a vlastnosti a aplikace uhlíkových kompozitů. Praktickou část tvoří zadání, výpočet a 

zhodnocení třech příkladů. Výsledky ukazují, ţe uhlíkové kompozity mohou při specifických 

poţadavcích konkurovat běţně pouţívaným materiálům.   

  

ABSTRACT 
The content of the diploma thesis is evaluation of the usability of carbon composites in the 

space industry. The aim of this work is to assess whether carbon composites can find 

application in mechanical systems of passive thermal protection of artificial objects. Model 

examples demonstrate the principle of operation of selected passive thermal protection. The 

evaluation is realized based on the results of thermal analysis. Analytical formulas from field 

theory of heat transfer are used as a calculation method. The diploma thesis consists from two 

parts. The theoretical part briefly describes the mechanisms of heat transfer, selected types of 

passive thermal protection and properties and applications of carbon composites. The 

practical part consists of the assignment, calculation and evaluation of three examples. The 

results show that carbon composites can compete with commonly used materials for specific 

requirements. 
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Přenos tepla, vedení tepla, proudění, záření, uhlíkové kompozity, CFRP, pasivní chlazení, 

vesmírné technologie, vesmírný průmysl 
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1 Úvod  
Umělé kosmické objekty vyslané na oběţnou dráhu Země nebo do hlubin vesmíru jsou 

vystaveny extrémním výkyvům teplot. Vesmírné lodě, druţice nebo sondy jsou zařízení 

zhotovené za pouţití nejmodernějších technologií a materiálů. Klíčovým faktorem 

k bezpečnému a spolehlivému fungování všech systémů, je zajištění optimálních teplot vnější 

konstrukce i vnitřních prostor zařízení.  

Existují dva typy chlazení. Aktivní chlazení je prováděno proudem média. Mezi 

nejpouţívanější aktivní chladiče patří ventilátor. Naopak pasivní chladiče jsou nepohyblivé 

součástky, slouţící k odvodu tepla od zdroje a vyzařování do okolí nebo jako tepelné štíty, 

chránící citlivé přístroje před tepelným zářením. V současnosti se vyrábí pasivní chladiče 

nejčastěji z mědi nebo hliníku. Potenciálně vhodným materiálem pro pasivní chladiče mohou 

být i uhlíkové kompozity. 

Zadání diplomové práce vzniklo ve firmě SAB Aerospace s. r. o. ve spolupráci 

s Energetickým ústavem Vysokého učení technického v Brně. Společnost se zabývá vývojem 

mechanických systémů, konstrukcí a součástek pro kosmický průmysl. Všechny prototypy 

jsou zde navrţeny, sestrojeny a testovány. Jedním z nejpouţívanějších materiálů pro vesmírné 

aplikace jsou právě uhlíkové kompozity 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. První část popisuje mechanismy 

přenosu tepla a analytické vztahy aplikované v praktické části. Poté jsou zmíněny vybrané 

druhy pasivního chlazení v oblasti vesmírného průmyslu. Poslední kapitolu teoretické části 

tvoří popis uhlíkových kompozitů, vlastností a praktických aplikací. 

Cílem praktické části je zhodnotit potenciální pouţití uhlíkových kompozitů k pasivnímu 

chlazení. Modelové příklady demonstrují několik druhů pasivního chlazení pouţívaných 

v kosmickém průmyslu. Jedná se o velice sofistikované, technologicky a konstrukčně sloţité 

zařízení. A z toho důvodu nebude detailní návrh konkrétní aplikace cílem příkladů. Zadání 

příkladů bude v souladu s dodrţením všech předpokladů pro analytické vztahy z oblasti 

přenosu tepla. Analytická metoda výpočtu umoţňuje parametrické a grafické vykreslení 

veličin. Vhodnost pouţití dané aplikace bude především posouzeno na základě relativních 

výsledků. Jako srovnávací model, vzhledem k pouţití uhlíkových kompozitů, poslouţí 

koncepce navrhnutá z běţně pouţívaných materiálů.  

Kromě posouzení potenciálního vyuţití uhlíkových kompozitů k pasivnímu chlazení bude 

cílem zhodnotit, zda zvolená výpočetní metoda byla vhodný nástroj a vedla k dosaţení 

objektivních výsledků. V praxi se detailní strukturální a termální analýzy řeší numericky 

metodou konečných prvků.  Nevýhoda numerické metody spočívá v časové náročnosti úloh a 

výkonových poţadavků na software. Analytické vztahy z oblasti přenosu tepla mohou najít 

praktické vyuţití v oblasti vesmírného průmyslu ve fázi předběţného návrhu koncepce, 

relativního srovnání různých technologií a materiálů a v neposlední řadě v technické části 

podaného konceptu do výběrového řízení vypsané veřejné soutěţe o zakázku.  
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2 Cíle práce 
 Popis mechanismů přenosu tepla pouţívaných v praktické části diplomové práce 

 Představení problematiky pasivního chlazení a jejich pouţití se zaměřením na oblast 

vesmírného průmyslu 

 Popis a vlastnosti uhlíkových kompozitů, včetně aplikací ve vesmírném průmyslu 

 Návrh příkladů, zaměřených na některé druhy pasivního chlazení 

 Analytický výpočet a relativní srovnání výsledků 

 Zhodnocení potencionálního vyuţití uhlíkových kompozitů v oblasti pasivního 

chlazení 
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3 Teorie přenosu tepla 
Teplo je definováno jako termodynamická veličina, která vyjadřuje míru změny vnitřní 

energie. Z termodynamiky vyplývá, ţe energie můţe být přenesena interakcí systému s jeho 

okolím. Mezi tyto interakce patří teplo a práce. Například při mechanické práci stroje vţdy 

vznikají ztráty v podobě tepelné energie. To dokazuje znění prvního zákona termodynamiky 

neboli zákona zachování energie, který říká, ţe v izolované soustavě nemůţe energie 

samovolně zaniknout, ale pouze se můţe měnit na jiný druh energie.  Zatímco 

v termodynamice jsou předmětem zkoumání koncové stavy, mezi nimiţ k interakci došlo, tak 

nauka o přenosu tepla se zabývá mechanismem získávání tepla, metodami výpočtu tepelného 

toku a stanovením doby interakce. Z druhého zákona termodynamiky vyplývá, ţe teplo můţe 

samovolně přecházet z látky s vyšší teplotou na látku s teplotou niţší. Jinými slovy, k přenosu 

tepla dochází pouze za existence teplotního gradientu. Základními mechanismy přenosu tepla 

jsou vedení (kondukce), proudění (konvekce) a záření (radiace). Tato kapitola se zaměřuje na 

metody přenosu tepla, které jsou podstatné pro praktickou část diplomové práce. [1], [2] 

3.1 Přenos tepla vedením 

Vedení tepla je zaloţeno na konceptu molekulární nebo atomové činnosti. Mechanismus 

přenosu tepla závisí na skupenství látky. V tuhých látkách se přenos tepla realizuje pouze 

vedením v důsledku vzájemného styku částic. U tekutin dochází k jevu tepelné difuze, která 

značí náhodný pohyb molekul z oblasti vyšší energie do oblasti s niţší energií. V kovových 

materiálech kondukce probíhá prostřednictvím pohybu volných elektronů a je přímo úměrné 

elektrické vodivosti materiálu. Podstatou vedení tepla u nekovových materiálů je pruţné 

akustické vlnění. [3] 

Způsob výpočtu teplotní úlohy závisí na charakteru teplotního pole. Z matematického 

hlediska se teplotní pole povaţuje za prostor, kde obecně teplota v kaţdém bodě prostoru je 

funkcí polohy a času. Vztah (3.1) ukazuje definici teplotního pole ve zkoumaném tělese.  

   (       )                                                                   (   ) 

Teplotní pole můţe být časově ustálené (stacionární) respektive časově proměnné 

(nestacionární). V případě stacionárního proudění platí, ţe parciální derivace teploty podle 

času je nulová, z toho plyne zjednodušení vztahu (3.1) na tvar 

   (     )                                                                     (   ) 

V případě nestacionárního proudění je teplota i funkcí času. Někdy se v technické praxi 

vyskytují teplotní úlohy, kdy platí, ţe teplota je funkcí jen jedné prostorové souřadnice a 

nezávisí na času (3.3). Za jednorozměrné vedení tepla lze povaţovat vedení tepla rovinnou 

stěnou, kde délka a šířka stěny jsou řádově větší neţ její tloušťka. [3] 

   ( )                                                                    (   ) 

Teplotní pole můţe být také spojité či nespojité. Zavedení uvedených předpokladů sniţuje 

matematickou náročnost úlohy, umoţňuje pouţití analytické metody výpočtu a výrazně 

zkracuje čas potřebný k vyřešení.  

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

14 

 

3.1.1 Fourierův zákon 

Teoretické základy vedení tepla stanovil jako první Francouz Joseph Fourier. Fourierův zákon 

je definován vztahem (3.4), který platí pro případ jednorozměrného vedení tepla. [1] 

 ̇    
  

  
                                                            (   ) 

Rovnice (3.4) říká, ţe měrný tepelný tok  ̇, přenášený v nějaké látce je přímo úměrný 

velikosti teplotního gradientu. Konstantou úměrnosti je tepelná vodivost   a opačné 

znaménko značí opačný smysl vektoru tepelného toku a gradientu teploty. Gradient teploty je 

vektor s orientací ve směru stoupající teploty. Naopak měrný tepelný tok, jak vyplývá 

z druhého zákona termodynamiky, roste ve směru největšího teplotního spádu. Situaci 

ukazuje obrázek 3.1. [2] 

 

Obr. 3.1: Řez izotermickými plochami s vektory gradientu teploty 

 a měrného tepelného toku [3] 

 

Zatímco měrný tepelný tok je vztaţený na jednotkovou plochu, tak veličina tepelný tok  ̇ 

(3.5) se vztahuje na konkrétní plochu a vyjadřuje mnoţství tepla  , které projde danou 

plochou   za jednotku času. [3] 

 ̇   ̇    
 

 
                                                               (   ) 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

15 

 

3.1.2 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost je fyzikální vlastnost materiálu. Navzdory tomu, ţe v kapitole 3.1.1 byla 

tepelná vodivost představena jako konstanta úměrnosti, tak ve skutečnosti je závislá na 

teplotě. Předpoklad konstantní hodnoty výrazně zjednodušuje výpočty, ale je potřeba uváţit, 

zda zavedení tohoto předpokladu nepovede k neobjektivnosti výsledků. Zejména to závisí na 

druhu materiálu a intervalu pracovních teplot. Obrázek 3.2 ukazuje závislost tepelné vodivosti 

na teplotě u vybraných materiálů.  

 

Obr. 3.2: Tepelná vodivost vybraných materiálů v závislosti na teplotě [4] 

 

Z Fourierova zákona je patrné, ţe tepelná vodivost je přímo úměrná velikosti měrného 

tepelného toku. Čím větší je její velikost, tím klade materiál menší odpor proti přenosu tepla 

z jedné strany na druhou. U běţných kovů jako jsou měď a hliník, vzhledem k homogenní 

struktuře materiálu, lze hodnotu tepelné vodivosti povaţovat za konstantu. Izotropní materiály 

mají hodnotu tepelné velikosti ve všech směrech stejnou. Naopak u anizotropních materiálů, 

kam se řadí i kompozity, se velikost tepelné vodivost liší v závislosti na orientaci směru 

vláken. Zpravidla platí, ţe ve směru vláken nabývá tepelná vodivost řádově vyšších hodnot 

neţ napříč vlákny. [1] 
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3.1.3 Stacionární vedení tepla rovinnou deskou 

V praxi existují příklady, kdy vedení tepla lze povaţovat za jednorozměrné. Jedná se o případ, 

kdy se teplota v daném tělese mění v závislosti na jedné souřadnici. Příkladem můţe být 

rozlehlá rovinná deska (obr. 3.3). Rozhodující velikost tepelného toku se přenáší napříč 

deskou. Tloušťka desky je mnohem menší neţ zbývající dva rozměry. Z integrace a následné 

úpravy Fourierova zákona (3.4) vyplyne vztah (3.6) pro tepelný tok rovinnou stěnou.  

 ̇  
    (     )

 
                                                        (   ) 

Rovnici je moţné zapsat v podobě (3.7). Veličina   (3.8) je definována jako odpor proti 

vedení tepla. Ze vztahu (3.8) vyplývá, ţe s velikostí tloušťky desky roste i hodnota tepelného 

odporu. Velká hodnota odporu prakticky zabrání toku tepla v tomto směru. A pokud ve směru 

neteče ţádný tepelný tok, tak teplotní gradient nabývá nulové hodnoty.  

 ̇  
(     )

 
   

                                                          (   ) 

 

  
 

   
                                                            (   ) 

Běţným příkladem v praxi je, ţe stěna se skládá z několika vrstev, o různé tloušťce a hodnotě 

tepelné vodivosti. Tepelný tok pro stěnu sloţenou z   vrstev se obecně určí vztahem [1]  

 ̇  
       
∑   
 
   

                                                          (   ) 

 

Obr. 3.3: Vedení tepla rovinnou deskou [1] 
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3.1.4 Stacionární vedení tepla válcovou trubkou  

Dalším příkladem jednorozměrného stacionárního vedení tepla je prostup tepla válcovou 

trubkou (obrázek 3.4). Stanovení velikosti tepelného toku napříč trubkou (3.10) vychází opět 

z Fourierova zákona. Tepelný odpor definuje vztah (3.11). Na rozdíl od rovinné desky není 

teplotní průběh lineární ale logaritmický. Přírůstek plochy v závislosti na vzdálenost od osy 

roste nelineárně, a tedy směrnice tečny klesá v závislosti na zvětšující se ploše průřezu trubky. 

[1] 

 ̇  
(     )

 
         

  
  

                                                          (    ) 

 

  
 

       
  
  
  
                                                           (    ) 

 

Obr. 3.4: Vedení tepla válcovou stěnou [1]  

3.2 Přenos tepla prouděním 

Konvekce se skládá ze dvou druhů mechanismů přenosu tepla. Prvním je difuze, která je 

zaloţena na náhodném pohybu molekul. Tento jev probíhá při vedení tepla v tekutinách. 

Druhý mechanismus se nazývá advekce a popisuje kolektivní pohyb velkého objemového 

mnoţství molekul. Výsledná energie přenosu tepla prouděním vznikne superpozicí difuze a 

advekce, přičemţ dominující účinek má advekce. 

Příkladem konvekce můţe být obtékání povrchu tekutinou o jiné teplotě, neţ je teplota 

povrchu. Přenášený měrný tepelný tok se potom stanoví vztahem (3.12), který se nazývá 

Newtonův ochlazovací zákon [1] 

 ̇    (     )                                                     (    ) 
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V rovnici (3.12) vystupuje veličina α, zvaná jako lokální součinitel přestupu tepla a rozdíl 

teploty povrchu obtékaného tělesa a teplota tekutiny v dostatečné vzdálenosti od povrchu. 

Reţim proudění se podél obtékaného tělesa mění, tím se mění i součinitel přestupu tepla. 

V praktických příkladech má větší význam znalost celkového tepelného toku (3.13), který je 

vztaţen na určitou plochu   obtékaného povrchu a které odpovídá tzv. střední součinitel 

přestupu tepla  ̅. [1] 

 ̇   ̅    (     )                                                 (    ) 

Vztah (3.13) lze také vyjádřit 

 ̇  
  (     )

 
                                                 (    ) 

kde se vyskytuje veličina nazvaná jako konvektivní tepelný odpor 

  
 

 ̅
                                                                  (    ) 

 

3.2.1 Podobnostní kritéria 

Řešení konvektivního přenosu tepla spočívá v určení tepelného toku. K tomu je potřeba znát 

hodnotu součinitele přestupu tepla, který se určuje z bezrozměrných kritérií podobnosti. Tyto 

kritéria je moţné určit dvěma způsoby. Buď odvozením z diferenciálních rovnic pomocí 

podobnostních měřítek, nebo pomocí tzv. Buckinghamova π-teorému. Obecně je součinitel 

přestupu tepla   funkcí 7 proměnných. Avšak aplikováním π-teorému se počet zredukuje na 3 

bezrozměrná kritéria: Nusseltovo (3.16), Reynoldsovo (3.17) a Prandltovo (3.18). Vlastnosti 

látky, které jsou funkcí součinitele přestupu tepla, se určují pro teplotu, která je aritmetickým 

průměrem teploty povrchu tělesa    a teploty okolí   . 

