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Abstrakt
Dizertační práce se soustředí na systémový přístup k nestacionárnímu výpočtovému mo-
delování přenosu tepla u energeticky úsporných budov. Vytvořený výpočtový nástroj pod-
poruje optimalizaci vybraných návrhových parametrů.

Summary
The doctoral thesis pays attention to the system approach to the nonstationary compu-
tational modelling of heat transfer for energy saving buildings. The created computational
tool supports the optimization of selected design parameters.
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1. Úvod

Evropská legislativa směřuje na základě výzkumných projektů i společenských iniciativ
ke snaze o stále šetrnější využívání přírodních zdrojů v souladu s požadavkem trvale
udržitelného rozvoje společnosti, tj. takového způsobu rozvoje lidské společnosti, který
uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním život-
ního prostředí. Ve stavebnictví se to odráží v navrhování energeticky úsporných staveb,
s co nejmenší ekologickou zátěží během svého celého životního cyklu. Hlavní směr tohoto
vývoje je v oblasti nových staveb pro bydlení (obytných budov). Věrohodná kvantitativní
predikce chování takových budov, prezentovaných v českých i obecně středoevropských
klimatických, historických a dalších podmínkách podrobně v [39], není obecně zjednodu-
šitelná na deterministické vzorce platných technických norem, pocházející z 19. a začátku
20. století, bez podpory moderních vědeckotechnických výpočtů. Řadu pokusů o překonání
tohoto neudržitelného stavu v různých společenských podmínkách a na rozdílné úrovni
komplexnosti dokumentují [22], [86] a [21].

Přestože o znalostech stavitelů o pohybu Slunce po obloze a o jejich důmyslném využí-
vání svědčí už antické stavby, v současnosti prosazovaný standard pasívního domu má svůj
počátek v 80. letech 20. století. I tak by komplexní zpracování problematiky energeticky
úsporných staveb od jejich architektonického ztvárnění a umístění v krajině přes co nej-
vhodnější výběr letního i zimního osvětlení atd. až k návrhu technických zařízení s nízkou
spotřebou energie, nejlépe z obnovitelných zdrojů, leč vyhovujících rostoucím nárokům
uživatelů na komfortní, pohodlné a levné bydlení, vydalo na obsáhlou multidisciplinární
monografii, jaká ani ve světové literatuře neexistuje, nehledě již na stále rychlejší zasta-
rávání zpracovávaných poznatků a informací. Z knih vydaných v češtině, určených nejen
odborníkům ve stavebnictví a navazujících disciplínách, ale i potenciálním investorům a
laické veřejnosti, lze mnoho informací o návrhu, realizaci a užívání nízkoenergetických
budov, o konstrukčních zásadách vedoucích k nízké potřebě provozní energie a k integraci
obnovitelných zdrojů energie včetně praktických příkladů nalézt v [72] a [85]. Poslední díl
[85] již reaguje na podstatnou novelizaci normy [95] z roku 2011, obdobně jako skripta
ČVUT v Praze [84].

Tato práce se nesnaží konkurovat zmiňovaným monografiím, ale soustřeďuje se postupně
na následující cíle:

• na zhodnocení vývoje a současného stavu požadavků na energeticky úsporné stavby,
motivovaných [24] i rozvojem pokročilých materiálů, konstrukcí a technologií,

• na tepelně technické výpočty podle platných českých a evropských norem a jejich
možná zobecnění,

• na systémový přístup k hodnocení budovy jako tepelného systému, pracující s dů-
kladnou fyzikální i matematickou analýzou a s netriviálními výpočtovými algoritmy,
až po možnost optimalizace vybraných parametrů budovy.
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Taková analýza by měla být primárně užitečná pro další rozvoj deterministických i sto-
chastických výpočtových modelů šíření tepla v obytných stavbách, zahrnujících i dosud
zanedbávané či nefyzikálně zjednodušované vlivy, sekundárně potom pro praktickou si-
mulaci dlouhodobého tepelného chování, a tím i pro praktickou podporu navrhování ener-
geticky úsporných staveb.

Práce je členěna na tento úvod, formálně považovaný za první kapitolu. Následují tři
obsáhlé kapitoly:

• Druhá kapitola je věnována současnému stavu zkoumané problematiky. Od stručné
historie energeticky úsporných staveb ve světovém i domácím kontextu postupuje
k současným cestám k pasívnímu standardu, k tepelným výpočtům podle platných
technických norem, k přístupům v současnosti nezahrnutým v technických normách
a k dostupným nástrojům pro výpočtové modelování.

• Třetí kapitola představuje na přiměřené úrovni obecnosti vlastní výpočtový model,
užitečný pro navrhování budov z hlediska jejich tepelně izolačních a akumulačních
vlastností a optimální spotřeby energie. Z výchozího přehledu fyzikálních a matema-
tických předpokladů přes poznámky k možným zobecněním dospívá ke konkrétnímu
robustnímu a efektivnímu výpočtovému algoritmu.

• Ve čtvrté kapitole, akcentující verifikaci a validaci formulovaného modelu, se na
základě softwarové implementace výpočtového algoritmu v prostředí MATLABu
porovnávají výsledky klasických výpočtů pro konkrétní objekt s nově navrženým
algoritmem. Ten je následně využit pro podporu projektování rychlým zpracováním
variantních řešení a konečně, ve shodě s názvem práce, i zahrnutím optimalizačních
úvah, které rozšiřují minimalizaci nákladů na energii o sledování dalších vybraných
parametrů budovy.

Závěr, číslovaný jako pátá kapitola, stručně hodnotí dosažené výsledky a odkazuje na
některé dosud nenaplněné výzvy pro další výzkumné i pedagogické aktivity.

Obrázky zařazené v textu, u nichž není výslovně uveden původ, jsou z archivu autorky;
v případě grafů jde vesměs o výstupy z původního softwaru v MATLABu, prezentova-
ného v příloze A.2. Ostatní obrázky pocházejí z veřejně dostupných zdrojů; elektronická
verze této práce umožňuje přímý přístup k těmto zdrojům prostřednictvím internetových
odkazů.
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2. Současný stav poznání

Navrhování energeticky úsporných staveb představuje jeden z nejdiskutovanějších sou-
borů problémů ve stavebnictví i architektuře posledních (nejméně dvou až tří) desetiletí.
Z důvodů, zřejmých již z úvodu, se v rámci shrnutí současného stavu poznání nebudeme
pokoušet o vyvážený reprezentativní přehled veškerých vědeckých a odborných aktivit
v této oblasti, ale zaměříme se prioritně na ty z nich, jež jsou výrazně motivační pro
tuto disertační práci. Po stručném přehledu historie i aktuálních tendencí a zhodnocení
současného stavu v ČR platných relevantních norem a dalších technických předpisů, ja-
kož i některých v nich (z různých příčin) nezahrnutých přístupů, se budeme věnovat také
existujícím výpočtovým nástrojům pro tepelně technické výpočty budov. Na řadu po-
jmů, rovnic apod. z tohoto přehledu budeme následně vícekrát odkazovat z kapitoly 3,
jejímž základem bude formulace původního výpočtového modelu budovy jako tepelného
systému.