   
 ̅   

 
                                                             (    ) 

 

   
   

 
                                                             (    ) 

 

   
    

 
                                                            (    ) 

Ze vztahu (3.16) je patrné, ţe k výpočtu součinitele přestupu tepla je zapotřebí znát 

Nusseltovo číslo, které se určí pomocí kriteriálních rovnic. Tyto rovnice byly empiricky 

zjištěny a liší se v závislosti na reţimu proudění a geometrii a orientaci obtékaného tělesa. [1] 
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3.2.2 Nucená konvekce při proudění v trubkách 

Přenos tepla pří vnitřním prouděním je podstatně sloţitějším mechanismem neţ například 

obtékání rovinné desky. Při řešení úloh přenosu tepla nucenou konvekcí nestlačitelné tekutiny 

se zavádí zjednodušení, které říká, ţe rychlostní pole můţe být vyřešeno bez ohledu na pole 

teplotní. Fyzikální vlastnosti média se povaţují za konstantní. Pouţitelnost tohoto 

předpokladu nemusí být správná v případech, kdy fyzikální vlastnosti média významně závisí 

na teplotě.  

Postup stanovení teplotního pole obsahuje určení reţimu proudění. V praktických 

příkladech vnitřního proudění se setkáváme častěji s turbulentním reţimem. I přesto počet 

aplikací laminárního reţimu není zanedbatelný. Například sem patří kryogenní systémy, 

chladicí systém laserů a mnoho kompaktních výměníků. Tyto aplikace nacházejí značné 

uplatnění i v oblasti kosmického průmyslu.  

Analytické vztahy ke stanovení teplotního pole při vnitřním proudění se liší v závislosti na 

okrajových podmínkách a jsou odvozeny z kalorimetrické rovnice a Newtonova 

ochlazovacího zákona. Ke stanovení teplotního pole je nutné určit součinitel přestupu tepla, 

respektive Nusseltovo číslo. Nusseltovo číslo se vypočte z kriteriálních rovnic, jejichţ 

konkrétní tvar závisí na reţimu proudění a na tom, zda jde o plně nebo částečně vyvinuté 

proudění. K rozhodnutí, zda se jedná o plně vyvinuté proudění, je nutné stanovit tzv. délku 

vstupní oblasti    (3.19). Ve vstupní oblasti dochází k postupnému nárůstu hydrodynamické a 

tepelné mezní vrstvy. Po překonání této oblasti lze proudění označit za plně vyvinuté. Za plně 

vyvinuté proudění v trubce se povaţuje takové, pro které platí, ţe délka vstupní oblasti je 

menší neţ délka trubky. Hydrodynamická a tepelná mezní vrstva se vyvíjí souběţně u kapalin 

s     . Při vyšších hodnotách Prandltova čísla se tepelná mezní vrstva vyvíjí pomaleji a 

délka vstupního úseku     (3.20) závisí i na velikosti Prandltova čísla. V praxi mohou nastat 

tyto tři případy definovaných okrajových podmínek při vnitřním proudění: [1] 

 konstantní tepelný tok 

 konstantní teplota stěny trubky 

 konstantní teplota okolí 
  
 
                                                                   (    ) 

 
   
 
                                                                 (    ) 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

20 

 

3.3 Přenos tepla zářením 

Vedení a konvekce patří mezi mechanismy, které potřebují k realizaci přenosu tepla médium. 

Na zcela odlišném principu funguje mechanismus nazývající se elektromagnetické záření. 

Energie záření se šíří ve vakuu elektromagnetickým vlněním rychlostí světla o různých 

vlnových délkách a frekvenci. Obrázek 3.5 ukazuje škálu elektromagnetického spektra. Pro 

přenos tepla je zajímavá ta část spektra, kde paprsky se pohlcují tělesy a jejich energie je 

vyzářena ve formě tepla. To splňuje ve větší míře infračervené záření a viditelné světlo. 

Fyzikální podstata infračervených a viditelných paprsků je stejná, liší se jen vlnovou délkou a 

zavádí se pro ně pojem tepelné záření. [4] 

 

Obr. 3.5: Rozsah elektromagnetického spektra [5] 

 

Záření je přirozenou vlastností všech těles. Kaţdé těleso nepřetrţitě vyzařuje a také 

pohlcuje sálavou energii. Při dopadu tepelného záření na těleso, je část jeho energie pohlcena 

(absorpce) a přeměněna na teplo. Dále se záření můţe od povrchu odrazit (reflexe) nebo jím 

projít (transmise). U většiny pevných těles nedochází k transmisi. Absorpce a reflexe závisí na 

mnoha faktorech., mezi které patří vlastnosti a chemické sloţení materiálu nebo vlnová délka 

a směr dopadajícího záření. Ideální zářič, který vyzařuje maximální moţnou energii a veškeré 

dopadající záření je jím pohlceno se nazývá černé těleso. Maximální tepelný tok neboli 

zářivost černého tělesa    udává tzv. Stefan-Boltzmannův zákon (3.21). Zářivost je přímo 

úměrná součinu čtvrté mocnině povrchové teploty tělesa a konstanty zvané Stefan-

Boltzmannova konstanta                   ⁄ .  

      
                                                                (    ) 

Na druhou stranu reálný zářič se nazývá šedé těleso. Efektivita odrazu záření z povrchu 

vzhledem k černému tělesu udává veličina poměrná zářivost neboli emisivita   〈   〉. 

Hodnota závisí na kvalitě povrchu materiálu. Vztah pro zářivost šedého tělesa   (3.22) 

vychází ze vztahu (3.21) se zahrnutím vlivu emisivity. 

                                                                     (    ) 

Sloţitým úkolem je určit výsledné mnoţství tepelné energie vyměňované mezi povrchy. 

Při výpočtu je nutné vzít v potaz, ţe všechny povrchy na sebe vzájemně vyzařují energii, 

kterou pohlcují a odráţejí. Speciální případ, kdy je poměrně snadné stanovit tepelný tok, je 

případ malého povrchu obklopeného velkým povrchem. Tento případ se v praxi vyskytuje 

celkem často, zejména v kosmických aplikacích, které jsou vystaveny podmínkám vakuu. 

Celkový tepelný tok se stanoví [1] 

 ̇        (  
    

 )                                                (    )   
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Při běţných praktických úlohách přenosu tepla, se většinou tepelný tok zářením 

zanedbává, protoţe bývá několika řádově menší neţ tepelný tok mechanismem kondukce a 

konvekce. Jiná situace ovšem nastává například v podmínkách vakuu. Konvekce vlivem 

absence vzduchu nemá ţádný účinek. Příkladem mohou být tepelné štíty vesmírných lodí, 

druţic a sond, které jsou vystaveny podmínkám vakuu a záření je zde jediný způsob, jak 

přirozeně odvádět teplo z povrchu pryč.  

   

3.4 Přenos tepla přímým ţebrem konstantního průřezu 

Ţebra slouţí ke zlepšení odvodu tepla z povrchu. Při řešení se rozlišují dvě varianty. První 

varianta se zabývá určením teplotního rozloţení a velikostí tepelného toku odváděného 

z povrchu v daném ţebru. Druhá varianta je komplexnější a časově náročnější a zabývá se 

návrhem ţebra, které má mít co největší účinnost při minimální ceně, velikosti a hmotnosti. 

Jelikoţ u vyšetřovaného vzorku je známá geometrie i okrajové a počáteční podmínky, tak 

v následující části kapitoly je popsán postup výpočtu pro první variantu řešení. 

Při analýze ţebra je nutné zavést určité předpoklady. Stěna, z níţ ţebro vychází, má 

stejnou teplotu    jako pata ţebra. Vnější okolí o teplotě    chladí nebo ohřívá ţebro 

prostřednictvím konstantního středního součinitele přestupu tepla  ̅. Stejná hodnota 

součinitele je pro případ zkoumaného vzorku i na konci ţebra. Jedná se tedy o ţebro 

s izolovaným koncem. Dále se předpokládá zanedbatelně malý tepelný tok napříč ţebrem. 

Splnění podmínky (3.24) dokazuje, ţe tepelný tok ţebrem můţe být povaţován za 

jednorozměrný a platí vztah (3.25). [1] 

       
 ̅   

   
                                                               (    ) 

 

   ( )                                                                (    ) 

Odvození rovnic pro přímé ţebro konstantního průřezu je provedeno pro objemový element 

na obrázku 3.6. Výsledné vztahy vyplývají z Fourierova zákona a Newtonova vztahu pro 

konvekci. K tomu jsou zavedeny veličiny, které se nazývají parametr ţebra   (3.26) a 

bezrozměrná teplota   (3.27). 

  √
 ̅   

    
                                                                (    ) 

 

  
    
     

                                                               (    ) 

Následující vztahy platí pro přímé ţebro s izolovaným koncem. Znamená to, ţe součinitel 

přestupu tepla na konci ţebra je zanedbatelně malý a teplo není odváděno. Po dosazení 

okrajových podmínek do obecného řešení a následné úpravě vyplyne rovnice (3.28), ze které 

je moţné zjistit teplotu v libovolném místě ţebra  

    
     

 
    [ (   )]

    (   )
                                          (    ) 
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Při návrhu ţebrovaného povrchu u pasivního chladiče má největší význam znalost 

tepelného toku procházejícího patou ţebra (3.29). V případě ţebra konstantního průřezu je 

tepelný tok konstantní. [1] 

 ̇     (   )  √     ̅   (     )                             (    ) 

 

Obr. 3.6: Ţebro konstantního průřezu [1] 
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4 Pasivní chlazení ve vesmírném průmyslu 
Praktická část diplomové práce se zabývá vyuţitím uhlíkových kompozitů k pasivnímu 

chlazení. Konkrétně se jedná o polymer vyztuţený karbonovými vlákny (CFRP – Carbon 

fiber reinforced polymer). Tento kompozitní materiál je speciálně vyvinut pro aplikace 

v oblasti kosmického průmyslu. Vyznačuje se nízkou hustotou a dobrými mechanickými 

vlastnostmi, proto se pouţívá pro nosné konstrukce druţic, sond a částí raket. 

Další potenciální oblastí vyuţití materiálu mohou být prvky pasivní tepelné ochrany. 

Většina komponent a přístrojů pro vesmírné aplikace má definované rozmezí přípustných 

teplot, kdy je zaručena správná funkce přístrojů a stálost mechanických vlastností 

konstrukčních materiálů. Tyto teploty jsou dosaţeny a regulovány aktivními nebo pasivními 

prvky tepelné ochrany.  

Mezi aktivní prvky tepelné ochrany patří elektrické odporové ohřívače, chladiče nebo 

kryogenní chladiče. Metoda aktivního řízení závisí na výkonu přístroje. Výhodou je přesnější 

regulace a vyšší účinnost neţ u pasivních prvků. Zařízení aktivní ochrany obsahuje velké 

mnoţství elektrických a pohyblivých součástek a s tím souvisí vyšší riziko poruchy zařízení a 

větší nároky na provoz, kontrolu a údrţbu. 

Pasivní prvky nevyţadují ţádný vstupní výkon, potřebný k zajištění tepelné ochrany 

přístrojů a zařízení. Tvoří jej nepohyblivé prvky, které poskytují ochranu proti slunečnímu 

záření, při aerodynamickém brţdění nebo odvádí teplo od zdroje. Absence elektrických 

přístrojů a pohyblivých součástek zaručuje vyšší spolehlivost neţ u aktivních prvků. 

Nevýhodou je omezená regulace teplot a niţší účinnost. Mezi prvky pasivní tepelné ochrany 

patří povlaky, plniva, podloţky, tepelné štíty, radiátory, teplovodivé pásy. Následující 

podkapitoly popisují vybrané druhy pasivních prvků tepelné ochrany kosmických těles 

s výjimkou tepelné ochrany kosmických lodí při letu atmosférou. [7] 

 

4.1 Sluneční štíty 

Sluneční štíty poskytují ochranu kosmických těles před slunečním zářením. Sluneční štít, 

upevněný na těle druţice nebo sondy, je natočený ke Slunci, eliminuje infračervené záření a 

udrţuje přístroje a konstrukční prvky sondy v přípustných teplotních intervalech.  

V roce 2018 odstartovala z Floridy raketa Delta IV Heavy se sondou Parker Solar Probe (obr. 

4.1). Sonda je určená ke zkoumání koróny Slunce. Největší plánované přiblíţení k povrchu 

naší mateřské hvězdy je pouhých 6,5 miliónů kilometrů, kde se sluneční štít sondy, natočený 

vstříc Slunci, rozpálí aţ na teplotu 1400°C. Útroby sondy si však udrţí pohodlnou teplotu 

30  °C. [8] 
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Obr. 4.1: Parker Solar Probe [9] 

 

Sondu chrání sluneční štít o průměru 2,5 m a hmotnosti 72,5 kg. Konstrukce slunečního 

štítu je tvořena sendvičovou strukturou (obr. 4.2). Mezera mezi dvěma panely z uhlíkových 

kompozitů je vyplněna 11,5 cm tlustým jádrem z uhlíkové pěny. Jádro je z 97 % tvořeno 

vzduchem na Zemi respektive vakuu ve Vesmíru. Vnější panel vystavený slunečnímu záření 

je pokryt speciálním bílým nástřikem o nízké emisivitě a nízké absorpci. Vysoká tepelná 

kapacita uhlíkového kompozitu způsobí, ţe zvýšení teploty po absorpci daného mnoţství 

tepla je niţší neţ u mnoha jiných materiálů. Štít je, z důvodu minimalizace přenosu tepla 

vedením, ke konstrukci sondy připevněn pouze na šesti místech. Vyuţití uhlíkových 

kompozitů na konstrukci slunečních štítů je především díky výborným mechanickým 

vlastnostem, nízké hustotě a odolnosti vůči vysokým teplotám. [8], [10] 

 

Obr. 4.2: Tepelný štít sondy Parker Solar Probe [9] 
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4.2 Teplovodivé pásy 

Většina elektrických přístrojů generuje tepelnou energii, kterou je potřeba odvádět pryč, aby 

byly zaručeny optimální provozní podmínky přístroje. Teplovodivé pásy nachází největší 

uplatnění v kosmických aplikacích, kde dominantními mechanismy přenosu tepla jsou 

kondukce a radiace. Pouţívají se k přenášení tepelné energie vedením mezi dvěma a více 

místy tepelného rozhraní s velkými teplotními gradienty nebo odvádí tepelný výkon od 

přístroje a rozptylují do konstrukce. 

Poţadovanými vlastnostmi je vysoká hodnota tepelné vodivosti, flexibilita konstrukce pásu 

a schopnost tlumit vibrace. S ohledem na zmíněné poţadavky se teplovodivé pásy vyrábí 

nejčastěji z mědi nebo hliníku v podobě svazků pásů nebo drátů. Obrázek 4.3 ukazuje různé 

tvary měděných teplovodivých pásů. [11]  

 

Obr. 4.3: Měděné teplovodivé pásy [11] 

 

V posledních letech se ukázalo jako velice efektivní na výrobu teplovodivých pásů pouţití 

uhlíkových materiálů. Ty oproti tradičně pouţívaným materiálům vynikají větší tepelnou 

vodivostí, niţší hmotností a lépe tlumí vibrace. Nevýhodou je větší křehkost a riziko 

kontaminace, které je ve vesmírných aplikacích nepřípustné. Vzhledem k alotropii uhlíku, 

existuje mnoho modifikací materiálu na bázi uhlíku, které mohou být vhodné k výrobě 

teplovodivých pásů. I přes všechny aspekty a rizika je pouţití uhlíkových teplovodivých pásů 

v kosmickém průmyslu rozšířené zejména kvůli bezkonkurenčnímu poměru tepelné vodivosti 

ke hmotnosti. [11] 

Praktickým příkladem je pouţití teplovodivých pásů z grafitických vláken při mezinárodní 

misi Astro-H, zaměřující se na pozorování nebeských zdrojů v širokém energetickém rozsahu. 

Observatoř, vypuštěná do vesmíru v roce 2016, nese na palubě několik přístrojů určených 

k pozorování vesmírů v různém spektru. Jedním z přístrojů je rentgenový spektrometr (SXS – 

Soft X-Ray Spectrometer), vyuţívající ke chlazení dvojici kryogenních chladičů (obr. 4.4). 

Kompresory chladícího média generují teplo, které musí být účinně odváděno, aby udrţely 

kryogenní chladiče v přijatelném provozním reţimu. Teplovodivé pásy z grafitických vláken 

tlumí vibrace a zaručí vysokou efektivitu pasivního odvodu tepla z kompresoru. [12], [13]  
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Obr. 4.4: Aplikace teplovodivých pásů [12] 

4.3 Radiátory 

Ve vakuu se teplo přenáší dvěma způsoby. Ve vnitřním prostředí relativně malé a zcela 

uzavřené druţice je dominujícím mechanismem kondukce. Zatímco ve vnějším prostředí 

převládá radiace. Radiátory patří mezi pasivní prvky tepelné ochrany a bývají umístěné na 

vnější straně kosmického tělesa. Jejich úkolem je odvádět a vyzařovat teplo do okolí a tím 

zvýšit tepelný výkon přístrojů. Mnoţství vyzářeného tepla je přímo úměrné emisivitě povrchu 

a velikosti plochy radiátoru. Pouţití lehkých, konstrukčně jednoduchých radiátorů zlepší 

tepelný výkon a vzhledem k velké velikosti radiačních ploch významně sníţí hmotnost 

konstrukce. Vnější povrchy radiátorů bývají pokryty povlakem zvyšujícím emisivitu. Vysoká 

tepelná vodivost radiátorů zmenšuje teplotní spád a eliminuje vznik teplotních napětí a 

moţných deformací na rozhraní mezi radiátorem a nosnou konstrukcí. [7], [14]  

Častý příklad pouţití radiátorů je v kombinaci s fotovoltaickými panely. Při přeměně 

sluneční energie na energii elektrickou vzniká odpadní teplo, které se musí odvádět, aby 

nedošlo k poškození elektrických přístrojů. Fotovoltaické panely a radiátory jsou upevněny na 

vnější části trupu kosmické lodi nebo druţice a jsou vůči sobě orientovány o 90°. Pravoúhlá 

konfigurace solárních panelů vůči radiátorům zaručuje maximální intenzitu dopadajícího 

slunečního záření na solární panely se současným maximálním stíněním ploch radiátorů. [14]  

Na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) se o veškerou výrobu elektrické energie stará 16 

fotovoltaických panelů o rozměrech 70 x 10 m. Kaţdé čtveřici panelů náleţí jeden radiátor, 

vyrobený z hliníku o rozměrech 14 x 3,5 m. Obrázek 4.5 ukazuje vzájemnou orientaci 

solárních panelů a radiátorů na ISS. [15] 

 

Obr. 4.5: Sluneční panely a radiátory na ISS [16] 
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Radiátory tvoří podstatnou část celkové hmotnosti kosmického zařízení. Ze všech systémů 

pasivní o aktivní tepelné ochrany kosmické lodi patří mezi ty nejtěţší. Pokrokovým 

materiálem pro konstrukci radiátorů mohou být uhlíkové kompozity. Oproti běţně 

pouţívanému hliníku, disponují výrazně niţší hmotností, vyšší pevností a dosahují podobných 

hodnot tepelné roztaţnosti. Výhodou je kompatibilita s nosnými konstrukcemi druţic, které 

často bývají vyrobeny z kompozitních materiálů. Podobné vlastnosti materiálů na rozhraní 

minimalizuje napětí a deformace vzniklé tepelným zatíţením.  

V roce 2000 byla agenturou NASA vynesena na oběţnou dráhu kolem Země druţice EO-1 

(Earth Observing 1). Cílem demonstrační mise bylo vyzkoušet nové technologie. Jedním 

z technologických demonstrátorů na palubě byl radiátor vyrobený z uhlíkových kompozitů 

(obr. 4.6). Radiátor o rozměrech 73 x 73 cm tvoří dva uhlíkové panely o tloušťce 0,56 mm. 

Mezi nimi je hliníkové voštinové jádro o tloušťce 25 mm. Radiátor váţí pouze 3,5 kg. 

Demonstrační mise ukázala, ţe technologie můţe fungovat i v oblasti kosmického průmyslu, 

zejména pro vysokoteplotní aplikace. [17], [18] 

 

Obr. 4.6: Radiátor z uhlíkových kompozitů na EO-1 [17] 
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5 Uhlíkové kompozity 
Historie vyuţití kompozitních materiálů ve strojírenství sahá do poloviny 20. století. V letech 

1950–1970 byly kompozity zcela výhradně vyuţívány ve strategických průmyslových 

oblastech. Hlavní předností kompozitů je nízká hmotnost a výborné mechanické vlastnosti. 

Navzdory vysokým nákladům na výrobu našly kompozity uplatnění především v leteckém, 

kosmickém a vojenském průmyslu. Technologický pokrok a vývoj nových materiálů se 

projevil i v oblasti kompozitních materiálů. Masová produkce přinesla význačný pokles ceny 

a kompozity se rozšířily do dalších nejen průmyslových odvětví. Jako příklad lze uvést 

automobilový průmysl nebo uţití pro biomedicínské a sportovní potřeby. V současné době 

pouţití kompozitních materiálů je zcela běţné. [19], [20] 

5.1 CFRP 

Obecně pod pojmem kompozit se rozumí nehomogenní materiál, který se skládá ze dvou nebo 

více substancí s rozdílnými vlastnostmi. Nově vzniklý materiál disponuje odlišnými 

vlastnostmi neţ jednotlivé substance, vlivem synergického efektu. V technické praxi 

nacházejí největší uplatnění vláknové kompozity. Vyrábí se ze syntetických materiálů a tvoří 

je vláknová výztuţ a matrice. Mechanické a tepelné vlastnosti kompozitu závisí na rozvrţení 

vláken a podílu vláken vzhledem k matrici. Vláknové kompozity se vyrábí z polotovarů 

nazvaných prepreg (obr. 5.1). Jedná se o tkaninu, tvořenou z vláken výztuţe a částečně 

impregnovanou vytvrzenými pryskyřicemi. Vrstvy prepregu jsou na sebe naskládány do určité 

tloušťky a formovány do poţadovaného tvaru. Následným vytvrzením za tepla a tlaku 

vznikne finální kompozit – laminát. [21], [22]   

 

Obr. 5.1: Skládání a tvarování prepregu [23] 

 

Ve vesmírném průmyslu nachází největší uplatnění kompozit tzv. polymer vyztuţený 

uhlíkovými vlákny. (Carbon fiber reinforced polymer, dále CFRP). Matrici tvoří polymer, 

nejčastěji se jedná o termosetovou pryskyřici-epoxid, ale někdy se pouţívají jiné termosetové 

nebo termoplastické polymery, jako je polyester, vinylester nebo nylon. Uhlíková vlákna jsou 

vlákna o průměru 5-10 μm a skládají se převáţně z atomů uhlíku. Mají vysokou tuhost a 

pevnost v tahu, nízkou hmotnost, vysokou chemickou odolnost, vysokou teplotní odolnost a 

nízkou tepelnou roztaţnost. [24] 
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Strukturální a termální vlastnosti laminátu závisí na konfiguraci vrstev prepregu. Prepreg je 

tvořen jednou vrstvou vláken, které jsou spojeny matricí. Orientace vláken bývá soustředěna 

do jednoho směru. Laminát je tvořen několika vrstvy, které jsou různě vůči sobě natočeny. 

Fyzikální vlastnosti uhlíkových vláken v podélném směru jsou výrazně odlišné neţ ve směru 

napříč vlákny. Proto se lamináty obecně řadí mezi ortotropní materiály. V praxi se velmi často 

pouţívá CFRP laminát s uspořádáním vrstev zobrazených na obrázku 5.2. Výsledný laminát 

má tloušťku 1 mm a je tvořen z 8 vrstev prepregu. Jedná se o symetrický laminát 

s izotropními vlastnostmi v rovině xy (obr. 5.3). Dle typu anizotropie se řadí mezi příčně 

(transverzálně) izotropní materiály. Výhodou tohoto modelu je redukce nezávislých prvků 

matice tuhosti a významná úspora výpočetního času při numerickém modelování pomocí 

MKP. [26] 

                                         

Obr. 5.2: Orientace vrstev prepregu  Obr. 5.3: Laminát s definovaným SS 

 

Anizotropie CFRP má značný vliv i na tepelné vlastnosti, zejména na tepelnou vodivost. 

Tepelná vodivost kompozitu ve směru uhlíkových vláken zpravidla nabývá řádově vyšších 

hodnot neţ napříč vlákny. Závisí na objemovém podílu a materiálu substancí a geometrickém 

rozmístění vláken v matrici a jeho tvaru. Existují analytické vztahy ke stanovení výsledné 

tepelné vodivosti kompozitu. Vzhledem k velkému mnoţství proměnných vstupujících do 

vztahu, není zaručena taková přesnost jako v případě experimentálního stanovení. Při 

výpočtech v praktické části práce se CFRP modeluje jako příčně izotropní materiál.  

Tabulka 5.1 ukazuje intervaly tepelné vodivosti CFRP v podélném směru (rovina xy) a 

v příčném (ve směru osy z). Intervaly hodnot byly stanoveny na základě rešeršního průzkumu 

vědeckých článků, které se zabývají tepelnou vodivostí CFRP nebo jejím experimentálním 

stanovením. Nutno podotknout, ţe ne všechny druhy CFRP disponují tepelnou vodivostí 

spadajícího do uvedeného intervalu. Uvedené hodnoty tepelné vodivosti jsou typické pro 

CFRP, pouţívané pro konstrukční aplikace. [37] 

 

Tepelná vodivost Značení Interval hodnot 
[W/m/K] 

v podélném směru vláken    50–100 

napříč vlákny    0,5-10 

Tab. 5.1: Tepelná vodivost CFRP [33], [34], [35], [36], [37] 
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5.2 Aplikace 

Hlavním důvodem uplatnění CFRP v oblasti kosmického průmyslu je vysoký poměr pevnosti 

k hustotě, respektive hmotnosti oproti běţně pouţívaným materiálům jako jsou ocelové nebo 

hliníkové slitiny. Výborné mechanické vlastnosti a nízká hmotnost jsou rozhodujícím 

faktorem pouţití CFRP i navzdory náročnějšímu technologickému zpracování a s tím 

související vyšší ceně. V praktických aplikacích se CFRP uplatňuje ve formě laminátů, 

nejčastěji v kombinaci s voštinovým jádrem tvořící tenkostěnný sendvičový panel.   

 

5.2.1 Sendvičové panely 

Sendvičová struktura se skládá z dvou vnějších vrstev - skinu, mezi kterými je voština, 

nejčastěji tvořená buňky ve tvaru hexagonů (honeycomb). Za pomocí vhodného adhesivního 

materiálu vznikne sendvičový panel (obr. 5.4). Skiny zajišťují vysokou pevnost v tahu. 

Pevnost v ohybu sendvičových panelů závisí na tloušťce voštinového jádra. Vnější vrstvy 

mohou být tvořeny CFRP. Oproti běţně pouţívanému hliníku má výrazně lepší mechanické 

vlastnosti a menší hmotnost. Voština se vyrábí nejčastěji z hliníku. [25], [26] 

 

Obr. 5.4: Struktura sendvičového panelu [27] 

 

Sendvičové panely se pouţívají jako konstrukční materiály, především v podobě rovinných 

nebo mírně zakřivených tvarů. Technologický proces výroby sendvičových panelů způsobuje, 

ţe jednotlivé buňky voštiny zaplňuje vzduch o normálním atmosférickém tlaku. Konstrukční 

materiály kosmických zařízení jsou v drtivé většině vystaveny podmínkám vakuu. 

K vyrovnání tlaků mezi prostorem v buňkách voštiny a okolním prostředím kde je vakuu 

slouţí technologický proces zvaný perforace. Do skinů jsou navrtány malé otvory, kterými při 

změně tlaku uniká vzduch z prostoru buněk voštiny do okolního prostředí a je dosaţeno 

tlakové rovnováhy. 

Největším současným projektem společnosti S. A. B. Aerospace, je vývoj a integrace nové 

konstrukce nosiče satelitů, tzv. dispenseru. Tato unikátní modulární konstrukce umoţňuje 

vysílat na oběţnou dráhu velké mnoţství satelitů. Je umístěna na čtvrtém stupni evropské 

rakety Vega. Díky moţnosti poslat více satelitů najednou se sníţí cena pro jednotlivé 

zákazníky. Nosná konstrukce dispenseru je z větší části tvořena sendvičovými panely, jejichţ 

skiny jsou z CFRP a voština z hliníku. Celá konstrukce dispenseru váţí pouze 260 kg, ale jeho 

nosnost je aţ 1500 kg. [28]    
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Obr. 5.4: Dispenser pro raketu Vega [29] 

 

5.2.2 Rotační duté komponenty 

Mezi nejrozměrnější komponenty nosných raket patří trupy jednotlivých stupňů raket a nádrţe 

na pohonné látky. Dalšími přednostmi CFRP je nízký součinitel teplotní roztaţnosti a vysoká 

odolnost proti teplotnímu namáhání. Trupy raket jsou vystaveny značným tepelným zatíţením 

při průletu atmosférou na oběţnou dráhu a palivové nádrţe musí odolat kryogenním teplotám 

pohonných látek. Tyto faktory a významná úspora hmotnosti řadí CFRP mezi konkurence 

schopné materiály v oblasti konstrukce raketových nosičů. [26] 

Rotační duté komponenty z uhlíkových vláken se vyrábí metodou navíjení (obr. 5.5). 

Metoda je zaloţena na navíjení nepřetrţitého pramene impregnovaných uhlíkových vláken na 

jádro upnuté v otáčejícím se vřetenu. Jádra má tvar výsledného výrobku a je buď vyjímatelné, 

nebo se stane součástí výrobku po skončení výrobního procesu. Technologie navíjení 

umoţňuje přesně a flexibilně uspořádat a orientovat vlákna a tím dosáhnout vysoké přesnosti 

finálního výrobku. [30]  

 

Obr. 5.5: Proces navíjení uhlíkových vláken [31] 
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Soukromá společnost Rocket Lab vyuţívá dvoustupňovou lehkou raketu Electron (obr. 

5.6) která je určena pro vynášení komerčních malých druţic. Raketa vyniká pouţitím mnoha 

inovativních technologií. Kromě elektricky poháněných turbočerpadel je unikátní v tom, ţe 

celá konstrukce, tělo stupně, nádrţe a aerodynamický kryt, je vyrobena z uhlíkových 

kompozitů. Díky tomu například první stupeň rakety Electron, který měří 12,1 m a má průměr 

1,2 m váţí pouze 950 kg. [32]      

 

Obr. 5.6: Raketa Electron [32] 
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6 Návrh a výpočet prvků pasivní tepelné ochrany 
Cílem je za pouţití analytických vztahů zhodnotit moţnost vyuţití uhlíkových kompozitů 

(CFRP) k pasivnímu chlazení v oblasti kosmického průmyslu. Aplikace analytických vztahů 

k vyřešení technického problému sebou nese celou řadu předpokladů a zjednodušení. 

Nicméně analytická metoda výpočtu je vhodná k predikci očekávaných výsledků strukturální 

a termální analýzy MKP. Dále nabízí moţnost parametrického vyjádření konkrétních veličin 

vstupujících do vztahů. Můţe se jednat o materiálové nebo geometrické charakteristiky. Díky 

tomu analytická metoda se jeví jako vhodný nástroj k zhodnocení potenciálního vyuţití 

materiálu nebo nové technologie, zejména relativním srovnáním s běţně pouţívanými 

materiály a technologiemi. Existuje velké mnoţství druhů prvků pasivní tepelné ochrany 

kosmických zařízení. V následujících příkladech jsou uvedeny ty, které nabízí reálný 

potenciál vyuţití uhlíkových kompozitů. Příklady zachycují podstatu principu funkce daného 

prvku. Nejedná se o reálný návrh konkrétní aplikace. 

Pokud není uvedeno jinak, výpočetní vztahy pouţité v kapitole 6 jsou čerpány ze zdroje 

[1]. 

 

6.1 Plošný radiátor 

Radiátory slouţí k rozptylování odpadního tepla do volného prostoru. Odpadní teplo je 

přivedeno do radiátoru systémem trubek. V trubkách proudí tekutina. Pro vesmírné aplikace 

se pouţívá amoniak v kapalném stavu, jehoţ předností je vysoká tepelná kapacita a nízká 

teplota tuhnutí rovna -77 °C při tlaku 100 kPa. Úkolem radiátoru je zchladit kapalinu na 

danou teplotu. Konstrukce je tvořena dvěma vnějšími panely - skiny. Mezera mezi nimi můţe 

být zaplněna například honeycomb voštinovým jádrem, jenţ zajišťuje i tuhost konstrukce 

radiátoru. Mezi skiny, skrz otvory voštiny je uloţen systém vinutých trubek s proudícím 

kapalným amoniakem. Teplota amoniaku při vstupu do radiátoru dosahuje vyšších hodnot neţ 

teplota na výstupu. Účinnost radiátoru závisí na mnoha faktorech. Z hlediska proudící 

tekutiny se jedná o fyzikální vlastnosti média a velikost objemového průtoku. 