2.1. Historie energeticky úsporných staveb

Při pátrání po počátcích energeticky úsporného navrhování staveb poukazují historici na
tradici solárních domů v přirozeně vhodných klimatických podmínkách, zejména v antic-
kém Řecku a Římě, interpretujíce zmínky o solárních domech už v textech připisovaných
Aischylovi a Sokratovi, či po mnoho staletí nepřetržitě v Číně. Možný princip fungování
takového jednoduchého domu ukazuje obr. 2.1, reálnou ukázku antického stavitelství re-
spektujícího zmíněnou tradici pak představuje obr. 2.2. Základy koncepce takových domů
v moderním smyslu přineslo ovšem až meziválečné období 20. století, kdy již bylo možno
využít technologického pokroku ve vývoji topných a klimatizačních systémů. Samotný
pojem nízkoenergetického domu je nicméně třeba chápat ve vztahu k dané době a v ní
platným normám či jiným existujícím předpisům: musí být ve srovnání s jejich požadavky
výrazně lepší, s důrazem na celkovou spotřebu energie.

Materiály série experimentálních domů, navržených na přelomu 30. a 40. let minulého
století na Massachusetts Institute of Technology v USA, akumulovaly tepelnou energii ze
Slunce prostřednictvím vody či vzduchu, a to i za cenu menšího ohledu na tepelně izolační
schopnosti domů a účinné větrání. Realizaci prvního z nich dokumentuje obr. 2.3. V dnešní
terminologii šlo o kombinaci aktivních a pasívních přístupů s cílem snížení celkové ener-
getické náročnosti staveb. V evropských podmínkách se tato tendence prosazovala nej-
rychleji a nejvýrazněji v Německu v souvislosti s ekonomicko-politickou situací: Německo
nemohlo ještě řadu let po první světové válce efektivně využívat své významné zdroje su-
rovin (především uhlí) v okupovaném Porúří, a hledalo tak (jako první) netradiční cesty
energetických úspor.

Uznávaným průkopníkem navrhování komfortních a energeticky úsporných domů se
stal nicméně architekt George Fred Keck, jehož prosklený House of Tommorow, umístěný
v zeleni (mj. ve shodě s projekty avantgardní československé meziválečné architektury),
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2.1. HISTORIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

původně navržený pro výstavu Century of Progress v Chicagu v roce 1933, můžeme vidět
na obr. 2.4. Ukázalo se, že díky originálnímu architektonickému řešení, stavebně technic-
kému uspořádání a použitým materiálům nebylo třeba ve slunečních zimních dnech dům
skutečně vůbec vytápět. Projekty G. F. Kecka tak získaly značnou publicitu – a jeden
z dalších domů, realizovaný pro obchodníka s nemovitostmi Howarda Sloana v Glenview
(Illinois, USA), byl v roce 1940 v listu Chicago Tribune označen jako solar house, což
je zřejmě první použití tohoto pojmu v moderním smyslu, na nějž navázalo celé hnutí
příznivců tohoto nového způsobu bydlení ve 40. letech. Z návrhů účelně využívajících
pasívních solárních principů vynikají projekty Franka Lloyda Wrigtha; obr. 2.5 dokumen-
tuje jeho realizovaný Jacobs House ve Wisconsinu (USA) z roku 1944, veřejnosti dodnes
známý jako Solar Hemicycle. Poválečný technologický vývoj i rozvoj hardwaru i softwaru
pro podporu projektování posléze umožnil efektivní využití těchto principů rovněž u ko-
merčních staveb; obr. 2.6 ukazuje zřejmě první takový realizovaný objekt v Albuquerque
(New Mexico, USA) v roce 1956, jejž navrhla dvojice strojních inženýrů, Frank Bridgers
a Don Paxton.

Obrázek 2.1.: Základní myšlenky fungování jednoduchého slunečního domu v zimním a
letním období podle Sokrata. Převzato z https://tse1.mm.bing.net/
th?id=OIP.M4d31b2d43ccf99424f0d43f55029f2c4o0&pid=15.1&P=0&w=
379&h=180; překlad autorky.

Obrázek 2.2.: Rekonstrukce antického nymfea, řecký ostrov Kos.
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2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ

Obrázek 2.3.: Výzkumný tým Massachusetts Institute of Technology: MIT Solar House
No. 1; fotografie ze stavby (1939). Převzato z http://web.mit.edu/
solardecathlon/solar1.html.

Obrázek 2.4.: George Fred Keck: House of Tommorow, Chicago (1933), výstavní exponát a
současný stav (před připravovanou památkovou obnovou). Převzato z http:
//solarhousehistory.com/blog/2013/4/21/80-years.
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2.1. HISTORIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

Zájem o energeticky úsporné stavby v USA a následně i v dalších ekonomicky vyspělých
zemích výrazně stoupl za ropných krizí v letech 1973 a 1979. Velké množství knih a dal-
ších publikací s touto tématikou vydaných v 70. letech v USA by si zasloužilo samostatné
kritické zhodnocení, mj. kvůli srovnání tehdejších a dnešních odborných názorů i politic-
kých proklamací. V roce 1977 bylo zřízeno v USA ministerstvo energetiky Department of
Energy, zodpovědné za státní energetickou politiku a jadernou bezpečnost, od roku 1978
je daňově zvýhodňováno získávání solární energie, v roce 1979 nechal prezident Jimmy
Carter na střechu Bílého domu instalovat solární panely. I za dalšími etapami rozvoje
pasívních stavebních technologií lze vidět primárně ekonomická a politická rozhodnutí,
byť vedle politické nestability v (převážně arabských a latinskoamerických) státech vy-
vážejících ropu motivovaná i četnými studiemi o stavu životního prostředí, dospívajícími
k nezbytnosti orientace společnosti na využívání obnovitelných energetických zdrojů pro
svůj trvale udržitelný rozvoj.

Obrázek 2.5.: Frank Lloyd Wright: Jacobs House, Wisconsine (1944). Převzato z http:
//www.greatbuildings.com/buildings/Jacobs_House-Madison.html.

Obrázek 2.6.: Frank Bridgers a Don Paxton: Solar Building, Albuquerque (1956). Pře-
vzato z http://www.earthalert.org/articles/solar_building.html.
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2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ

V Evropě období ropné krize nejdříve ovlivnilo stavební zvyklosti v severských zemích,
zejména ve Švédsku. Nové budovy začaly být opatřovány mimořádně silnými izolačními
vrstvami, začala se vyžadovat jejich vzduchotěsnost, bylo instalováno řízené mechanické
větrání. Následně došlo i na státně podporovanou rekonstrukci existujících budov, motivo-
vanou snižováním závislosti státu na dovozu fosilních paliv. Obdobné snahy lze pozorovat
v německy mluvících zemích osmdesátých let; pro ně je charakteristické hledání cest, jak
omezit zimní únik tepla okny a jak ohřívat domy převážně či výlučně slunečním zářením.

Současný všeobecně uznávaný standard pasívního domu vznikl na konci 80. let z dis-
kuse mezi Bo Adamsonem (Lund University, Švédsko) a Wolfgangem Feistem (Institut für
Wohnen und Umwelt v Darmstadtu, Německo). První čtyři skutečné pasívní domy byly
postaveny pro soukromé klienty na základě projektů architektonické firmy Bott – Ridder
– Westemeyer v Darmstadtu, další pak v roce 1993 ve Stuttgartu a v roce 1997 v Naum-
burgu, Hessenu a Wiesbadenu. První z této série domů znázorňuje obr. 2.7; schématický
řez domem, převzatý z projektu, korespondující s fotografií, umožňuje pochopit princip
jeho fungování jako tepelného systému. V letech 1998-2001 byl rozvoj konceptu pasív-

Obrázek 2.7.: Helmut Bott (firma Bott – Ridder – Westermeyer): Soukromý bytový dům,
Darmstadt (1990); doplněno technologické schéma fungování domu. Pře-
vzato z http://passiv.de/former_conferences/Kran/First_Passive_
House_Kranichstein_en.html; překlad autorky.
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ních staveb rozsáhle podpořen evropským projektem CEPHEUS (Cost Efficient Passive
Houses as European Standards); díky němu vzniklo v 5 evropských zemích 250 staveb
v pasívním standardu. Realizace staveb podle srovnatelných standardů byla podpořena
i národními projekty Klima:aktiv v Rakousku a Minergie-P ve Švýcarsku. V České re-
publice působí od roku 2005 občanské sdružení Centrum pasivního domu, soustřeďující
se spíše na osvětovou činnost. Tu podporuje i Státní fond životního prostředí ČR, ve-
dle různých forem finančních dotací i publikačními aktivitami; reprezentativní ukázku
představuje [39].