Z materiálových vlastností se jedná zejména o tepelnou vodivost potrubí a vnějších panelů a 

emisivitu vnějšího povrchu radiátoru. Nejběţnějším materiálem pro trubky je hliník, který se 

pouţívá i na výrobu vnějších panelů radiátoru. Tato teplotní úloha demonstruje princip 

fungování radiátoru, zkoumá potenciál pouţití CFRP na vnější panely, popisuje vliv tepelných 

vlastností, respektive hustoty materiálu na účinnost radiátoru, respektive na hmotnost. [49] 
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6.1.1 Zadání 

Stanovte potřebnou délku   a hmotnost   radiátoru, který má ochladit amoniak v kapalném 

stavu o objemovém průtoku  ̇, ze vstupní teploty     na teplotu výstupní    . Radiátor tvoří 

   kanálů obdélníkového průřezu, paralelně řazených. Jednotlivé kanály odděluje stěna o 

tloušťce   , která zároveň tvoří jádro konstrukce. Tloušťka jádra je tedy rovna šířce kanálu  . 

Uvaţujte natočení radiátoru takové, ţe sluneční paprsky dopadají ve směru rovnoběţném 

s radiačními plochami a intenzitu záření od Zemského povrchu zanedbejte. Popis konstrukce 

radiátoru, veličin a rozměrů ukazuje obrázek 6.1. Známé veličiny jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

Výpočet a relativní srovnání výsledků proveďte pro případ CFRP a hliníkového radiačního 

panelu  

 

Obr. 6.1: Geometrie radiátoru a definování veličin 
 

Název Značení Hodnota 

Okrajové podmínky 

Vstupní střední objemová teplota     4 °C 

Výstupní střední objemová teplota     -4 °C 

Teplota okolního prostředí    -268,15 °C 

Objemový průtok  ̇ 0,05 l/s 

Materiálové vlastnosti 

Tepelná vodivost CFRP napříč vlákny (viz tabulka 
5.1) 

     
  0,5-10 W/m/K 

Tepelná vodivost hliníku [38]     150-240 W/m/K 

Hustota CFRP       1540 kg/m3 

Hustota hliníku     2700 kg/m3 

Emisivita povrchu radiačních panelů   0,9 

Geometrie radiátoru 

Délka kanálu   10 mm 

Šířka kanálu   10 mm 

Tloušťka radiačního panelu     1 mm 

Tloušťka žebra     0,5 mm 

Počet kanálů    50 

Konstanty 

Stefan-Boltzmannova konstanta   5,67·10-8 W/m2/K4 

Tab. 6.1: Radiátor – známé veličiny 
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6.1.2 Rozbor úlohy  

Podstatu funkce radiátoru z hlediska výpočtových mechanismů lze popsat jako nucenou 

konvekci při proudění v trubkách. Tekutina proudící ve vnitřním prostoru kanálu odevzdává 

teplo, které kondukcí prostupuje na vnější povrch (radiační panel). Odtud dochází 

k radiačnímu přenosu tepla do okolního prostředí. Výpočet zahrnuje všechny mechanismy 

přenosu tepla – konvekci, kondukci a radiaci. 

Teplotní analýza a výpočet délky   radiátoru se provádí pro jeden kanál. Paralelní 

uspořádání jednotlivých kanálů způsobuje, ţe přestup tepla z vnitřního prostoru kanálu do 

vnějšího volného prostoru se realizuje pouze dvěma stěnami – radiačními panely. Vzhledem 

k vysokému počtu kanálů, je přípustné přestup tepla bočními stěnami krajních kanálů 

zanedbat. Obrázek 6.2 ukazuje schéma předpokládaného teplotního pole plochy radiátoru. 

Teplotní gradient nabývá nenulových hodnot pouze ve směru proudící kapaliny. Izotermy 

jsou kolmé na směr proudění, a proto mezi sousedními kanály oddělené ţebrem nedochází 

k přestupu tepla.  

Značný vliv na intenzitu přestupu tepla mezi vnější plochou radiačního panelu a okolním 

prostředím má emisivita povrchu. Ideální je dosáhnout emisivity    , v tom případě 

dochází k nejintenzivnějšímu vyzařování tepla z povrchu. Emisivita povrchu u CFRP 

dosahuje téměř ideální hodnoty          . Naproti tomu emisivita hliníkových slitin bývá 

řádově niţší neţ u CFRP. U radiátorů, pouţívaných pro vesmírné aplikace, jsou hliníkové 

povrchy, které interagují s okolním prostředím, opatřeny bílým povlakem. Povlak poskytuje 

optimální termo-povrchové vlastnosti k maximalizaci vyzařování tepla. Díky tomu dosahují 

podobné emisivity jako CFRP. Při návrhu radiátoru uvaţujeme:                . [39] 

 

 

Obr. 6.2: Schéma teplotního pole radiátoru 
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6.1.3 Postup výpočtu 

6.1.3.1 Fyzikální vlastnosti proudícího média 

V prvním kroku se určí fyzikální vlastností kapalného amoniaku, proudícího v kanálech. 

Vlastnosti uvedené v tabulce 6.2 platí pro normální atmosférický tlak a střední objemovou 

teplotu, která se určí vztahem 

    
       

 
 
  (  )

 
                                               (     ) 

 

Značka Hodnota Jednotka 

ρNH3 636 kg/m3 

cpNH3 4,61 kJ/kg/K 

λNH3 0,54 W/m/K 

ηNH3 169 10-6·Pa·s 

PrNH3 1,4  

νNH3 0,26572327 10-6·m2/s 

Tab. 6.2: Fyzikální vlastnosti kapalného NH3 [40] 

6.1.3.2 Charakteristické rozměry radiátoru 

Ze známé geometrie radiátoru lze určit charakteristické rozměry, potřebné pro následující 

teplotní analýzy. 

 Obsah průřezu jednoho kanálu: 

                         
                                 (     ) 

 Celková šířka radiátoru: 

          (    )              (    )                    (     ) 

 Teplosměnný obvod jednoho kanálu: 

                                                             (     ) 

 Obvod jednoho kanálu: 

     (   )    (         )                                    (     ) 

 Hydraulický průměr: 

   
    
  

 
        

    
                                               (     ) 

6.1.3.3 Tepelný tok  

Celkový tepelný tok radiátorem  ̇ se vypočet dosazením do kalorimetrické rovnice (6.1.8), 

kde  ̇ značí hmotnostní průtok (6.1.7). Veličiny      (hustota) a       (měrná tepelná 

kapacita) jsou fyzikální vlastnosti kapalného amoniaku, viz tabulka 6.1.2.  

 ̇        ̇                                                       (     ) 

 

 ̇   ̇        (       )              (    )                    (     ) 
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V následujících krocích je výhodné tepelnou analýzu, která vede ke stanovení délky radiátoru, 

provádět pro jeden kanál radiátoru. Tepelný tok jedním kanálem se vypočte  

 ̇  
 

  

̇
 
      

  
                                                   (     ) 

Proudění v kanálu, z hlediska mechanismu přenosu tepla, lze popsat jako vnitřní proudění. 

Okrajová podmínka je zde konstantní teplota okolního prostředí. Délka kanálu (radiátoru) se 

vypočte vyjádřením z rovnice tepelného toku jedním kanálem. 

| ̇ |           (  )                                                      (      ) 

6.1.3.4 Střední logaritmická teplota 

Z obrázku 6.3 je patrné, ţe průběh teplot mezi vstupní a výstupní objemovou teplotou není 

lineární, ale logaritmický. Způsobuje to vliv konstantní teploty okolního prostředí. Veličina  

   (  ) se nazývá střední logaritmická teplota (6.1.13) a k jejímu určení předchází výpočet 

teplotních rozdílu na vstupu (6.1.11) a výstupu (6.1.12).  

  (  )           (       )                                   (      ) 

 

  (   )            (       )                              (      ) 

 

   (  )  
  (  )    (   )

  
  (  )
  (   )

 
             

  
      
      

                        (      ) 

 

 

Obr. 6.3: Průběh teplot po délce radiátoru 

6.1.3.5 Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla   se vypočte dle rovnice (6.1.14). Z hlediska výpočtového 

mechanismu se jedná o prostup tepla rovinnou deskou  

  
 

 
   

 
   
 ( )

 
 
    

                                                     (      ) 

Ke stanovení velikosti součinitele přestupu tepla na straně proudícího média     (6.1.15) je 

potřeba nejprve určit Nusseltovo číslo.  
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                                                          (      ) 

Výběr kriteriální rovnice k určení Nusseltova čísla závisí na typu proudění a okrajových 

podmínkách. Zda se jedná o laminární nebo turbulentní reţim proudění se posoudí dle 

velikosti Reynoldsova čísla (6.1.18). Předchází tomu výpočet objemového průtoku jedním 

kanálem (6.1.16) a stanovení rychlosti proudění (6.1.17) 

 ̇  
 ̇

  
 
       

  
                                                    (      ) 

 

  
 ̇ 
  
 
      

      
                                                    (      ) 

 

   
    
    

 
         

          
                                            (      ) 

Ze vztahu (6.1.18) je patrné, ţe Reynoldsovo čísla je výrazně menší neţ kritická hodnota 

Reynoldsova čísla, která má hodnotu            . Z toho vyplývá, ţe se jedná o laminární 

proudění. Kromě reţimu proudění je nutné u vnitřního proudění posoudit, zda se jedná o plně 

vyvinuté proudění. U tekutin s Prandltovým číslem větší neţ 1, mezi které patří i kapalný 

amoniak, se tepelná mezní vrstva vyvíjí pomaleji neţ hydrodynamická, a proto velikost 

vstupní oblasti se určí dle vztahu 

                                                               (      ) 

Aby se jednalo o plně vyvinuté proudění, musí platit      . Navzdory tomu, ţe v této fázi 

výpočtu není známá délka kanálu, respektive radiátoru  , lze s vysokou pravděpodobností 

prohlásit, ţe hledaná délka   bude nabývat řádově vyšších hodnot neţ vypočtená velikost 

vstupní oblasti    .  

Jedná se tedy o plně vyvinuté laminární proudění. Okrajová podmínka je zde konstantní 

teplota okolního prostředí   . Tomuto případu odpovídá kriteriální rovnice k určení 

Nusseltova čísla ve tvaru        . Dosazením do vztahu (6.1.15) dostaneme velikost 

součinitele přestupu tepla na straně proudícího média 

    
       
  

 
         

    
           ⁄⁄                             (      ) 

Součinitel přestupu tepla na vnější straně radiačního panelu     , který je vystaven okolního 

prostředí zahrnuje vliv konvekce    i radiace    

                                                                  (      ) 

Ke konvektivnímu přenosu tepla je nutná přítomnost média. Vzhledem k tomu, ţe okolní 

prostředí je vakuu tak nedochází ke konvekci (    ) a rovnice (6.1.20) se zredukuje na tvar 

(6.1.21), kde dominujícím mechanismem přenosu tepla je pouze radiace. 

                                                                 (      ) 

Součinitel přestupu tepla      se stanoví vyjádřením z rovnic pro výpočet hustoty tepelného 

toku (6.1.22) a (6.1.23). Neznámou veličinou je zde střední teplota vnější strany radiačního 

panelu    . K jejímu určení je potřeba stanovit součinitel prostupu tepla    (6.1.25). Situaci 

popisuje obrázek 6.1.4. 
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Obr. 6.4: Schéma prostupu tepla radiačním panelem 

 ̇      (   
    

 )                                               (      ) 

 

 ̇       (      )                                                (      ) 

V prvé řadě je zapotřebí určit střední teplotu    . Z obrázku 6.4 vyplývá vztah pro tepelný 

tok jedním kanálem  ̇  (6.1.24) 

 ̇         (       )                                             (      ) 

V dalších výpočetních krocích vztahy (6.1.25) aţ (6.1.29) obsahují neznámé nebo 

proměnné veličiny. Konkrétně se jedná o dosud neznámou délku radiátoru   a nekonstantní 

hodnotu tepelné vodivosti      
  a     radiačního panelu. Metoda výpočtu délky radiátoru je 

zaloţena na prvotní predikci výsledku a následným pouţitím citlivostní analýzy v programu 

MS Excel k nalezení přesné hodnoty  . Tabulka 6.1.3 a 6.1.4 zobrazuje číselné hodnoty 

veličin závislých na tepelné vodivosti radiačního panelu. 

Součinitel prostupu tepla    (6.1.25) zahrnuje vliv konvekce od proudícího média a kondukci 

radiačním panelem  

   
 

 
   

 
   
 ( )

                                                      (      ) 

Výsledný vztah pro teplotu     se stanoví vyjádřením z rovnice (6.1.24) 

        
 ̇  

      
                                               (      ) 

Z rovnice (6.1.22) a (6.1.23) odvodíme vztah pro součinitel přestupu tepla na vnější straně 

radiačního panelu  

|    |  
    (   

    
 )

(      )
                                           (      ) 

V tomto okamţiku jsou známé všechny veličiny potřebné k výpočtu součinitele prostupu tepla 

  
 

 
   

 
   
 ( )

 
 
    

                                                    (      ) 
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W/m/K m2·K/W °C W/m2/K m2·K/W m m2 kg 

0.5 141.649 -1.865 0.991 0.984 4.439 2.333 3.592 

1 165.025 -1.602 0.99 0.984 4.437 2.332 3.591 

2 179.866 -1.47 0.989 0.984 4.436 2.331 3.59 

3 185.424 -1.426 0.989 0.984 4.436 2.331 3.59 

4 188.334 -1.404 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

5 190.125 -1.391 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

6 191.337 -1.382 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

7 192.213 -1.376 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

8 192.875 -1.371 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

9 193.393 -1.367 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

10 193.81 -1.364 0.989 0.984 4.435 2.331 3.589 

Označení vztahu 

 (      ) (      ) (      ) (      )  (      ) (      ) 

Tab. 6.3: Veličiny závislé na tepelné vodivosti CFRP 

 

                          

W/m/K m2·K/W °C W/m2/K m2·K/W m m2 kg 

150 197.38 -1.34 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

160 197.396 -1.34 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

170 197.41 -1.34 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

180 197.423 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

190 197.435 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

200 197.445 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

210 197.454 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

220 197.463 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

230 197.47 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

240 197.477 -1.339 0.989 0.984 4.435 2.331 6.293 

Označení vztahu 

 (      ) (      ) (      ) (      )  (      ) (      ) 

Tab. 6.4: Veličiny závislé na tepelné vodivosti Al 
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6.1.3.6 Plocha a hmotnost radiačního panelu 

Délka radiátoru se stanovila na základě teplotní analýzy a nyní je moţné spočítat plochu 

radiačního panelu     (6.1.28) a hmotnost radiačního panelu    . 

                                                             (      ) 

 

                                                         (      ) 

 

6.1.4 Výsledky a zhodnocení 

Potenciální pouţití CFRP na konstrukci radiátorů je vhodné zhodnotit na základě relativního 

porovnání vlastností s běţně pouţívanými materiály. Cílem výpočtu bylo navrhnout délku 

radiátoru za pouţití analytických vztahů z oblasti přenosu tepla. Hledanou délku radiátoru 

ovlivňují fyzikální vlastnosti pouţitých materiálů na konstrukci radiátoru. Jedná se o tepelnou 

vodivost radiačních panelů a emisivitu vnějšího povrchu radiačního panelu. 

Vnější radiační panely zaujímají největší plochu z celkového povrchu radiátoru. Prostupuje 

jimi na vnější povrch uvolněné teplo z proudícího média. Intenzita prostupu tepla skrz panel 

roste se zvyšující se hodnotou tepelné vodivosti materiálu. S rostoucí intenzitou prostupu 

tepla dochází i k rychlejšímu ochlazování proudícího média. Tepelná vodivost hliníkových 

slitin nabývá řádově vyšších hodnot neţ v případě CFRP. Proto prvotním odhadem bylo, ţe i 

délka radiátoru vyjde větší u radiátoru z CFRP radiačních panelů. 