Obrázek 2.8.: Tým Stevens Institute of Technology (Hoboken, New Jersey, USA): SURE
House pro soutěž Solar Decathlon 2015. Převzato z http://surehouse.
org/the-process/.

Obrázek 2.9.: Georg Scheicher: S-house, Böheimkirchen (2005). Převzato z http://
baubiologie.at/strohballenbau/s-house-in-bheimkirchen-n-3/.

Zatímco na ojedinělých případech solárních domů až do závěru 20. století se literární
zdroje (včetně z nich odvozených internetových prezentací) shodují, boom nízkoenerge-
tické výstavby deklarující směřování k pasívnímu standardu posledních zhruba 15 let
ztěžuje orientaci v současné situaci a jejích vývojových trendech. Různé zdroje tak napří-
klad uvádějí, že první dům v USA v uvedeném pasívním standardu byl postaven v roce
2003 ve státě Illinois, jiné (snad z lokálně patriotických důvodů) dávají přednost proka-
zatelně certifikované realizaci v roce 2006 ve státě Minnesota. Z řady aktivit posledních
let na půdě USA vyniká mezinárodní soutěž, organizovaná již od roku 2002 U. S. De-
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partment of Energy, s názvem Solar Decathlon; postupně se od ní oddělily evropská verze
(2007), čínská verze (2013) a verze pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast (2015).
Cílem 20 týmů je navrhnout, postavit a provozovat co nejlepší pasivní solární dům; o ví-
tězi rozhoduje 10 skupin kritérií od architektonického ztvárnění přes optimální produkci
a spotřebu energie až k pohodlnosti pro uživatele. Obr. 2.8 ukazuje vítěznou soutěžní rea-
lizaci (částečně studentského) týmu soukromé univerzity Stevens Institute of Technology,
údajně odolnou i proti hurikánu, která zvítězila v soutěži v Irvine (Kalifornie, USA) v roce
2015; její název SURE House se má vykládat jako SUstainable and REsilient House, tedy
s důrazem na udržitelnost a přizpůsobivost domu.

Obrázek 2.10.: Fritz Oettl: Horská chata Schiestl Haus, Hochschwab (2005). Horní fotogra-
fie je převzata z http://www.schiestlhaus.at. Dolní dvojice fotografií
dokumentuje pátrání po tomto objektu účastníky zájezdu CESA VUT na
konci června 2008. Vyvrácená tyč na levé dolní fotografii je jediným po-
zůstatkem zimního turistického značení, letní značení je snad pod sněhem.
Pravá dolní fotografie ukazuje ojedinělý průhled na chatu v jinak husté
mlze.

Za samostatnou zmínku stojí rakouský přínos k rozvoji pasívních stavebních technolo-
gií. S-house architekta Georga Scheichera z obr. 2.9 byl realizován s maximálním využitím
dřeva a slaměných panelů (tedy rychle obnovitelných zdrojů) v roce 2005; nyní slouží jako
Zentrum für Nachwachsende Rohstoffe und Nachhaltige Technologien. V obtížných hor-
ských podmínkách, srovnatelných s evropskými severskými státy, byla rovněž v roce 2005
podle projektu Fritze Oettla v pasívním standardu podstatně přestavěna horská chata
Schiestl Haus v nadmořské výšce 2156 m pod vrcholem Hochschwabu, pocházející z roku
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1880 (pojmenovaná po Leopoldu Schiestlovi, tehdejším prezidentovi celorakouského turis-
tického klubu). Nová podoba chaty je zřejmá z horní části obr. 2.10; o náročných klima-
tických podmínkách, s nimiž se musel projekt ostrovního solárního energetického systému
vypořádat, nicméně lépe vypovídá fotodokumentace na dolní části téhož obr., pořízená
během výstupu účastníků zájezdu Centra sportovních aktivit VUT na Hochschwab (2277
m) po tříletém provozu chaty na konci června 2008. Zcela jiný typ pasívních staveb pak
představují kancelářské komplexy: zejména projektování a realizace budovy Energy Base,
zaštítěná sdružením Pos Architekten ZT, již ukazuje obr. 2.11, poskytla v roce 2009
příležitost pro výzkumně vývojovou organizaci AIT (Austrian Institute of Technology)
k víceborovému uplatnění pokročilých technologií. Kancelářský komplex firmy Raiffeisen-
Holding NÖ – Wien, až 66 m vysoká členitá věž ze skla a oceli z obr. 2.12, vystupující
nad dunajským kanálem, dílo architekta Wolfganga Pundyho, se poté v roce 2013 stala
(přinejmenším podle rakouského denního tisku) nejvyšší pasivní stavbou světa.

Obrázek 2.11.: Pos Architekten ZT (Fritz Oettl, Ursula Schneider aj.): Kancelářský
„dům budoucnostiÿ Energy Base na Giefinggasse, Vídeň (2009). Pře-
vzato z https://www.educate-sustainability.eu/kb/hu/content/
energybase-green-office-building-vienna-austria.

Obrázek 2.12.: Wolfgang Pundy: Sídlo Raiffeisen-Holding, Vídeň (2013).
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Pominout nelze pozoruhodné realizace rakouských architektů Martina Treberspurga a
Georga Wolfganga Reiberga z posledních let. Oba tito architekti vydali o svých dílech
rozsáhlé publikace, které dokumentují vývoj solární architektury na přelomu 20. a 21.
století. Oba rovněž postupně dospěli ke standardu pasívního domu, i když jiným přístupem
než W. Feist se svými spolupracovníky v [24] a [25]. Základem tohoto přístupu je snaha
o dokonalou architekturu, která poskytuje kvalitativně lepší bydlení a pracovní prostředí.
Příklady zmiňovaných realizací ukazují obr. 2.13 a obr. 2.14. Navržené domy jsou poměrně
levné, takže mohou splňovat i finanční limity pro sociální výstavbu, a navíc mají nízké
provozní náklady.

Z energeticky úsporných staveb směřujících k pasivnímu standardu realizovaných v ČR
se nejčastěji uvádí pilotní obytný soubor 12 rodinných domů a školicího střediska v Kobe-
rovech u Turnova na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce, jejž projektoval Petr Morá-
vek z firmy ATREA, specializované na větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů
a bytů, ve spolupráci s odborníky z Fakulty stavební ČVUT v Praze, zejména s Janem
Tywoniakem. Domy byly realizovány postupně v letech 2001 až 2007; obr. 2.15 ukazuje
výsledný stav po dokončení celého souboru.

Obrázek 2.13.: Martin Treberspurg: Obytný celek Kaisermühlenstraße, Vídeň (2014).