 

Obr. 6.5: Závislost délky radiátoru na tepelné vodivosti 

 

Obrázek 6.5 ukazuje závislost délky radiátoru na tepelné vodivosti obou materiálů.  

V intervalu          ⁄⁄  u CFRP dochází k exponenciálnímu poklesu délky radiátoru. 

Prakticky jde o zanedbatelně malý pokles délky radiátoru v tomto intervalu. Pro vyšší 

hodnoty tepelné vodivosti u CFRP je průběh délky radiátoru konstantní. V případě hliníku 

délka radiátoru odpovídá konstantnímu průběhu v celém intervalu. I kdyţ CFRP a hliníkové 

slitiny nabývají řádově rozdílných hodnot tepelné vodivosti, v intenzitě chlazení proudícího 

média značný rozdíl nevzniká. Vysvětlení lze najít ve velikosti jednotlivých tepelných 
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odporů, vystupujících ve vztahu pro stanovení součinitele přestupu tepla   (6.1.14). V rovnici 

figuruje konvektivní (6.1.30), konduktivní (6.1.31) a radiační (6.1.32) tepelný odpor.  

   
 

   
  

 

     
                                                (      ) 

 

   
   
 ( )

                                                             (      ) 

 

   
 

    
 

 

     
                                                (      ) 

Konvektivní tepelný odpor je konstantní, protoţe nezávisí na tepelné vodivosti. 

Konduktivní odpor je funkcí tepelné vodivosti a jeho průběh zobrazuje obrázek 6.6. Z tabulky 

6.3 a 6.4 je patrná od hodnoty      
       ⁄⁄  konstantní hodnota součinitele přestupu 

tepla     . Radiační tepelný odpor lze povaţovat rovněţ za konstantní.  

 

Obr. 6.6: Závislost konduktivního odporu na tepelné vodivosti 

 

Značné rozdíly ve velikosti jednotlivých tepelných odporů jsou na první pohled zřejmé. 

Konduktivní odpor oproti radiačnímu nabývá o několik řádů niţší hodnoty, a proto vliv 

konduktivního odporu na velikost součinitele prostupu tepla je zanedbatelný. Dominantní roli 

ve velikosti vlivu na součinitel prostupu tepla hraje radiační tepelný odpor. 

Prvotním odhadem bylo, ţe nízká hodnota tepelné vodivosti CFRP oproti hliníkovým 

slitinám povede k větším poţadovaným rozměrům délky radiátoru a zákonitě i větší 

hmotnosti radiačních panelů. Ovšem výsledky ukázaly, ţe tepelná vodivost má zanedbatelný 

vliv na výslednou délku radiátoru. Výhodou CFRP oproti hliníkovým slitinám je významně 

niţší hustota a lepší mechanické vlastnosti. Obrázek 6.7 ukazuje závislost hmotnosti 

radiačního panelu na tepelné vodivosti. U obou materiálů je patrný konstantní průběh, 

respektive zanedbatelná závislost na tepelné vodivosti. Hmotnost radiačního panelu z CFRP 

dosahuje přibliţně poloviční hodnoty neţ v případě hliníkových slitin. Výsledkem pouţití 

CFRP je významná úspora hmotnosti celé konstrukce radiátoru při zanedbatelně malém 

rozdílu chladicího účinku oproti hliníkovým slitinám.  
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Obr. 6.6: Závislost hmotnosti radiačního panelu na tepelné vodivosti 

6.1.4.1 Vliv emisivity povrchu 

Z fyzikálního hlediska emisivita povrchu patří mezi optické vlastnosti materiálu a ne mezi 

vlastnosti tepelné. Závisí na typu materiálu, chemickém sloţení a povrchových vlastnostech 

(drsnost, teplota, stupeň oxidace, stupeň zašpinění). Emisivita je bezrozměrná veličina a 

určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo. V tepelné analýze figuruje ve vztahu pro výpočet 

radiačního tepelného odporu a její hodnota významně ovlivňuje účinnost radiátoru. Obrázek 

6.7 ukazuje závislost délky radiátoru na emisivitě vnějšího povrchu radiačního panelu. 

S rostoucí hodnotou emisivity exponenciálně klesá délka radiátoru. K dosaţení vysoké 

účinnosti chlazení je nutné vnější povrchy radiátorů vystavené podmínkám okolního prostředí 

opatřit povlakem o vysoké emisivitě. Toto se praktikuje zejména u hliníkových slitin. Povrch 

CFRP disponuje emisivitou       i bez aplikování povlaku. [41] 

 
Obr. 6.7: Závislost délky radiátoru na emisivitě pro      

        ⁄⁄  
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6.2 Prostup tepla sendvičovým panelem 

Sendvičové panely se často pouţívají na konstrukci nosných prvků druţic, vesmírných lodí 

nebo raket. Obvykle tvoří vnější konstrukce, jejichţ povrchy jsou vystaveny slunečnímu 

záření, které na oběţné dráze dosahuje větší intenzity neţ na Zemi. Na Zemi intenzitu 

slunečního záření sniţuje atmosféra. Vnější povrchy se zahřívají a dochází k prostupu tepla 

skrz sendvičový panel. Sendvičové panely slouţí do jisté míry tedy i jako tepelné štíty, 

chránící vnitřní prostory zařízení před vysokými teplotami dopadajícího slunečního záření.  

Následující příklad ukazuje analytický výpočet prostupu tepla skrz sendvičový panel a 

analyzuje vlastnosti mající vliv na intenzitu prostupu tepla panelem. 

 

6.2.1 Zadání 

Vypočtěte teplotu povrchu     na vnitřní straně sendvičového panelu. Skiny jsou vyrobeny 

z CFRP, mezi kterými je hliníková voština. V normálovém směru na vnější povrch skinu o 

neznámé povrchové teplotě     panelu dopadá sluneční tok   . Sendvičový panel tvoří 

konstrukci umělého vesmírného tělesa, které obíhá na nízké oběţné dráze okolo Země, kde je 

teplota okolního prostředí   . Výpočet proveďte pro různé druhy standartně pouţívaných 

honeycomb jader a porovnejte je mezi sebou z hlediska prostupu tepla. Popište vliv 

geometrických veličin a fyzikálních vlastností na prostup tepla sendvičovým panelem. Známé 

veličiny jsou uvedeny v tabulce 6.5. Geometrie a vlastnosti standartních hliníkových 

honeycomb jader uvádí tabulka 6.6. 

Název Značení Hodnota 

Okrajové podmínky 

Teplota okolního prostředí    -268,15 °C 

Stanovení slunečního toku 

Průměr Slunce [42]    1 391 100 km 

Teplota povrchu Slunce [42]    5 770 K 

Střední vzdálenost Země od Slunce      150 000 000 km 

Materiálové vlastnosti 

Tepelná vodivost CFRP napříč vlákny (viz tabulka 
5.1) 

     
  0,5-10 W/m/K 

Tepelná vodivost hliníkové voštiny [43]     150 W/m/K 

Hustota CFRP       1540 kg/m3 

Hustota hliníku     2700 kg/m3 

Emisivita povrchu skinu   0,9 

Absorpce povrchu skinu     0,8 

Geometrie sendvičového panelu 

Tloušťka honeycomb jádra     10 mm 

Tloušťka skinu     2 mm 

Průměr buňky jádra    Viz tabulka 6.6 

Plocha sendvičového panelu      1 m2 

Konstanty 

Stefan-Boltzmannova konstanta   5,67·10-8 W/(m2/K4 

Tab. 6.5: Sendvičový panel – známé veličiny 
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Obr. 6.8: Sendvičový panel – schéma a popis veličin 
 

Název                                

   mm 19 6,3 13 4,8 3,2 6,3 

Pevnost v tlaku MPa 0,7 2,1 2,9 3,5 3,7 4,6 

Hustota     Kg/m3 29 54 62 70 72 83 

Mez pevnosti ve 
smyku – podélná 

MPa 0,6 1,5 1,8 2,2 2,3 2,9 

Mez pevnosti ve 
smyku – příčná 

MPa 0,45 1 1,2 1,4 1,5 1,8 

Tloušťka stěny mm 0,064 0,038 0,102 0,038 0,025 0,064 

Tab. 6.6: Rozměry a vlastnosti Al honeycomb jader [44] 

  

6.2.2 Rozbor úlohy 

Prostup tepla sendvičovým panelem lze definovat jako jednorozměrný stacionární prostup 

tepla sloţenou rovinnou stěnou. Stanovení celkového prostupu tepla bude provedeno na 

základě součtu tepelných odporů, které reprezentují jednotlivé vrstvy sendvičového panelu. 

Povrchy sendvičových panelů jsou perforovány, tj. dochází k vyrovnání tlaku mezi okolním 

prostředím a buňkami jádra. Z důvodu přítomnosti vakua v buňkách nedochází ke 

konduktivnímu ani konvektivnímu přenosu tepla. Jediným mechanismem, který nepotřebuje 

k realizaci přenosu tepla médium, je radiace. Sloţitá geometrie struktury jádra by vedla 

k náročným, ne-li analytickou metodou proveditelným výpočtům radiačního přenosu tepla 

mezi třemi povrchy. Navíc díky relativně malým rozměrům sendvičového panelu výsledný 

vliv radiačního tepelného odporu lze zanedbat. Ovšem k dosaţení objektivních výsledků je 

nutné tepelný odpor v buňkách jádra zohlednit. Vychází se ze situace, kdyby se neaplikoval 

proces perforace a buňky by vyplňoval vzduch o atmosférickém tlaku. V tom případě by 

docházelo v buňce k vedení tepla vzduchem. Obrázek 6.9 ukazuje tepelnou vodivost vzduchu 

jako funkci tlaku. Na nízké oběţné dráze dosahuje tlak hodnoty 10-700 nPa [46]. V takto 

nízkých hodnotách tepelná vodivost vzduchu se limitně blíţí nule. Později bude dokázáno, ţe 

značné rozdíly ve velikosti tepelné vodivosti pro případ atmosférického tlaku a vakua nemají 

podstatný vliv na výslednou teplotu    . Proto je relevantní počítat s hodnotou tepelné 

vodivosti vzduchu v buňkách pro případ atmosférického tlaku.   
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Obr. 6.9: Závislost tepelné vodivosti vzduchu na tlaku [45] 

 

Skiny jsou spojeny s voštinou pomocí adhezního filmu a vysoké tepelné vodivosti. 

Kontaktní odpor na rozhraní CFRP povrchu a hliníkové voštiny lze zanedbat. Vysoce vodivé 

adhezivní materiály se pouţívají z důvodu minimalizace teplotních mostů na rozhraní skinu a 

voštiny. 

Umělé vesmírné objekty na oběţné dráze okolo Země jsou vystaveny teplotnímu namáhání 

způsobené dopadajícím slunečním zářením na povrch tělesa. V závislosti na úhlu dopadu a 

vzdálenosti od Slunce, respektive druhu oběţné dráhy, se mění intenzita dopadajícího záření. 

V termické analýze sendvičového panelu uvaţujeme, ţe teplotní zatíţení způsobuje sluneční 

záření dopadající na povrch panelu pod úhlem 90°. V kolmém směru intenzita záření dosahuje 

největší hodnoty.   

Ve vztazích vystupuje bezrozměrná veličina nazvaná absorpce záření    . V širším smyslu 

udává pohlcení a zeslabení záření a nabývá hodnot v intervalu 0-1. U CFRP dosahuje 

absorpce vysokých hodnot, pohybujících se v intervalu 0,7-0,9. Konkrétní hodnota závisí na 

vlnové délce, směru a polarizaci dopadajícího záření, chemickém sloţení materiálu a 

povrchových vlastnostech. Ve výpočtech se uvaţuje střední hodnota z intervalu, tedy 

         [47] 

 

6.2.3 Postup výpočtu 

6.2.3.1 Intenzita slunečního toku na nízké oběţné dráze Země 

Povrch Slunce: 

       
                                                    (     ) 

Celkové mnoţství vyzářené energie    z povrchu Slunce se stanoví 

          
                                                  (     ) 

Sluneční záření se z povrchu šíří rovnoměrně do okolního prostředí. Intenzita záření závisí na 

vzdálenosti od Slunce. Pro případ tělesa na nízké oběţné dráze je adekvátní počítat se střední 

vzdáleností mezi Zemí a Sluncem     . Imaginární povrch koule      (6.2.3) o poloměru 

     určuje plochu, která odpovídá slunečnímu záření v úrovni Země 

             
                                           (     ) 
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Nyní je moţné určit intenzitu slunečního záření    na oběţné dráze Země 

   
  
    

 
         

         
         ⁄                                  (     ) 

6.2.3.2 Povrchová teplota panelu 

Povrchová teplota vnějšího skinu     závisí na intenzitě dopadajícího slunečního záření   , 

teplotě okolí    a absorpci povrchu  . Hustota tepelného toku  ̇ (6.2.5) procházející skrz 

sendvičový panel závisí na absorpci povrchu CFRP. Vzhledem k vysoké absorpci u CFRP se 

neodráţí velké mnoţství dopadajícího záření zpět do okolního prostředí a lze očekávat 

relativně vysokou teplotu skinu    . 

 ̇                          ⁄                                 (     ) 

Výsledný vztah (6.2.7), který vede k vyčíslení teploty skinu    , se vyjádří z rovnice pro 

výpočet hustoty tepelného toku 

 ̇      (   
    

 )                                               (     ) 

    (  
  

 ̇

   
)

 
 
        (   

    

             
)

 
 
                   (     ) 

6.2.3.3 Plošná hustota honeycomb 

Ke stanovení tepelných odporů je nutné spočítat plošnou hustotu hliníkové voštiny vzhledem 

k celkové ploše sendvičového panelu. Z obrázku 6.10 vyplývá, ţe součet ploch honeycomb 

jádra     a prázdných buněk      je roven celkové ploše sendvičového panelu 

                                                               (     ) 

 

 

Obr. 6.10: Popis ploch sendvičového panelu 

 

Tabulka 6.5 udává hustotu     jednotlivých druhů honeycomb jader. Bez odvození, je 

relevantní předpokládat platnost vztahu (6.2.9), ze kterého se dá vyjádřit a spočítat plocha 

honeycomb jádra     (6.2.10). Plocha prázdných buněk      (6.2.11) se stanoví vyjádřením ze 

vztahu (6.2.8). Číselné hodnoty ploch pro jednotlivé druhy honeycomb jader jsou uvedeny 

v tabulce 6.6. 

                                                                       (     ) 

 

    
       
   

                                                          (      ) 

 

                                                                   (      ) 
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6.2.3.4 Prostup tepla sendvičovým panelem 

V této fázi výpočtu je známá teplota povrchu vnějšího skinu     a hustota tepelného toku  ̇ 

procházejícího napříč sendvičovým panelem. Výpočtu teploty povrchu vnitřního skinu     

předchází stanovení celkového tepelného odporu    podle schématu na obrázku 6.11. Kaţdý 

tepelný odpor prezentuje vrstvu sendvičového panelu a kvantifikuje účinek jednotlivých 

vrstev na prostup tepla panelem. 

 
Obr. 6.11: Prostup tepla sendvičovým panelem – tepelné odpory 

 

Konduktivní tepelný odpor skinu: 

   ( )  
   

     
     

                                               (      ) 

Konduktivní tepelný odpor hliníkovým honeycomb jádrem:  

   (  )  
   

       
                                                         (      ) 

Konduktivní tepelný odpor prázdnými buňkami honeycomb jádra: 

   (   )  
   

         
                                                    (      ) 

Celkový tepelný odpor: 

      ( )  
   (  )     (   )

   (  )     (   )
    ( )                             (      ) 

Vyčíslení tepelných odporů závislých na hustotě honeycomb jádra je uvedeno v tabulce 6.6.  

6.2.3.5 Teplota povrchu vnitřního skinu 

Po stanovení celkového tepelného odporu je jedinou neznámou ve vztahu (6.2.16) pro 

výpočet hustoty tepelného toku teplota    , která se vyjádří vztahem (6.2.17). 