Obrázek 2.14.: Georg Wolfgang Reinberg: Seminární centrum v Hostětíně u Slavičína
(2013). Převzato z http://www.reinberg.net/architektur/137.
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Pro soustavnější přehled projektů a realizovaných staveb v ČR, reagujících na světové
a evropské podněty, nezbývá (s ohledem na rozsah a zaměření této práce) než odkázat
na manuál [39] a jím zprostředkované odkazy. Pro ilustraci nicméně uveďme aspoň dře-
vostavbu Dům snů architekta Josefa Smoly v Sulicích u Prahy z roku 2009 na obr. 2.16 a
administrativní budovu Otazník firmy Intoza v Ostravě - Hulvákách, pravděpodobně první
v ČR plně vyhovující pasivnímu standardu, dokončenou podle návrhu Radima Václavíka
v roce 2011, na obr. 2.17, poctěnou hlavní cenou v soutěži Stavba Moravskoslezského
kraje. K zamyšlení (mimo název stavby) provokuje i komentář poroty: „Důsledná snaha
o postavení budovy v pasivním energetickém standardu už od prvních skic vyústila v la-
pidární a až téměř banální stavební formuli. Ukazuje nicméně, že architektura pasivních
domů dobře demonstruje odklon od bujarých tvarů a hmot exhibicionistických architek-
tonických tvůrců směrem ke střídmosti, a přitakává tak zásadní tendenci současnosti –
přechodu od blahobytem plýtvající konzumní společnosti směrem k udržitelnému rozvoji.ÿ

Obrázek 2.15.: Petr Morávek (firma ATREA): Obytný soubor, Koberovy u Turnova
(2007). Převzato z http://www.domyatrea.cz/cz/vzorovy-dum-atrea.

Obrázek 2.16.: Josef Smola: Dům snů, Sulice u Prahy (2009). Převzato z http://www.
slavona.cz/reference-rodinne-domky/dum-snu.html.
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Často citována je rovněž výstavba bloků řadových rodinných domů v Židlochovicích,
realizovaných postupně ve 2 blocích v letech 2006 a 2009 podle projektu Petra Marečka
jako masivní stavby z pórobetonu Ytong, již dokumentuje obr. 2.18. K této výstavbě je
k dispozici i rozsáhlá analýza skutečného vnitřního klimatu v domech i podrobný průzkum
jeho vnímání obyvateli [35]. Zatímco ovšem židlochovické bloky nejsou mezi okolní vý-
stavbou v dříve průmyslové zóně bývalého cukrovaru nijak nápadné, realizovaný projekt
individuálního rodinného domu originální kombinované konstrukce se zelenou střechou
v Brně-Bystrci s názvem Vějíř z roku 2009 od Martina Krče, Rostislava Kubíčka a Jana
Vintra, sdružených ve firmě Vize Ateliér, je i pro laika navzdory svému ukrytí v zahradní
čtvrti na okraji města nepřehlédnutelný, o čemž svědčí i obr. 2.19. Stejná firma navrhla i
řadový dvoubytový rodinný dům s garáží s názvem Chimney, odkazujícím na jeho umístění
v Brně-Komíně, realizovaný v roce 2015. Dům o šířce uličního průčelí pouhých 5,5 m s fo-
tovoltaickou střešní elektrárnou a akumulační vodní nádrží má vyrábět více energie, než
sám spotřebuje, tj. chovat se jako energeticky aktivní (plusový); obr. 2.20 ukazuje stav

Obrázek 2.17.: Radim Václavík: Administrativní budova Otazník stavební firmy In-
toza, Ostrava-Hulváky (2011). Převzato z http://www.msstavby.cz/
oceneni-pro-budovu-otaznik-25-07-2012/.

Obrázek 2.18.: Petr Mareček: Řadové rodinné domy – první blok, Židlochovice (2006).
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Obrázek 2.19.: Vize Ateliér (Martin Krč, Rostislav Kubíček a Jan Vintr): Rodinný dům
Vějíř, Brno-Bystrc (2009), s ukázkou technologického zázemí: rekuperační
jednotka a zemní výměník (vlevo) a zásobník na vodu (vpravo).

Obrázek 2.20.: Vize Ateliér (Rostislav Kubíček a kol.): Rodinný dům Chimney, Brno-
Komín (2015).
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z chladného závěru ledna 2017. Odlišným příkladem novostavby propojené s důkladně
rekonstruovanou starší budovou, obou z roku 2013 v pasivním standardu s maximálním
využitím pokročilých technologií (fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel, rekupera-
čního systému, vegetační střechy, samostatných rozvodů pitné a užitkové vody včetně
kořenové čističky apod.) je sídlo Centra pasivního domu a dalších nevládních a nezisko-
vých organizacích v Brně, navržené Romanem Brychtou, Adamem Halířem, Ondřejem
Hofmeisterem a Petrem Leškem z pražské firmy Projektil architekti; na obě budovy nava-
zuje rozsáhlá zahrada pod hradem Špilberkem, využívaná pro ekologickou výchovu žáků
základních škol.

2.2. Cesty k pasivnímu standardu

Směrnice [100] z roku 2010, vzniklá zevrubným přepracováním původní směrnice z roku
2002, v anglicky psaných textech často citovaná jako EPBD 2010/31/EU (s využitím
zkratky názvu On the energy performance of buildings), konstatuje stále rostoucí podíl
budov na celkové spotřebě energie v Evropské unii, který již přesáhl 40 %, a na základě
tohoto zjištění stanovuje opatření k postupnému omezování energetické závislosti Ev-
ropské unie na externích zdrojích a ke snižování emisí skleníkových plynů, vývoj jejichž
produkce dokumentuje na příkladu oxidu uhličitého obr. 2.22. Při podpoře zásobování
energií klade [100] důraz na šetrnou spotřebu a zvýšené využívání energie z obnovitel-
ných zdrojů, související s technologickým pokrokem, regionálním rozvojem a vytvářením
nových pracovních příležitostí. Konkrétní požadavky [100] na energetickou náročnost no-
vostaveb od roku 2020 přitom fakticky odpovídají standardu pasivního domu podle [24].
Prvky tohoto standardu se následně prosazují do závazných technických norem jednotli-
vých evropských států; podrobný přehled české i evropské legislativy vztahující se k této
problematice podává [39], str. 26, v podmínkách ČR je jej nicméně nutno doplnit přinejme-
nším o závazný předpis [103], přijatý ve formě prováděcí vyhlášky k zákonu o hospodaření
energií, novelizovanému v roce 2012.

Pojmy související s energeticky úspornými stavbami i informace o nových stavebních
materiálech a technologiích se tak v posledních letech dostávají mezi širší odbornou i

Obrázek 2.21.: Projektil architekti (Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister a
Petr Lešek): Centrum nevládních a neziskových organizací v Brně (2013).
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laickou veřejnost. Veřejné mínění je ovlivňováno popularizačními články, v nichž nena-
cházejí shodu mj. komerční firmy nabízející projektování a realizaci levných a energeticky
úsporných domů, jiné firmy soustřeďující se na instalaci a využívání alternativních ener-
getických zdrojů (v danou dobu státem uměle dotovaných, např. solárních panelů na
zemědělské půdě) a ekologičtí aktivisté. V tomto textu se nicméně omezíme na několik
věcných vymezení, kompatibilních s [84], str. 24.

Nízkoenergetické budovy jsou charakterizovány nízkou potřebou tepla na vytápění, jíž
má být dosaženo zejména optimalizovaným stavebním řešením. Podle [95] nemá průměrný
součinitel prostupu tepla U u takové budovy překročit doporučenou hodnotu, která se
zjistí ze zvláštní tabulky. Současně v souladu s [99] nemá měrná potřeba tepla na vy-
tápění překročit 50 kWh/m2 na rok. Pro využívání zkušeností se zahraničními přístupy
při současném respektování požadavků českých a evropských technických norem (aspoň
v co největší míře) jsou vytvářeny technické normalizační informace (TNI) postupně pro
rodinné i bytové domy; podrobněji se jimi zabývá [84], str. 28.