     ̇  
       

  
                                                  (      ) 

 

        
 ̇     
  

                                                (      ) 
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 kg/m3 m2 m2 K/W K/W K/W °C 

ρ=83 83 0.031 0.969 0.002 0.516 0.01 97.5 

ρ=72 72 0.027 0.973 0.002 0.514 0.01 97.5 

ρ=70 70 0.026 0.974 0.003 0.513 0.011 96.4 

ρ=62 62 0.023 0.977 0.003 0.512 0.011 96.4 

ρ=54 54 0.02 0.98 0.003 0.51 0.011 96.4 

ρ=29 29 0.011 0.989 0.006 0.506 0.014 93.1 

Označení vztahu 

  (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Tab. 6.6: Druhy honeycomb jader a závislé veličiny na hustotě jádra. Hodnoty jsou vypočtené pro 

případ      
         ⁄⁄   

 

6.2.4 Výsledky a zhodnocení 

Do analytických vztahů vstupuje mnoho veličin v podobě fyzikálních vlastností nebo 

geometrických charakteristik, které více či méně ovlivňují prostup tepla sendvičovým 

panelem. Zhodnocení vlivu jednotlivých veličin je provedeno separátně pro CFRP skiny a 

hliníkové honeycomb jádro.  

6.2.4.1 Vliv tepelné vodivosti a tloušťky CFRP na prostup tepla 

Aby sendvičový panel plnil i do jisté míry funkci tepelného štítu, je ţádoucí pouţití CFRP o 

nízké tepelné vodivosti v axiálním směru. Z obrázku 6.11 je patrný strmý růst teploty     

v intervalu      
           ⁄⁄ . Při vyšších hodnotách tepelné vodivosti nárůst teploty 

není tak výrazný. Pouţití CFRP s nízkou hodnotou tepelné vodivosti významně zvyšuje 

účinnost sendvičového panelu z hlediska funkce tepelného štítu.  

Vnější povrchy sendvičových panelů mohou mít různou tloušťku, která se stanoví na 

základě výsledků strukturální analýzy a poţadavků na mechanickou odolnost konstrukce. 

Značné teplotní rozdíly v intervalu      
           ⁄⁄ , patrné z obrázku 6.11 vznikají 

i v důsledku tloušťky vnějších povrchů CFRP. Větší tloušťka nejen zvyšuje mechanickou 

odolnost konstrukce, ale i významně zvyšuje účinnost tepelné ochrany vnitřních útrob 

vesmírného tělesa.  
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Obr. 6.11: Závislost teploty povrchu vnitřního skinu na tepelné vodivosti CFRP pro různé tloušťky 
skinů 

6.2.4.2 Vliv hustoty a geometrie honeycomb jádra na prostup tepla 

Z tabulky 6.5 jasně vyplývá, ţe s rostoucí hustotou honeycomb jádra se zvyšují i mechanické 

vlastnosti. Obrázek 6.12 ovšem dokazuje opačný efekt v případě vlivu hustoty honeycomb 

jádra na tepelné stínění. Důvodem je, ţe s vyšší hustotou roste podíl plochy hliníkového jádra 

vzhledem k celkové ploše. Hliník dosahuje několika řádově vyšší hodnoty tepelné vodivosti 

neţ vzduch a to má za následek pokles celkového tepelného odporu, respektive relativního 

rozdílu teploty povrchu vnějšího a vnitřního skinu.  

 

Obr. 6.12: Teplota vnitřního panelu pro různé druhy honeycomb jader. Vykreslení na základě 

výsledků uvedených v tabulce 6.6. 

 

V závislosti na mechanickém namáhání se pouţívají různé tloušťky honeycomb jader. 

Větší tloušťka jádra zvyšuje mez pevnosti v ohybu a zlepšuje vzpěrnou stabilitu sendvičového 

panelu. Obrázek 6.13 dokazuje, ţe tloušťka jádra má vliv i na účinnost tepelného stínění. 

S rostoucí tloušťkou jádra lineárně klesá teplota povrchu vnitřního skinu.  
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Obr. 6.13: Průběh teploty povrchu vnitřního skinu v závislosti na tloušťce honeycomb jádra. Platí pro 

případ      
         ⁄⁄ a         . 

6.2.4.3 Návrh řešení ke zvýšení tepelné ochrany  

Výsledky ukázaly vliv tepelné vodivosti a tloušťky CFRP a geometrie honeycomb jádra na 

účinnost tepelného stínění sendvičového panelu. I kdyţ se jedná o nezanedbatelný vliv, tak ve 

všech případech se teplota povrchu vnitřního skinu ani nepřiblíţila optimální hodnotě, která 

pro udrţení správné funkčnosti citlivých přístrojů schovaných ve vnitřních útrobách, se 

pohybuje kolem 20 °C. Nejreálnějším řešením k dosaţení optimální teploty, z hlediska výše 

uvedených faktorů, se jeví pouţití CFRP s výrazně niţší hodnotou tepelné vodivosti neţ 0,5 

W/m/K. 

 

Obr. 6.14: Teplota vnějšího panelu v závislosti na absorpci povrchu  
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Ovšem hlavním důvodem vysoké teploty vnitřního panelu je hodnota absorpce CFRP 

povrchu vnějšího skinu, na který dopadá sluneční záření. V případě CFRP absorpce dosahuje 

velikosti 0,8. Pouze 20 % dopadajícího slunečního záření se odrazí od povrchu pryč, a proto 

se vnější povrch zahřeje na relativně vysokou teplotu. Z obrázku 6.14 je zřejmé, ţe vyššího 

tepelného stínění bude dosaţeno v případě niţší absorpce vnějšího povrchu. V praxi se vnější 

povrchy vystavené slunečnímu záření pokryjí tzv. vícevrstvou izolací (MLI – Multi-layer 

insulation). MLI (obr. 6.15) díky nízké absorpci a tepelné vodivosti poskytuje účinnou 

tepelnou ochranu.  

 
Obr. 6.15: MLI na sondě New Horizons [48] 
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6.3 Ţebrovaný chladič 

K odvodu a rozptýlení odpadního tepla z výkonných elektronických přístrojů nebo 

radioizotopových generátorů se pouţívají pasivní chladiče. Mohou být vystaveny podmínkám 

volného prostoru nebo uloţeny v hermeticky uzavřeném prostoru umělých vesmírných těles. 

Účinnost pasivního chladiče roste úměrně s velikostí vnější plochy chladiče. Proto se ke 

zvýšení účinnosti a efektivity chlazení pouţívají ţebrované chladiče. Vyrábí se z materiálů 

s vysokou tepelnou vodivostí s poţadavky na nízkou hmotnost konstrukce. Cílem 

následujícího příkladu je provést termickou analýzu ţebrovaného chladiče a na základě 

výsledků a relativního srovnání s běţně pouţívanými materiály zhodnotit potenciální vyuţití 

CFRP pro tuto aplikaci. 

6.3.1 Zadání 

Zdroj energie tvaru válce produkuje teplo. Vnější povrch zdroje má teplotu        a je 

obklopen pasivním ţebrovaným chladičem o známé geometrii (obr. 6.16). Okolní prostředí 

uvaţujte vzduch o teplotě         . Stanovte účinnost a efektivnost ţebra a účinnost 

ţebrovaného povrchu chladiče. Proveďte relativní srovnání výsledků pro varianty chladičů 

vyrobeného z CFRP a běţně pouţívaného hliníku. Známé veličiny jsou uvedeny v tabulce 6.7.  

 

Název Značení Hodnota 

Okrajové podmínky 

Teplota okolního prostředí    20 °C 

Povrchová teplota zdroje tepla    100 °C 

Součinitel přestupu tepla   10 W/m2/K 

Materiálové vlastnosti 

Tepelná vodivost CFRP napříč vlákny (viz 
tabulka 5.1) 

     
  0,5-10 W/m/K 

Tepelná vodivost CFRP ve směru vláken 
(viz tabulka 5.1) 

     
  50-100 W/m/K 

Tepelná vodivost hliníku [38]      220 W/m/K 

Hustota CFRP       1540 kg/m3 

Hustota hliníku     2700 kg/m3 

Geometrie chladiče 

Vnitřní průměr chladiče   40 mm 

Vnější průměr chladiče   44 mm 

Délka chladiče   300 mm 

Délka žebra   100 mm 

Tloušťka žebra    2 mm 

Počet žeber    12 

Tab. 6.7: Ţebrovaný chladič – známé veličiny 
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Obr. 6.16: Ţebrovaný chladič – schéma a popis veličin 

 

6.3.2 Rozbor úlohy 

Termální analýza je provedena pomocí analytických vztahů odvozených pro případ přímého 

ţebra konstantního průřezu a prostupu tepla válcovou stěnou. V obou případech se jedná o 

konduktivní přenos tepla. Konvekce působí v prostoru mezi ţebry a její účinek závisí na 

velikosti součiniteli přestupu tepla. Účinnost chladiče není zvýšena nuceným prouděním 

vzduchu. Lze tedy uvaţovat, ţe v okolním prostředí panují podmínky přirozené konvekce a 

tomu odpovídá hodnota součinitele přestupu tepla          ⁄⁄ . Vzhledem k relativně 

malým rozměrům chladiče a přítomnosti vzduchu v okolním prostředí je vliv radiace oproti 

konvekci na vnějším povrchu chladiče zanedbatelný.  

Na rozhraní různých materiálů se v praxi uvaţuje přítomnost kontaktního odporu, který 

negativně ovlivňuje prostup tepla. Velikost kontaktního odporu závisí na tepelné vodivosti 

materiálů a drsnosti povrchu. V případě ţebrovaného chladiče by nejrizikovější místo 

z hlediska moţnosti výskytu kontaktního odporu bylo na rozhraní zdroje tepla a vnitřního 

povrchu chladiče. Ve výpočtu se vliv tepelného odporu neuvaţuje.   

 

6.3.3 Postup výpočtu 

6.3.3.1 Geometrické charakteristiky chladiče  

Ze známé geometrie chladiče lze určit charakteristické rozměry, potřebné pro následující 

termální analýzu ţebra. 

 Obvod ţebra: 

     (    )    (         )                             (     ) 

 Obsah průřezu ţebra: 

                      
                                 (     ) 

 Plocha mezi ţebry: 

   (         )    (                )             
     (     ) 
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 Plocha jednoho ţebra: 

                          
                            (     ) 

 Celková plocha ţeber: 

                        
                                (     ) 

 Celkový objem chladiče: 

  [
 

 
(     )         ]     

[
 

 
(            )               ]                          (     ) 

6.3.3.2 Hmotnost chladiče 

Ze známé hustoty materiálů a stanoveného objemu lze spočítat hmotnost chladiče z CFRP 

(6.3.7) a hliníku (6.3.8) 

   
                                                           (     ) 

 

   
                                                       (     ) 

6.3.3.3 Tepelné odpory 

V prvním kroku je nutné ověřit předpoklad, zda je adekvátní povaţovat tepelný tok ţebrem za 

jednorozměrný. Splnění předpokladu dokazuje platnost rovnic pro případ CFRP (6.3.9) a 

hliníku (6.3.10).  

       
    

     
    

 
         

        
                               (     ) 

 

       
    
      

 
         

         
                                 (      ) 

Prostup tepla chladičem se stanoví na základě součtu jednotlivých tepelných odporů podle 

schématu na obrázku 6.17. Konduktivní tepelné odpory a veličina parametr ţebra jsou funkcí 

tepelné vodivosti, jejichţ hodnota závisí na druhu materiálu a směru orientace vláken 

v případě CFRP.  

 

Obr. 6.17: Ţebrovaný chladič – schéma řazení tepelných odporů 
 

 Konduktivní tepelný odpor válcovou stěnou: 

   
  
 
 

       
                                                   (      ) 
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 Parametr ţebra: 

  √
    
    

                                                    (      ) 

 Konduktivní tepelný odpor jedním ţebrem: 

    
 

√              (   )
                                      (      ) 

 Konduktivní tepelný odpor ţebrovaným povrchem: 

   
   
  
                                                       (      ) 

 Konvektivní tepelný odpor v prostoru mezi ţebry: 

   
 

    
 

 

        
        ⁄                         (      ) 

 Celkový tepelný odpor: 

      
     
     

                                           (      ) 

6.3.3.4 Teplota paty ţebra a odvedený tepelný tok ţebrem 

Po určení celkového tepelného odporu se v dalším kroku vypočte celkový tepelný tok 

chladičem  ̇  (6.3.15). Následuje stanovení teploty paty ţebra    (6.3.18) a teploty konce 

ţebra (6.3.17). Poté se vypočte mnoţství tepelného toku odvedeného ţebrem  ̇  (6.3.20) 

Výpočetní vztahy jsou platné pro případ izolovaného konce ţebra.  

 Celkový tepelný tok: 

 ̇  
     
  

                                                     (      ) 

 Teplota paty ţebra: 

          ̇                                                 (      ) 

 Teplota konce ţebra (x=L): 

      (     )
    [ (   )]

    (   )
                             (      ) 

 Tepelný tok odvedený ţebrem: 

 ̇          (     )  
    (   )  

    (   )
                        (      ) 

6.3.3.5 Efektivnost a účinnost 

 Efektivnost ţebra: 

   
 ̇ 

     (     )
                                                  (      ) 

 Účinnost ţebra: 

   
 ̇ 

      (     )
                                                  (      ) 
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 Účinnost ţebrovaného povrchu: 

       
  

     
(     )                                                  (      ) 

 

6.3.4 Výsledky a zhodnocení 

V analýze ţeber se hodnotí optimální návrh ţebra pomocí veličin efektivnost a účinnost. 

Efektivnost udává poměr mezi aktuálním výkonem odvedeným ţebrem a výkonem 

maximálním. Čím vyšší nabývá hodnoty, tím roste význam pouţití ţebra. Účinnost nám říká, 

jak dobře je ţebro vymyšleno. I kdyţ předmětem výsledků analýzy není optimalizace ţebra, 

tak efektivnost a účinnost poslouţí jako dobré měřítko k zhodnocení vlivu veličin, zejména 

tepelné vodivosti materiálu.   

6.3.4.1 Vliv tepelné vodivosti CFRP 

Vlivem geometrie chladiče dochází v případě chladiče z CFRP k nehomogenitě tepelné 

vodivosti při prostupu tepla v celém objemu chladiče. V podélném a příčném směru vláken 

tepelná vodivost nabývá řádově rozdílných hodnot. Navíc pro kaţdý případ jsou vymezeny 

intervaly hodnot tepelné vodivosti. Z logiky věci lze očekávat, ţe hodnoty vodivosti z horní 

hranice intervalů povedou k dosaţení vyšší účinnosti a efektivnosti ţebra. Ověření predikce je 

provedeno separátně pro případ intervalů příčné a podélné vodivosti CFRP. Tabulka 6.8 

ukazuje numerické hodnoty veličin závislých na tepelné vodivosti CFRP v příčném směru. Za 

zmínku stojí především značné rozdíly v teplotě paty ţebra   , ovšem výsledný vliv na 

efektivnost a účinnost je zanedbatelný (obr. 6.18).  

 

     
          ̇      ̇              

W/m/K K/W K/W W °C W       

0.5 0.101 0.271 287.82 70.9 22.5 76.7 0.767 0,778 

2 0.025 0.195 400 90 31.2 76.5 0.765 0,776 

4 0.013 0.183 426.23 94.5 33.3 76.6 0.766 0,777 

6 0.008 0.178 438.2 96.5 34.2 76.5 0.765 0,776 

8 0.006 0.176 443.18 97.3 34.6 76.6 0.766 0,777 

10 0.005 0.175 445.71 97.8 34.8 76.5 0.765 0,776 

Označení vztahu 

 (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Tab. 6.8: Veličiny závislé na tepelné vodivosti CFRP v příčném směru vláken. Platí pro případ  
     
        ⁄⁄ . 
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Obr. 6.18: Vliv tepelné vodivosti CFRP v příčném směru vláken na efektivitu a účinnost.  

Platí pro případ      
        ⁄⁄ . 

 

Tepelná vodivost CFRP v podélném směru nabývá řádově vyšší hodnoty neţ ve směru 

příčném. To má pozitivní vliv na intenzitu prostupu tepla ţebrem a s rostoucí hodnotou 

vodivosti roste efektivnost i účinnost (obr. 6.19). Vysoká efektivnost v celém intervalu 

dokazuje optimálně navrhnutou geometrii ţebra, a ţe pouţití ţebra je podstatné ke zvýšení 

chladícího účinku. 

     
  m R1f Rf Rc  ̇   ̇             

W/m/K 1/m K/W K/W K/W W W 
   

50 14,19 2,633 0,219 0,209 373,2 28,8 63,1 0,631 0,648 

60 12,95 2,483 0,207 0,198 393,9 30,5 66,9 0,669 0,684 

70 11,99 2,372 0,198 0,19 410,5 31,9 70 0,7 0,714 

80 11,22 2,287 0,191 0,184 423,9 33 72,5 0,725 0,737 

90 10,58 2,219 0,185 0,179 435,8 34 74,8 0,748 0,759 

100 10,03 2,166 0,181 0,175 445,7 34,8 76,6 0,766 0,777 

 (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Tab. 6.9: Veličiny závislé na tepelné vodivosti CFRP v podélném směru vláken. Platí pro případ  
     
       ⁄⁄ . 
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Obr. 6.19: Vliv tepelné vodivosti CFRP v podélném směru vláken na efektivnost a účinnost. Platí pro 

případ      
       ⁄⁄ . 