Pasivní budovy jsou charakterizovány jak minimalizovanou potřebou energie na za-
jištění požadovaného stavu vnitřního prostředí, tak minimalizovanou potřebou primární
energie z neobnovitelných zdrojů na svůj provoz. Tohoto stavu má být docíleno optima-
lizovaným stavebním řešením a souborem dalších opatření. Vychází se opět z hodnocení
primární energie podle [99] s tím, že jsou k dispozici specializované TNI pro hodnoty
dodané energie na chlazení, přípravu teplé vody, provoz elektrických spotřebičů i ener-
getických systémů budovy, případně s tím, že se provádí podrobnější hodnocení podle
ověřených podkladů. Základními vlastnostmi pasivních budov jsou pak průměrný souči-
nitel prostupu tepla a samostatně měrná spotřeba tepla na vytápění, energie na chlazení
a spotřeba primární energie za rok. Hodnotí se rovněž celková průvzdušnost obálky bu-
dovy a intenzita výměny vzduchu. Rozdílné požadavky jsou na obytné budovy, zvlášť na

Obrázek 2.22.: Přehled emisí oxidu uhličitého z fosilních paliv (i s výrobou cementu) ve
vybraných státech. Převzato z http://www.pbl.nl/en/publications/
trends-in-global-co2-emissions-2015-report; překlad autorky. Po-
drobnější vysvětlení: OECD (1990) zahrnuje pouze zakládající státy této
organizace, mezi ostatní velké státy se počítají Brazílie, Írán, Mexiko,
Saudská Arábie a Jihoafrická republika.
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Obrázek 2.23.: Příklad energetického štítku obálky budovy, zavedeného [95] (nahoře), a
grafické znázornění formuláře energetického průkazu budovy podle [103]
(dole).

rodinné domy a bytové domy, a na neobytné budovy. V hrubých rysech lze konstatovat,
že v ČR jsou v současné době (pro podmínky mírného klimatického pásu) uznávány pro
pasivní budovy tyto základní požadavky:

• spotřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh/m2 obytné plochy stavby za rok,

• primární energetická spotřeba všech energií (s ohledem na efektivitu zdrojů při
přeměně na teplo, elektřinu apod.) bez rozdílu účelu menší než 120 kWh/m2 obytné
plochy stavby za rok,

21



2.2. CESTY K PASIVNÍMU STANDARDU

• neprůvzdušnost budovy taková, že při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa
oproti okolní atmosféře může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu
celé budovy za 1 hodinu (u mnohopodlažních budov, zejména panelových staveb, se
přitom doporučuje až 20 %),

• topný příkon (prozatím jako nezávazné doporučení) při nejnižší teplotě v exteriéru
(v ČR se zpravidla uvažuje –12 ◦C) nejvýše 10 W/m2.

Pojem aktivní budovy se v posledních letech (bez precizního vymezení – např. [84] ani
[33] tento pojem vůbec nezavádějí) používá pro budovy s minimální energetickou nároč-
ností, blížící se pasivnímu nebo nulovému standardu (viz dále), vybavené navíc vlastními
energetickými zdroji, jež vyrábějí více energie, než je díky nízké energetické náročnosti
nezbytné; zároveň provoz takové budovy domu neprodukuje téměř žádný oxid uhličitý.
Frekvence tohoto pojmu v odborné literatuře narůstá v souvislosti s budovami, které
mají splňovat požadavky [100] s cílem požadovaného snížení potřeb energie v zemích EU
o 20 % do roku 2020 v porovnání s rokem 1990; podrobněji viz [60]. Předpokládá se, že
energie pro chod aktivního domu pochází z obnovitelných zdrojů, jakými jsou fotovoltaické
panely a solární kolektory, případně i kotle na biomasu. Jako příklad aktivní budovy lze
uvést základní školu v Gronau v Severním Porýní-Vestfálsku z roku 2012, kterou navrhl
Carsten Grobe: obr. 2.24 dokládá, že základem energetické soběstačnosti i produkce další
elektrické energie může být rozsáhlý střešní fotovoltaický systém.

Obrázek 2.24.: Carsten Grobe: Základní škola v Gronau (2012). Převzato z http://www.
nd-system.de/index.php/referenzen.

Energeticky nulové budovy představují poněkud problematický pojem: z názvu je zřejmé,
že jejich celková energetická bilance má být nulová, předmětem odborných sporů nicméně
je, co vše se do ní má zahrnovat. Hodnocení zpravidla vychází z roční bilance energetických
potřeb a energetické produkce v budově a v jejím okolí, vyjádřené v hodnotách primární
energie. Předpokládá se, že budova je připojena na obvyklé energetické sítě. Podle [84],
str. 26, se rozlišují dvě základní úrovně hodnocení, A a B. Na úrovni A se do energetických
potřeb budovy zahrne potřeba tepla na vytápění, energie na chlazení, energie na přípravu
teplé vody, pomocná elektrická energie na provoz energetických systémů budovy, elek-
trická energie na umělé osvětlení a elektrické spotřebiče. Na úrovni B se zahrne totéž, jen
s vyloučením elektrických spotřebičů. Pro samostatné hodnocení obytných a neobytných
budov se navíc pro úroveň A i B rozlišuje mezi tzv. úrovní energeticky nulové budovy
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a tzv. úrovní blízkou energeticky nulové budově. Vzhledem ke komplikovanosti této ka-
tegorizace i k rozvoji moderních technologií, s nimiž se dosud nepočítalo, lze očekávat
upřesnění metodiky hodnocení v blízké budoucnosti.

Energeticky nezávislými budovami se rozumějí (na rozdíl od problematicky definova-
ných energeticky nulových budov) vcelku jednoznačně budovy bez potřeby dodávek ener-
gie ze zdrojů mimo budovu. V současné době jde většinou o budovy mimo zastavěné území,
kde by napojení na energetické sítě nebylo možné (např. z důvodů ochranného režimu
v přírodní rezervaci) nebo bylo velmi nákladné a jiná dodávka energie by byla obtížná.
K vyrovnání mezi produkcí a spotřebou energie slouží akumulace energie do tepelných
zásobníků; vybrané problémy s tím spojené jsou diskutovány v [78]. Pokusy o realizaci
energeticky nezávislých budov v ČR jsou dosud ojedinělé, rozvoj účinnějších technologií
pro získávání energie z obnovitelných zdrojů může nicméně perspektivně přispět k jejich
většímu uplatnění.

Možným zdrojem tepla pro dům je především Slunce, využitelné alternativně

• pasivně přímo (prostřednictvím oken či zimní zahrady),

Obrázek 2.25.: Kvalitativní představa o šíření tepla přes povrch lidského těla (na-
levo) a stěnou budovy (napravo). Převzato z http://mnre.gov.in/
solar-energy/ch4.pdf; překlad autorky.

Obrázek 2.26.: Kvalitativní představa o šíření tepla v budově jako celku (bez umělého
vytápění a chlazení). Převzato z http://mnre.gov.in/solar-energy/
ch4.pdf; překlad autorky.
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2.2. CESTY K PASIVNÍMU STANDARDU

• pasivně tepelnou akumulací (prostřednictvím konstrukce domu, případně i Trom-
beho stěny podle [67]),

• aktivně (díky slunečním absorbérům, plochým nebo vakuovým kolektorům), kdy
se ohřátím media (jímž může být vzduch, voda či jiná kapalina) zpravidla teplo
přímo akumuluje do látky s velkou tepelnou kapacitou (např. do zásobníku s vodou)
k následnému využití.

V letním období je dopadající sluneční energie přebytek, a využívat ji tak lze především
pro ohřev vody. V jarním a podzimním přechodném období je této energie ještě dostatek,
takže mimo ohřev vody je možno realizovat i přitápění. V zimě je pak obdobné využití
problematické, silně závisíc na klimatických i okamžitých meteorologických podmínkách.
Mimo Slunce jsou (i v zimě) nicméně zdrojem odpadního tepla elektrické spotřebiče:
umělé osvětlení, počítače, televizory, kuchyňské spotřebiče apod. Nevelké, leč nezane-
dbatelné teplo produkují i obyvatelé domu – srov. [56]. Základní kvalitativní představu
o tepelné bilanci vybraných prvků budovy poskytuje obr. 2.25, o tepelné bilanci budovy
jako celku (s vypuštěním podrobností oproti obr. 2.25) pak obr. 2.26; otázkou nicméně
zůstává, které z naznačených fyzikálních procesů je vhodné a přiměřené v kvantitativní te-
pelné analýze konkrétní budovy řádně zohledňovat, které přibližně zjednodušovat a které
zcela zanedbávat. Ke snižování náročnosti na umělé zdroje vytápění, jež sice nejsou zahr-
nuty do obr. 2.26, ale jejichž instalace je ve středoevropských podmínkách potřebná, lze
využít buď rekuperaci vzduchu, tj. zařízení, které je součástí vzduchotechnické jednotky,
jež je schopno předávat energii mezi vzduchem odpadním z interiéru a přívodním z ex-
teriéru, jak ukazuje i obr. 2.19, nebo zemní registr (zemní výměník tepla), což je trubní
systém umístěný mimo objekt v nezámrzné hloubce (od 1,2 m), využívaný sezónně k pře-
dehřívání nebo k dochlazování vzduchu. Zemní registr bývá navrhován jako vzduchový
(jednosměrný nebo cirkulační), dlouhý několik desítek metrů, o typickém průměru 100 až
200 mm, kde médiem je vlastní přiváděný vzduch, případně jako solankový (cirkulační),
jenž využívá kapalinu, která má vyšší účinnost než vzduch. I když po většinu roku nebývá
teplo k vytápění zapotřebí, případně je vykrýváno solárními zisky, pro část zimního ob-
dobí se uplatňuje zaručený zdroj energie, jímž bývá elektrický přímotop, elektrické tepelné
čerpadlo (vzduch – voda či země – voda) nebo spalování fosilního paliva (dřeva či plynu).

Jednoznačnému vymezení nízkoenergetických, resp. energeticky úsporných staveb brání
několik překážek. Některými definicemi mohou projít i primitivní stavby, včetně historic-
kých staveb lidové architektury, které sice nevyžadují téměř žádnou energii zvenčí, ale
neposkytují uživateli v dnešní době očekávaný komfort. Literární zdroje i snahy o tech-
nickou normalizaci se též soustřeďují především na budovy pro bydlení, případně komerční
využití, i když významné rezervy pro úsporu energie lze hledat v budovách s objektivně
energeticky náročným technologickým vybavením, jakými jsou např. objekty chladíren a
mrazíren, jejichž tepelná bilance je studována v [81]. Chápání energetická úspornosti je
mimoto modifikováno politickými rozhodnutími, z nichž vyniká umělé zvýhodňování ob-
novitelných zdrojů energie, jež může (i navzdory rozumné ekologické argumentaci) v praxi
vést až k bizarním důsledkům. Pohled na ekonomickou úspornost z hlediska užívání stavby,
akcentující množství zvenku dodávané spotřebované energie, také řádně nezohledňuje ná-
kladnost, ekonomickou výhodnost ani ekologickou šetrnost ve stadiu projektování a re-
alizace stavby včetně všech potřebných technologických zařízení, ani celkovou životnost
stavby a dopad na životní prostředí při její případném odstraňování. Při navrhování inže-
nýrských staveb pro dopravu, vodní hospodářství apod. bývá potom rozhodující jejich
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mechanické (statické i dynamické) chování, zatímco klimatické vlivy jsou redukovány na
jistý (i když významný) příspěvek k celkovému zatížení; jen méně často se provádí po-
drobná sdružená fyzikální analýza spolupůsobení mechanických, tepelných, vlhkostních a
dalších povrchových i objemových zatížení i materiálových vlastností.

Slibným přístupem k nízkoenergetické výstavbě, jdoucí nad pouhou snahu o formální pl-
nění vybraných technických či ekonomických kritérií, se zdá být kombinování ekologických
zásad s pokročilými technologiemi. Reprezentativní příklad představuje aktuálně probí-
hající výzkum na Technische Universität Wien, zaměřený na propojení co nejúčinnějšího
fotovoltaického systému získávání elektrické energie s uplatněním různých typů zelených
stěn ve velkoměstském prostředí. Masivní využívání různých typů ozelenění stavebních po-
vrchů má v avantgardní vídeňské architektuře nezanedbatelnou tradici – srov. obr. 2.27.
Jak ukazují (prozatím dílčí) výsledky [3] a [83], vedle příznivých tepelně izolačních i aku-
mulačních vlastností může zmíněný přístup na nové technologické úrovni, zajišťující i ří-
zené zavlažování zeleně včetně prevence proti šíření vlhkosti do konstrukčních a izolačních
vrstev budov, zlepšovat též životní prostředí v jinak vyprahlých ulicích, v nichž teplota

Obrázek 2.27.: Friedensreich Hundertwasser a Josef Krawina: Obytný komplex, původně
určený pro ubytování sociálně slabších obyvatel Vídně (1985); nyní tu-
ristická atrakce, známá jako Hundertwasserhaus: nahoře vstup do dnešní
kavárny, dole ukázka dvou typů ozelenění.
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Obrázek 2.28.: Experimentální výzkum na objektu základní školy na Kandlgasse ve Vídni
(2016): školní dvůr za běžného provozu (nahoře) s ukázkou řízeně zavla-
žované vnější vegetace (dole nalevo) a vnitřní vegetace (dole napravo).

povrchu budov v letním období běžně převyšuje 50 ◦C, přispět i k lepší pohodě jejich
uživatelů. Dlouhodobé měření na experimentálním objektu základní školy na Kandlgasse
ve Vídni ukázalo pokles vnitřní teploty, která v nejteplejších dnech přesahuje 30 ◦C, asi
o 8 až 9 ◦C, zatímco v mrazivých dnech dochází ke zmírnění účinku vnější teploty zhruba
o 2 ◦C. Fyzikální a matematická kvantifikace těchto závěrů je obtížná, neboť tepelně izo-
lační a akumulační schopnosti vegetace souvisejí s chemickými a biologickými procesy,
s nimiž se v běžných technických modelech nepočítá. V prostředí, jež ukazuje obr. 2.28,
však příznivě však vycházejí i testy neprůvzdušnosti, tlumení hluku i kvality vzduchu,
obecně je přijímáno tvrzení o zvýšení estetické úrovně, statistická šetření pak poukazují i
na růst soustředěnosti dětí a vyšší efektivnost výuky, která má (přinejmenším ve srovnání
s běžným standardem v ČR) značně volný režim.