 

Z výsledků tepelné analýzy vyplývá, ţe vliv tepelné vodivosti v příčném směru zejména na 

efektivnost a účinnost ţebra není tak významný jako v podélném směru. Snahou je proto 

pouţití vysoce vodivých materiálů na konstrukci ţebra. Navíc dochází k menšímu teplotnímu 

rozdílu paty a konce ţebra, coţ sniţuje teplotní napětí v materiálu a eliminuje vznik deformací 

způsobených teplotním namáháním. Potenciální riziko se nachází v místě paty ţebra, kde 

dochází ke změně orientace vláken CFRP vzhledem k teplotnímu gradientu. Můţe zde 

docházet k neţádoucímu jevu – teplotním mostům na rozhraní. Nehomogenita materiálu 

respektive tepelná vodivost v celém objemu s sebou přináší celou řadu problémů při návrhu a 

neţádoucí vliv na výsledky termální analýzy. Nevýhodou je sloţitá, časově a finančně 

nákladná konstrukce ţebrovaného chladiče z CFRP. Výhodou je naopak bezkonkurenční 

nízká hmotnost konstrukce oproti běţně pouţívaným materiálům.  
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6.3.4.2  Porovnání CFRP a hliníkového chladiče 

Nejčastěji se vyrábí pasivní chladiče z hliníku nebo mědi. Tepelná vodivost nedosahuje tak 

vysokých hodnot jako v případě mědi. I přesto hliník, díky trojnásobně niţší hustotě a lepších 

mechanických vlastností, patří mezi nejpouţívanější materiály pro pasivní chladiče v oblasti 

vesmírného průmyslu. Zhodnocení konkurenceschopnosti CFRP oproti hliníku se realizuje na 

základě veličin uvedených v tabulce 6.10. V případě CFRP jsou hodnoty platné pro 

      
       ⁄⁄   a       

        ⁄⁄ .   

 

Název veličiny Zn. Jed. CFRP Al Označení 
vztahu 

Teplota paty žebra     °C 97,7 99,8 (      ) 
Teplota konce žebra    °C 70,9 84,9 (      ) 
Efektivnost žebra    - 76,5 87,7 (      ) 

Účinnost žebra    - 0,77 0,88 (      ) 

Účinnost žebrovaného povrchu      - 0,78 0,88 (      ) 
Hmotnost chladiče     kg 1,23 2,16 (      )   (     ) 

Tab. 6.10: Srovnání veličin u CFRP a hliníkového ţebrovaného chladiče 
 

Teplota paty ţebra dosahuje v obou případech hodnot blízkých teplotě povrchu vnitřního 

zdroje tepla. Důvodem je nízký tepelný odpor přes povrch chladiče způsobený malou 

tloušťkou stěny. Minimální rozdíl teplot paty ţebra u CFRP a hliníku způsobuje odlišná 

tepelná vodivost materiálu. Významnější rozdíl nastává v případě porovnání teplot na konci 

ţebra. Ţebro z hliníku dosahuje oproti CFRP výrazně niţší teploty na konci ţebra. Způsobuje 

to vyšší tepelná vodivost hliníku, která v tomto případě je zásadní veličina ovlivňující 

efektivnost a účinnost. Účinnost ţebrovaného povrchu se liší zhruba o 10%. Jedná se o 

podstatný faktor při volbě materiálu chladiče. CFRP by mohlo najít uplatnění v případě 

poţadavků na nízkou hmotnost konstrukce, protoţe úspora hmotnosti v případě chladiče 

z CFRP by byla téměř 50%.   

6.3.4.3 Vliv součinitele přestupu tepla  

Efektivnost a účinnost patří mezi veličiny závislé na součiniteli přestupu tepla α, jenţ 

kvantitativně popisuje podmínky okolního prostředí. V zadání se uvádí          ⁄⁄ , 

coţ je standartní hodnota odpovídající podmínkám přirozené konvekce. Proudící tekutina je 

donucena k toku kolem teplosměnného povrchu pouze vlivem rozdílů teplot. To se děje na 

základě rozdílů hustot média v závislosti na teplotě. K realizaci přirozené cirkulace vzduchu 

je tedy nutná přítomnost gravitace. Ve vnitřních hermetizovaných prostorách umělých 

vesmírných těles cirkulaci vzduchu a podmínky přirozené konvekce zajišťují ventilátory a 

čerpadla. Z obrázku 6.20 je patrný exponenciální pokles efektivnosti a účinnosti s rostoucí 

hodnotou součinitele přestupu tepla. Optimálních hodnot, za které lze povaţovat  

       , je dosaţeno v případě, ţe součinitel přestupu tepla nabývá hodnot v řádech 

jednotek. Z praktického hlediska tomu odpovídá prostředí volného prostoru, kde vlivem 

absence média nedochází k proudění vzduchu a nenulových hodnot nabývá pouze radiační 

sloţka součinitele přestupu tepla. Ta dosahuje ve většině případů, zejména u malých 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

61 

 

teplosměnných ploch, niţších hodnot neţ v případě přirozené konvekce. Z toho vyplývá, ţe 

nejvhodnější prostředí k umístění pasivních chladičů, aby bylo dosaţeno optimální 

efektivnosti a účinnosti, je v podmínkách volného prostoru. Naopak v intervalu   

       ⁄⁄  prakticky v prostředí nucené konvekce, účinnost dosahuje pouze velikosti 

       .  

 

Obr. 6.20: Vliv součinitele přestupu tepla na efektivnost a účinnost. Platí pro případ  
     
       ⁄⁄         

        ⁄⁄ . 
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7 Závěr 
Diplomová práce se zabývala problematikou pasivního chlazení. Konkrétně se jednalo o 

potenciální vyuţití uhlíkových kompozitů pro mechanické systémy prvků pasivní tepelné 

ochrany. Uhlíkové kompozity, konkrétně CFRP, patří mezi inovativní materiály, které 

vynikají bezkonkurenčním poměrem hustoty k pevnosti. Vzhledem k těmto vlastnostem, 

náročné technologii výroby a s tím související vysoké ceně, nachází nejčastěji uplatnění 

v oblasti kosmického průmyslu především jako nosné konstrukce. Potenciál vyuţití i v oblasti 

prvků pasivní tepelné ochrany, jenţ tvoří nedílnou součást umělých vesmírných těles, byl 

zrealizován na třech příkladech za pouţití analytických výpočtových metod z oblasti teorie 

přenosu tepla.  

Příklady demonstrovaly princip činnosti vybraných prvků pasivní tepelné ochrany. 

K realizaci výpočtu bylo potřeba definovat okrajové a počáteční podmínky, geometrii 

konkrétního prvku a zavést určité předpoklady řešení. Důraz při rozboru úlohy byl kladen na 

vyhodnocení, zda zavedení daného předpokladu povede k objektivním výsledkům a zda 

nebyly zanedbány ty veličiny, které ovlivnily výsledky termální analýzy. Zhodnocení pouţití 

CFRP pro prvky pasivní tepelné ochrany bylo zrealizováno zejména na základě relativního 

srovnání uhlíkových kompozitů s běţně pouţívanými materiály. Jelikoţ se jednalo převáţně o 

příklady prvků v prostředí vakua na oběţné dráze kolem Země, převládajícím mechanismem 

přestupu tepla byla radiace a ne konvekce. Vzhledem k nekonstantním hodnotám tepelné 

vodivosti CFRP a moţnosti parametrizace veličin analytická metoda poslouţila jako vhodný 

výpočetní nástroj k zhodnocení potenciálu nové technologie nebo materiálu i v oblasti 

vesmírného průmyslu.  

Podstatou prvního příkladu bylo navrhnout radiátor, který slouţí k odvodu a rozptylování 

odpadního tepla do okolního prostředí. Patří mezi nejrozměrnější prvky a vyrábí se nejčastěji 

z hliníkových slitin. Cílem bylo navrhnout délku radiátoru a zhodnotit vliv tepelné vodivosti 

radiačních panelů na délku, respektive hmotnost radiátoru. I přes řádově rozdílné hodnoty 

tepelné vodivosti je výsledný vliv na potřebnou délku radiátoru zanedbatelný. Ovšem radiátor 

by dosahoval téměř poloviční hmotnosti oproti hliníkovému. Taková úspora hmotnosti by 

mohla řadit CFRP k potenciálně vhodným materiálům i na konstrukce radiátorů umělých 

vesmírných těles.  

V druhém příkladu se zkoumal vliv tepelných vlastností a geometrických veličin na 

prostup tepla skrz sendvičový panel. Výsledky ukázaly, ţe panel, tvořený CFRP skiny a 

hliníkovou voštinou můţe slouţit do jisté míry i jako sluneční štít. Intenzita stínění závisí na 

tepelné vodivosti, absorpci a tloušťce skinu CFRP a tloušťce a hustotě voštiny. Po zhodnocení 

vlivu zmíněných veličin vyplynulo, ţe převládající vliv na intenzitu stínění má absorpce 

povrchu CFRP, na který dopadá sluneční záření. CFRP disponuje vysokou hodnotou 

absorpce. Nízká hodnota tepelné vodivosti CFRP zvyšuje intenzitu stínění. Nezanedbatelný 

vliv na prostup tepla má rovněţ i geometrie sendvičového panelu. Ta se defaultně navrhuje 

z hlediska pevnostních poţadavků na konstrukci, ale při návrhu by měl být kladen důraz i na 

intenzitu stínění a na analýzu, zda je nutné povrchy CFRP opatřit vícevrstvou izolací (MLI). 
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Poslední příklad zahrnoval termální analýzu pasivního ţebrovaného chladiče vyrobeného 

z CFRP. Zkoumal se vliv tepelné vodivosti ve směru podélném i napříč vlákny. I přes 

relativně nízké rozdíly efektivnosti a účinnosti a téměř 50 % úspory hmotnosti oproti 

hliníkovému chladiči se CFRP nejeví jako vhodný materiál pro ţebrované chladiče. Důvodem 

je nehomogenní tepelná vodivost v celém objemu chladiče, komplikovaná a finančně 

nákladná technologie výroby sloţitého tvaru z CFRP.  

Z dílčích výsledků termálních analýz a následného zhodnocení potenciálu vyuţití 

vybraných prvků pasivní tepelné ochrany v oblasti kosmického průmyslu vyplynuly tyto 

poznatky. Největšího potenciálu praktického vyuţití CFRP se nachází především v konstrukci 

rozměrných radiátorů, z důvodu značné úspory v hmotnosti. Relativně nízká tepelná vodivost 

nemá podstatný vliv na funkci a účinnost radiátoru. Povrchy radiačních panelů se vyrábí 

obdobnou technologií jako jíţ prakticky ověřené a pro let do vesmíru certifikované skiny 

sendvičových panelů. U aplikací, kde jsou poţadavky na malé rozměry, sloţité tvary a 

vysokou tepelnou vodivost není potenciál vyuţití CFRP vysoký. Obecně platí, ţe hlavním 

problémem CFRP je vysoká pořizovací cena a proto významný podíl z celkové produkce 

zaujímá právě oblast kosmického průmyslu.    

 

  

  

 

 

 

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

64 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
 

[1] JÍCHA, Miroslav. Přenos tepla a látky. Brno: CERM, 2001, 160 s. ISBN 80-214-2029-

4. 

 

[2] PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 

192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] sloţené l.). ISBN 978-80-214-4300-6. 

 

[3] FERSTL, Karol a Michal MASARYK. Prenos tepla. Bratislava: Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 2011, 424 s. : il., tabulky, grafy. ISBN 978-80-227-3534-6. 

 

[4] MICHEJEV, M.A. Základy sdílení tepla. 2. uprav. vyd. Praha: SNTL, 1953, 382 s. 

 

[5] BEGELMAN, Mitchell C. a Martin J. REES. Osudová přitažlivost gravitace: černé díry 

ve vesmíru. Praha: Argo, 2013. Zip. ISBN 978-80-257-0806-4. 

 

[6] FRANCŮ, Jan. Parciální diferenciální rovnice. 4., dopl. vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2011. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-4399-0. 

 

[7] State of the Art Small Spacecraft Technology [online]. Moffett Field, California: Ames 

Research Center, 2018-12 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/soa2018_final_doc-6.pdf 

 

[8] MAJER, Dušan. Parker Solar Probe dostala tepelný štít [online]. 2018-07-06 [cit. 

2020-06-22]. Dostupné z: https://www.kosmonautix.cz/2018/07/parker-solar-probe-

dostala-tepelny-stit/ 

 

[9] REILY, Henrietta. NASA's Parker solar probe to launch on a mission to touch the 

sun [online]. 2018-08-09 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.axios.com/parker-

solar-probe-mission-to-touch-the-sun-cd27019d-c161-4863-b6e8-a2e3d0464816.html 

 

[10] MAJER, Dušan. Parker Solar Probe se už umí chladit [online]. 2018-09-16 [cit. 2020-

06-22]. Dostupné z: https://www.kosmonautix.cz/2018/09/parker-solar-probe-se-uz-

umi-chladit/ 

 

[11] Cabled Copper Thermal Straps. Thermal Space and Thermal Straps [online]. 1333 

Yarmouth Ave., # 1, Boulder, CO 80304 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://thermal-

space.com/copper-thermal-straps/ 

 

[12] NIECZKOSKI, S.J. a E.A. MYERS. Highly-Conductive Graphite Thermal Straps Used 

in Conjunction with Vibration Isolation Mounts for Cryocoolers [online]. [cit. 2020-06-

22]. Dostupné z: https://cryocooler.org/resources/Documents/C18/073.pdf 

 

[13] ASTRO-H (International X-ray Astronomy Mission) / Hitomi [online]. [cit. 2020-06-22]. 

Dostupné z: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/astro-h 

 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/soa2018_final_doc-6.pdf
https://www.kosmonautix.cz/2018/07/parker-solar-probe-dostala-tepelny-stit/
https://www.kosmonautix.cz/2018/07/parker-solar-probe-dostala-tepelny-stit/
https://www.axios.com/parker-solar-probe-mission-to-touch-the-sun-cd27019d-c161-4863-b6e8-a2e3d0464816.html
https://www.axios.com/parker-solar-probe-mission-to-touch-the-sun-cd27019d-c161-4863-b6e8-a2e3d0464816.html
https://www.kosmonautix.cz/2018/09/parker-solar-probe-se-uz-umi-chladit/
https://www.kosmonautix.cz/2018/09/parker-solar-probe-se-uz-umi-chladit/
https://thermal-space.com/copper-thermal-straps/
https://thermal-space.com/copper-thermal-straps/


Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

65 

 

[14] Solar panels on spacecraft. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2020-03-18 [cit. 