2.3. Tepelné výpočty podle technických norem

Z fyzikálního pohledu se teplo ve stavebních objektech šíří:

• vedením (kondukcí), tedy předáváním energie částicím hmoty při jejich vzájemném
kontaktu, což představuje dominantní způsob přenosu tepla v tuhých tělesech a ve
velmi tenkých nepohybujících se vrstvách tekutin, tedy kapalin a plynů,
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• prouděním (konvekcí) vyvolaném pohybem částic tekutiny, buď přirozeným, vyvola-
ným např. rozdílnou teplotou tekutiny, typicky vzduchu v místnostech, nebo umělým
vlivem technologických zařízení, např. čerpadel, kompresorů či ventilátorů,

• zářením (radiací), jehož podstatou je šíření energie elektromagnetických vln, resp. fo-
tonů jako hmotných částic, přeměňovaných v teplo při dopadu na tuhý povrch, právě
mezi povrchy částí staveb o různých teplotách, uplatňujícím se zejména v plynném
prostředí, ale možným i ve vakuu,

• přestupem mezi jednotlivými částmi staveb, zejména mezi tuhým povrchem stavby
a okolním plynným prostředím, v němž se uplatňuje proudění poblíž povrchu (při-
rozené, případně i umělé, převažující v technologických zařízeních), přičemž v okolí
povrchu (pomineme-li účinek větru a dalších klimatických jevů) se zpravidla snižuje
rychlost proudění působením tření.

Šíření tepla se navíc vzájemně ovlivňuje s šířením vlhkosti, nejčastěji difúzí vodní páry
a kapilárním vedení vody v kapalném skupenství. Vzhledem ke značné složitosti výpoč-
tového modelování a simulace respektujícího podstatu těchto procesů pracují technické
předpisy zaměřené na tepelnou ochranu staveb s výraznými, převážně empirickými zjed-
nodušeními. K jednotlivým způsobům šíření tepla se nicméně ještě podrobněji vrátíme.

V pohledu laické veřejnosti bývají v současnosti požadavky na tepelně technické výpočty
staveb, zejména obytných budov, často redukovány na pořízení tzv. energetického štítku,
resp. průkazu energetické náročnosti budovy. Oba zjednodušené výpočtové přístupy, jež
jsou v pozadí zmiňovaných pojmů, se liší tím, že průkaz energetické náročnosti budovy se
snaží hodnotit budovu jako celek na základě spotřeby energie, zatímco energetický štítek
pracuje s tepelně technickými vlastnostmi jednotlivých konstrukčních a izolačních vrstev
obálky budovy.

Pojem energetického štítku zavedla norma [95] z roku 2002, konkrétně její druhá část,
nazvaná Požadavky. Znění této normy prošlo poměrně komplikovaným vývojem; kon-
krétně obálka budovy se hodnotí pomocí průměrného součinitele prostupu tepla až od
novely [95] z roku 2005. Dalších změn různého rozsahu doznala [95] v letech 2007, 2011 a
2012. Původní text [95] pracuje s tzv. stupněm energetické náročnosti SEN = 100 eV /eV,N ,
kde eV je vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění a eV,N je požadovaná normová
měrná potřeba tepla při vytápění. Od roku 2005 se namísto stupně energetické nároč-
nosti vyčísloval tzv. stupeň tepelné náročnosti STN = 100Uem/Uem,N , kde Uem je vy-
počtený průměrný součinitel prostupu tepla a Uem,N je požadovaný normový průměrný
součinitel prostupu tepla. V roce 2007 byl tento přístup ještě zkomplikován zavedením
tzv. klasifikačního ukazatele

CI =
Uem

Uem,rq

pro Uem ≤ Uem,rq ,

CI =
Uem − Uem,rq

Uem,s − Uem,rq

pro Uem,rq < Uem ≤ Uem,s ,

CI = 1 +
Uem

Uem,s

pro Uem > Uem,s .

V této trojici vzorců znamená Uem,rq průměrný požadovaný normový součinitel prostupu
tepla a Uem,s průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu. Od roku 2011 (i po no-
velizaci v roce 2012) byl nicméně zaveden zjednodušený vztah pro výpočet téhož ukazatele
CI = Uem/Uem,N , čímž fakticky došlo k návratu k roku 2005: zřejmě CI = SEN/100.
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Energetický štítek se vztahuje výhradně k obálce budovy, a tak při jeho používání pro
posuzování účinnosti zateplení budovy nedochází ke zkreslování výsledku cizími vlivy, ne-
souvisejícími s tepelně technickými vlastnostmi použitých materiálů. Příslušný grafický
výstup, jehož příklad ukazuje horní část obr. 2.23, je jednoduchý, obdobný jako u elek-
trospotřebičů, a tudíž veřejnosti srozumitelný. Přestože používání energetického štítku
nevynucoval v ČR žádný zákon či závazný předpis, stejně tak nebylo ani jasně vymezeno,
kdo je oprávněn energetický štítek vypracovat, byl energetický štítek budovy vyžadován
jako nutná příloha již k žádosti o přidělení prostředků z Operačního programu životního
prostředí, prioritní osa 3. Pro podrobnější informace o vývoji normových požadavků sou-
visejících s energetickým štítkem lze odkázat na [33].

Průkaz energetické náročnosti budovy je naproti tomu dokument, jenž hodnotí budovu
jako celek z hlediska spotřeby energie pro vytápění, chlazení, osvětlení, větrání a spotřebu
teplé vody. Grafický výstup tohoto dokumentu, jejž prezentuje [33], str. 15, připomíná
na první pohled horní část obr. 2.23; při jeho podrobnějším zkoumání však je zřejmé,
že údaje o průměrném součiniteli prostupu tepla obálky budovy jsou nahrazeny měrnou
a celkovou vypočtenou roční spotřebou energie a podílu vytápění, chlazení, větrání, pří-
pravy teplé vody a osvětlení na této spotřebě. Nově potom průkaz energetické náročnosti
budovy upravuje příloha č. 4 vyhlášky [103] – viz dolní část obr. 2.23. Průkaz energetické
náročnosti budovy je nutno doložit k žádosti o stavební povolení při výstavbě nových bu-
dov (ve vybraných případech i při rekonstrukcích stávajících budov) už od 1. ledna 2009;
následně pak platí po dobu 10 let, a to i tehdy, byl-li původně zpracován pro jiný účel,
např. pro dotační program Zelená úsporám, nedošlo-li mezitím ke změnám ovlivňujícím
energetickou náročnost budovy. Od 1. ledna 2013 stanovuje zákon povinnost doložit prů-
kaz energetické náročnosti budovy při prodeji či pronájmu budovy, případně i její ucelené
části; tato povinnost platila dosud pouze pro budovy, které již měly příslušný průkaz
zpracován, ale nebývala dodržována. Bez ohledu na prodej nebo pronájem jsou nicméně
vlastníci budov povinni zajistit (nedojde-li mezitím ke změně zákona) zpracování průkazu
pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy podle jejich velikosti do začátku
roku 2015, 2017 a 2019.

Norma [95] sestává po formální stránce ze čtyř částí. První část Terminologie uvádí
názvy a značky veličin a jednotek tepla. Již zmiňovaná druhá část Požadavky stanovuje
funkční požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního
prostoru. Třetí část Návrhové hodnoty určuje číselné výpočtové hodnoty fyzikálních ve-
ličin stavebních materiálů a konstrukcí, jakož i výpočtové hodnoty veličin venkovního
prostoru, vnitřního prostoru a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí
a budov, pro výpočty tepelných ztrát budov a tepelné zátěže klimatizovaných prostorů a
pro výpočet potřeby energie na vytápění. Čtvrtá část Výpočtové metody konečně vyme-
zuje výpočtové metody pro navrhování a ověřování tepelné ochrany budov podle funkčních
požadavků. K normě [95] byly navíc vydány dvojí konkretizující technické normové infor-
mace: [101] pro rodinné domy a [102] pro bytové domy.