2020-06-23]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_panels_on_spacecraft&oldid=9563934

34 

 

[15] External Active Thermal Control System. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 

2020-04-18 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=External_Active_Thermal_Control_System

&oldid=951721191 

  

[16] Radiator. In: Intervidia [online]. 2013 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

http://www.intervidia.com/wp-content/uploads/2013/12/radiador.jpg 

 

[17] MIDDLETON, Elizabeth, Stephen UNGAR, Daniel MANDL a Lawrence ONG. The 

Earth Observing One (EO-1) Satellite Mission: Over a Decade in Space [online]. 2013-

04 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/241687090_The_Earth_Observing_One_EO-

1_Satellite_Mission_Over_a_Decade_in_Space 

 

[18] EO-1 (Earth Observing-1) [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/eo-1 

 

[19] ROSICKÝ, Jiří, Josef KLEMENT a . Úvod do problematiky kompozitních 

materiálů [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc4a791405f74c.htm 

 

[20] NAGAVALLY, Rahul Reddy. COMPOSITE MATERIALS - HISTORY, TYPES, 

FABRICATION TECHNIQUES, ADVANTAGES, AND APPLICATIONS [online]. 2017-

09-09 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/2-405-151143701282-87.pdf 

 

[21] Pre-preg. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2020-04-14 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre-preg&oldid=950837857 

 

[22] COMPOSITE MATERIALS [online]. Aerospace Education Services Project [cit. 2020-

06-22]. Dostupné z: 

https://www.nasa.gov/pdf/544896main_PS3_Composite_Materials_C6_Final.pdf 

 

 

[23] [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://www.easycomposites.co.uk/#!/prepreg/tooling-prepregs/xpreg-xt135-carbon-

fibre-tooling-prepreg-surface.html 

 

[24] MORGAN, Peter. Carbon fibers and their composites. Boca Raton: Taylor & Francis, 

2005, 1153 s. : il. ISBN 0-8247-0983-7. 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_panels_on_spacecraft&oldid=956393434
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_panels_on_spacecraft&oldid=956393434
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=External_Active_Thermal_Control_System&oldid=951721191
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=External_Active_Thermal_Control_System&oldid=951721191
http://www.intervidia.com/wp-content/uploads/2013/12/radiador.jpg
https://www.researchgate.net/publication/241687090_The_Earth_Observing_One_EO-1_Satellite_Mission_Over_a_Decade_in_Space
https://www.researchgate.net/publication/241687090_The_Earth_Observing_One_EO-1_Satellite_Mission_Over_a_Decade_in_Space
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/eo-1
http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc4a791405f74c.htm
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/2-405-151143701282-87.pdf
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre-preg&oldid=950837857
https://www.nasa.gov/pdf/544896main_PS3_Composite_Materials_C6_Final.pdf
https://www.easycomposites.co.uk/#!/prepreg/tooling-prepregs/xpreg-xt135-carbon-fibre-tooling-prepreg-surface.html
https://www.easycomposites.co.uk/#!/prepreg/tooling-prepregs/xpreg-xt135-carbon-fibre-tooling-prepreg-surface.html


Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

66 

 

[25] Honeycomb structure. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2020-04-11 [cit. 

2020-06-23]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Honeycomb_structure 

 

[26] JURAČKA, Jaroslav. Aplikace kompozitních materiálů na letecké konstrukce = 

Composite material applications at aeronautical structures: zkrácená verze habilitační 

práce. Brno: VUTIUM, 2005, 28 s. ISBN 80-214-2907-0. 

 

[27] Sandwich Structures [online]. 2017-11-12 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: http://m.china-

composites.net/info/sandwich-structures-22060296.html 

 

[28] Spacecraft MIssion. S. A. B. Aerospace [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.sabaerospace.cz/cs/projekty/spacecraft-mission 

 

[29] The SSMS dispenser [online]. In: . 2019-06-07 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.sab.srl/news/a-bus-to-space/ 

 

[30] BOUCHAL, Petr. Technologie výroby a zpracování uhlíkových kompozitů [online]. 

Brno, 2014 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32265. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inţenýrství. Ústav 

strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška. 

 

[31] Filament winding finds its feet. Https://www.composites.media/ [online]. Composites in 

Manufacturing Magazine, 2019-04-30 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.composites.media/mikrosam-composites-industry-machines/ 

 

[32] MAJER, Dušan. Druhý exemplář „elektrické“ rakety na kosmodromu [online]. 2017-

11-20 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: https://www.kosmonautix.cz/2017/11/druhy-

exemplar-elektricke-rakety-na-kosmodromu/ 

 

[33] SILVA, Carlos, Egidio MAROTTA a Michael SCHULLER. In-Plane Thermal 

Conductivity in Thin Carbon Fiber Composites. Journal of Thermophysics and Heat 

Transfer [online]. Texas, 2007, (3), 460 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.27859 

 

[34] SHARP, Keith, Alexander E. BOGDANOVICH, Jens SCHUSTER a Dirk HEIDER. 

Through-Thickness Thermal Conductivity in Composites Based on 3-D Fiber 

Architectures. Journal of Aerospace [online]. SAE International, 2007, , 1098-1102 [cit. 

2020-06-23]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/44719546?seq=1 

 

[35] YU, Guo-Cai, Lin-Zhi WU a Li-Jia FENG. Enhancing the thermal conductivity of 

carbon fiber reinforced polymer composite laminates by coating highly oriented 

graphite films [online]. 2015, 88, 1063-1070 [cit. 2020-06-23]. DOI: 

10.1016/j.matdes.2015.09.096. ISSN 02641275. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264127515305050 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honeycomb_structure
http://m.china-composites.net/info/sandwich-structures-22060296.html
http://m.china-composites.net/info/sandwich-structures-22060296.html
https://www.sab.srl/news/a-bus-to-space/
https://www.composites.media/mikrosam-composites-industry-machines/
https://www.kosmonautix.cz/2017/11/druhy-exemplar-elektricke-rakety-na-kosmodromu/
https://www.kosmonautix.cz/2017/11/druhy-exemplar-elektricke-rakety-na-kosmodromu/
https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.27859
https://www.jstor.org/stable/44719546?seq=1
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264127515305050


Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

67 

 

[36] JANG, Ji-un, Hyeong Cheol PARK, Hun Su LEE, Myung-Seob KHIL a Seong Yun 

KIM. Electrically and Thermally Conductive Carbon Fibre Fabric Reinforced Polymer 

Composites Based on Nanocarbons and an In-situ Polymerizable Cyclic 

Oligoester. Scientific Reports [online]. 2018, 8(1), 1063-1070 [cit. 2020-06-23]. DOI: 

10.1038/s41598-018-25965-w. ISSN 2045-2322. Dostupné z: 

http://www.nature.com/articles/s41598-018-25965-w 

 

[37] MARTINS, Marta, Rui GOMES, Luís PINA, Celeste PEREIRA, Olaf REICHMANN, 

Daniele TETI, Nuno CORREIA a Nuno ROCHA. Highly Conductive Carbon Fiber-

Reinforced Polymer Composite Electronic Box: Out-of-Autoclave Manufacturing for 

Space Applications. Fibers [online]. 2018, 6(4), 1063-1070 [cit. 2020-06-23]. DOI: 

10.3390/fib6040092. ISSN 2079-6439. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2079-

6439/6/4/92 

 

[38] The Engineering Toolbox: Thermal Conductivity of Metals, Metallic Elements and 

Alloys [online]. 2005 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-metals-d_858.html 

 

[39] Acktar: Black & White Thermal Control Coatings Comparsion Experiment [online]. 

[cit. 2020-06-23]. Dostupné z: https://www.acktar.com/about-us/technical-

reports/black-white-thermal-control-coatings/ 

 

[40] The Engineering Toolbox: Liquid ammonia - Thermal Properties at saturation 

pressure [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.engineeringtoolbox.com/ammonia-liquid-thermal-properties-d_1765.html 

 

[41] Termomechanika technologických procesů: Emisivita [online]. [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://ttp.zcu.cz/cz/laboratore/opticke-vlastnosti/opticke-

vlastnosti/emisivita 

 

[42] SIEBER, Marek. Slunce a jeho vliv na Zemi [online]. , 2 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~puda/ostatni/clanky/slunce_sieber.pdf 

 

[43] RAO, Kantha K. a Jayathirtha K RAO. Heat Insulation Analysis of an Aluminium 

Honeycomb Sandwich Structure. Journal of Thermal Engineering [online]. Yildiz 

Technical University Press, Istanbul, Turkey, 2015-06, , 210-220 [cit. 2020-06-23]. 

 

[44] Good Fellow: Aluminium Honeycomb [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

http://www.goodfellow.com/E/Aluminium-Honeycomb.html 

 

[45] WU, H, S GRABARNIK, A EMADI, G DE GRAAF a R F WOLFFENBUTTEL. 

Characterization of thermal cross-talk in a MEMS-based thermopile detector 

array. Journal of Micromechanics and Microengineering [online]. 2009, 19(7) [cit. 

2020-06-23]. DOI: 10.1088/0960-1317/19/7/074022. ISSN 0960-1317. Dostupné z: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0960-1317/19/7/074022 

 

http://www.nature.com/articles/s41598-018-25965-w
http://www.mdpi.com/2079-6439/6/4/92
http://www.mdpi.com/2079-6439/6/4/92
https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-metals-d_858.html
https://www.acktar.com/about-us/technical-reports/black-white-thermal-control-coatings/
https://www.acktar.com/about-us/technical-reports/black-white-thermal-control-coatings/
https://www.engineeringtoolbox.com/ammonia-liquid-thermal-properties-d_1765.html
https://ttp.zcu.cz/cz/laboratore/opticke-vlastnosti/opticke-vlastnosti/emisivita
https://ttp.zcu.cz/cz/laboratore/opticke-vlastnosti/opticke-vlastnosti/emisivita
http://www.goodfellow.com/E/Aluminium-Honeycomb.html
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0960-1317/19/7/074022


Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

68 

 

[46] Orders of magnitude (pressure). Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2020-06-

06 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(pressure) 

 

[47] BOLEY, Charles D. a Alexander M. RUBENCHIK. Modeling of laser interactions with 

composite materials. Applied Optics [online]. 2013, 52(14) [cit. 2020-06-23]. DOI: 

10.1364/AO.52.003329. ISSN 1559-128X. Dostupné z: 

https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?URI=ao-52-14-3329 

 

[48] BERGMAN, Matt. New Horizons Thermal Control System [online]. 2015-08-02 [cit. 

2020-06-23]. Dostupné z: https://mattcbergman.com/2015/08/02/new-horizons-thermal-

control-system/ 

 

[49] Ammonia. Wikipedia: The free encyclopedia [online]. 2020-06-03 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia 

  

https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?URI=ao-52-14-3329
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia


Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Ondřej Genco 

 

 

 

69 

 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ 
 

3 Teorie přenosu tepla  

značka  název        jednotka 

    teplota        °C, K 

        polohové souřadnice      m 

    čas        s 

 ̇   měrný tepelný tok      W/m
2
 

    součinitel tepelné vodivosti     W/m/K 

 ̇   tepelný tok       W 

    mnoţství tepla       J 

    plocha        m
2
  

    měrná tepelná kapacita     J/kg/K 

    hustota        kg/m
3 

     teplota okolí       °C 

        teploty desky       °C 

    tloušťka stěny, tloušťka mezní vrstvy   m 

    odpor proti vedení tepla     K/W 

    objem        m
3 

    součinitel přestupu tepla     W/m
2
/K 

 ̅   střední součinitel přestupu tepla    W/m
2
/K 

     teplota povrchu      °C 

    rychlost proudění ve směru x     m/s 

    rychlost proudění ve směru y     m/s 

    gravitační zrychlení      m/s
2 

    kinematická viskozita      m
2
/s 

     Nusseltovo kritérium      - 

     Prandltovo kritérium      - 

     Reynoldsovo kritérium     - 

       zářivost tělesa       W/m
2
 

    poměrná zářivost (emisivita)     - 

    Stefan-Boltzmannova konstanta    W/m
2
/K

4
 

     teplota povrchu (u záření)     K 

    parametr ţebra      - 

    obvod ţebra       m 

    plocha ţebra       m
2 

    šířka ţebra       m 

    tloušťka ţebra       m 

     Biotovo číslo       - 

    délka ţebra (stěny), charakteristický rozměr   m 

    bezrozměrná teplota      - 
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     počáteční teplota, teplota paty ţebra    °C 

 

6.1 Plošný radiátor 

značka  název        jednotka 

    délka radiátoru, kanálu     m 

 ̇   objemový průtok      m
3
/s 

      vstupní střední objemová teplota    °C 

      výstupní střední objemová teplota    °C 

     teplota okolního prostředí     °C 

     počet kanálů       - 

     tloušťka ţebra       m 

      tloušťka radiačního panelu     m 

    šířka kanálu       m 

    délka kanálu       m 

    emisivita povrchu radiačního panelu    - 

     
    tepelná vodivost CFRP napříč vlákny   W/m/K 

      tepelná vodivost hliníku     W/m/K 

        hustota CFRP       kg/m
3
 

      hustota hliníku      kg/m
3
 

      vstupní střední objemová teplota    °C 

       hustota NH3       kg/m
3
 

        měrná tepelná kapacita NH3     kJ/kg/K 

       tepelná vodivost NH3      W/m/K 

       dynamická viskozita NH3     Pa s 

        Prandltovo číslo NH3      - 

       kinematická viskozita NH3     m
2
/s 

     obsah průřezu jednoho kanálu    m
2 

    celková šířka radiátoru     m 

    teplosměnný obvod jednoho kanálu    m 

     obvod jednoho kanálu     m 

     hydraulický průměr      m 

 ̇   tepelný tok radiátorem     W 

 ̇   hmotnostní průtok      kg/s 

 ̇    tepelný tok jedním kanálem     W 

    součinitel prostupu tepla      m
2 K/W 

   (  )   střední logaritmická teplota     °C 

  (  )   teplotní rozdíl na vstupu     °C 

  (   )   teplotní rozdíl na výstupu     °C 

      součinitel přestupu tepla na straně proudícího média W/m
2
/K 

       součinitel přestupu tepla na vnější straně   W/m
2
/K 

 ̇    objemový průtok jedním kanálem    m
3
/s 
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    rychlost proudění      m/s 

      délka vstupní oblasti      m 

      střední teplota na vnější straně radiačního panelu  °C 

     součinitel prostupu tepla (vliv konvekce a kondukce) m
2 K/W 

      plocha radiačního panelu     m
2
 

      hmotnost radiačního panelu     kg 

     konvektivní tepelný odpor     K/W 

     konduktivní tepelný odpor     K/W 

     radiační tepelný odpor     K/W 

 

6.2 Prostup tepla sendvičovým panelem 

značka  název        jednotka 

      povrchová teplota vnějšího skinu    °C 

      povrchová teplota vnitřního skinu    °C 

     teplota okolního prostředí     °C 

     intenzita slunečního záření     W/m
2 

     průměr Slunce       m 

     teplota povrchu Slunce     K 

       střední vzdálenost Země od Slunce    m 

     
    tepelná vodivost CFRP napříč vlákny   W/m/K 

      tepelná vodivost hliníku     W/m/K 

        hustota CFRP       kg/m
3
 

      hustota hliníku      kg/m
3
 

      absorpce povrchu skinu     K/W 

      tloušťka honeycomb jádra     m 

      tloušťka skinu       m 

     průměr buňky jádra      m 

      plocha sendvičového panelu     m
2
 

      hustota honeycomb jádra     kg/m
3
 

     povrch Slunce       m
2 

     celkové mnoţství vyzářené energie z povrchu Slunce W 

       imaginární povrch koule      m
2
 

 ̇   hustota tepelného toku     W/m
2
 

    emisivita povrchu skinu     - 

      plocha honeycomb jádra     m
2 

       plocha prázdných buněk     m
2 

   ( )   konduktivní tepelný odpor skinu    K/W 

   (  )   konduktivní tepelný odpor honeycomb jádra  K/W 

   (   )  konduktivní tepelný odpor prázdnými buňkami  K/W 

     celkový tepelný odpor     K/W 
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6.3 Ţebrovaný chladič 

značka  název        jednotka 

     povrchová teplota zdroje tepla    °C 

     teplota okolního prostředí     °C 

     
    tepelná vodivost CFRP napříč vlákny   W/m/K 

     
    tepelná vodivost CFRP ve směru vláken   W/m/K 

      tepelná vodivost hliníku     W/m/K 

        hustota CFRP       kg/m
3
 

      hustota hliníku      kg/m
3
 

    součinitel přestupu tepla      W/m
2
/K 

    vnitřní průměr chladiče     m 

    vnější průměr chladiče     m 

    délka chladiče       m 

    délka ţebra       m 

     tloušťka ţebra       m 

     počet ţeber       - 

     obvod ţebra       m 

     obsah průřezu ţebra      m
2
 

     obvod ţebra       m 

     plocha mezi ţebry      m
2
 

      plocha jednoho ţebra      m
2
 

     celková plocha ţeber      m
2
 

    celkový objem chladiče     m
3
 

   
       hmotnost chladiče z CFRP     kg  

   
     hmotnost chladiče z hliníku     kg 

     Biotovo číslo       - 

     konduktivní tepelný odpor válcovou stěnou   K/W 

    parametr ţebra      1/m 

      konduktivní tepelný odpor jedním ţebrem   K/W 

     konduktivní tepelný odpor ţebrovaným povrchem  K/W 

     konvektivní tepelný odpor v prostoru mezi ţebry  K/W 

     celkový tepelný odpor     K/W 

 ̇    celkový tepelný tok      W 

     teplota paty ţebra      °C 

     teplota konce ţebra      °C 

 ̇    tepelný tok odvedený ţebrem    W 

     efektivnost ţebra      - 

     účinnost ţebra       - 

       účinnost ţebrovaného povrchu    - 

      