Norma [98] vychází z vyčíslení tepelných ztrát i zisků jednoduchými algebraickými
výpočty. K započítávaným tepelným ztrátám H dochází výhradně prostupem tepla do
vnějšího prostředí, jenž je formálně prostým součtem tepla

a) LD prostupujícího přímo obvodovým pláštěm mezi vytápěným prostorem a vnějším
prostředím,

b) LS prostupujícího přes zeminu tamtéž,
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c) HU unikajícího do nevytápěných prostor,

d) HV ztraceného větráním,

tedy celkově
H = LD + LS +HU +HV . (2.1)

Zohledňovanými tepelnými zisky jsou

e) vnitřní zisky podle počtu osob v domě, vybavení elektrickými spotřebiči a jejich
předpokládaného provozování,

f) pasivní solární zisky.

Složka tepelných ztrát a), potřebná v (2.1), se obecně vyjadřuje ve tvaru

LD =
∑
i

AiU2i +
∑
j

LjU1j +
∑
k

U0k , (2.2)

kde index i přísluší dvourozměrným prvkům obvodového pláště, index j jednorozměrným
tepelným vazbám a index k případným bodovým tepelným mostům, Ai jsou příslušné
obsahy a Lk patřičné délky; sčítá se přitom přes celou hranici vytápěného prostoru pro
všechny přípustné indexy i, k a j. Zbývající symboly odkazují na součinitele prostupu tepla
U2i pro i-tý prvek obvodového pláště, U1j pro j-tou tepelnou vazbu a U0k pro k-tý tepelný
most. Příslušné fyzikální jednotky jsou zřejmé z výpočtového vztahu (2.2), explicitně jsou
však navíc uvedeny v souhrnné příloze A.3; stejný přístup dodržíme i v dalším výkladu.

Složku b) je dosud možno určit podle normy [96], která by měla zohledňovat šíření
tepla v obecně trojrozměrném neomezeném prostoru vyplněném zeminou. Její extrémně
zjednodušené (převážně empirické) vztahy nicméně nepůsobí důvěryhodně; na jejich ne-
použitelnost pro realistické vyčíslení LS poukazuje mj. [84], str. 9.

Složka c) se podle normy [98] vyjadřuje ve tvaru

HU =
HUELIU

HIU +HUE

, (2.3)

kde LIU je tepelná propustnost mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, HIU je měrná
tepelná ztráta z vytápěného do nevytápěného prostoru a HUE obdobná ztráta z nevytápě-
ného prostoru do vnějšího prostředí. Poslední dvě veličiny přitom mají zahrnovat tepelnou
ztrátu prostupem tepla i větráním.

Složku d) lze podle stejné normy [98] vypočítat ze vztahu

HV = CaρaχV , (2.4)

kde Ca je měrné teplo vzduchu vztažené k jednotce hmotnosti, ρa je hustota vzduchu, V
je příslušný objem vzduchu a χ rychlost výměny jednotkového objemu vzduchu; veličina
χV je přitom charakterizována jako objemový tok vzduchu a alternativně lze navíc pra-
covat s tepelnou kapacitou vzduchu κa = Caρa vztaženou k jednotce objemu. Podle [98]
stačí vždy uvažovat κa = 1200 J/(m3.K). Veličina χV závisí na intenzitě větrání, na niž
klade řadu hygienických požadavků, diferencovaných podle účelu a způsobu užívání jed-
notlivých místností, již vícekrát odkazovaná norma [95]. Podstatně podrobnější analýza
režimů větrání je obsažena v [28].
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Důrazný požadavek na zohlednění složky e) se objevuje v koncepčních pracích o pasiv-
ních domech, zejména v [24]. Zde se při použití jednotných smluvních hodnot tepelného
výkonu na plošnou jednotku klade důraz na zjištění co nejpřesnější hodnoty vnitřních
zisků podle vybavení elektrickými spotřebiči a jejich předpokládaného využívání v čase.
Současně se používají buď obvyklé hodnoty o počtu osob, čerpané ze statistických údajů,
nebo konkrétní údaje o počtu osob, pro něž je dům navrhován. Tento postup reflek-
tuje mj. [84], str. 11, kde lze nalézt i odkazy na navazující české technické standardy pro
zjednodušené výpočty. Podrobnější deterministické výpočty, zahrnující mj. i vliv teploty
lidského těla, navrhuje [56]; cílovou funkcí jeho optimalizačního problému je nicméně jistá
míra spokojenosti uživatelů, takže přímé uplatnění jeho závěrů pro určení složky e) není
reálné.

Složka f) má zahrnout teplo vznikající slunečním zářením pronikajícím do budovy okny
a pasivními solárními systémy, jakými jsou zimní zahrady, prosklená atria, průhledné
izolační vrstvy a solární stěny. Norma [95] předpokládá postupné započítání všech ta-
kovýchto prvků s tím, že celková plocha zaskleného prvku (např. okna včetně rámu) se
transformuje na tzv. účinnou sběrnou plochu prostým násobením čtyřmi bezrozměrnými
opravnými součiniteli, jimiž jsou i) celková energetická propustnost slunečního záření, ii)
korekční činitel rámu, tj. podíl průsvitné a celkové plochy prvku, iii) korekční činitel stí-
nění okolními budovami a dalšími vyvýšenými objekty, iv) korekční činitel clonění závěsy,
žaluziemi apod.

Celkově se při analýze tepelně technických vlastností budov vychází z toho, že obvodové
a další konstrukce, oddělující místnosti s rozdílnými teplotami vzduchu, musejí plnit úkoly:

1) omezení prostupu tepla mezi jednotlivými místnostmi, vyjadřovaného pomocí sou-
činitele prostupu tepla zvlášť pro jednotlivé plochy a pro obálku budovy jako celek,

2) omezení tepelných ztrát v místech vzájemných napojení konstrukcí, vyjadřovaného
pomocí lineárního činitele prostupu tepla,

3) omezení tepelných ztrát vlivem bodových tepelných mostů, zohledňované zpravidla
jen paušální přirážkou k hodnotě průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy,

4) zajištění dostatečné teploty na vnitřním povrchu konstrukcí i za extrémní venkovní
teploty,

5) vyloučení nebo aspoň omezení kondenzace vodní páry v konstrukcích, posuzovaného
pomocí roční bilance zkondenzovaného a vypařitelného množství vodní páry,

6) vyloučení průniku vzduchu konstrukcemi a omezení jeho průniku funkčními spárami
a konstrukčními netěsnostmi;

pro úkoly 1), 2), 3) viz výpočtové vzorce (2.1), (2.2), (2.3) a (2.4). Ke všem zmíněným
úkolům se vztahují požadavky normy [95].

Základní myšlenku vyčíslení prostupu tepla lze demonstrovat na a) pro jednotlivou
stěnu jako část obálky budovy; výpočet pro celou obálku budovy se totiž bez hlubší
tepelné analýzy jen vyskládává z jednotlivých ploch a b) a c) jen víceméně empiricky
modifikují výpočtový výsledek a). Předpokládejme, že ustálený přenos tepla (nezávislý
na čase) se uskutečňuje výhradně stacionárním (tedy ustáleným, na čase nezávislým)
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i) vedením tepla kolmo ke konečnému počtu l homogenních (konstrukčních, izolačních
aj.) vrstev o konstantních (obecně různých) tloušťkách d1, . . . , dl podle lineárního
Fourierova konstitutivního vztahu,

ii) přestupem tepla mezi vnitřním povrchem celého souvrství a místností, kde je známa
teplota θI a

iii) přestupem tepla mezi jeho vnějším povrchem a prostředím vystaveným klimatickým
vlivům, kde je známa teplota θE.

Označíme-li D = d1 + . . . + dl celkovou tloušťku stěny a postupně θ0, θ1, . . . , θl teploty
na vnitřním povrchu, na rozhraní mezi první a druhou vrstvou atd. až po vnější povrch,
máme pro i-tou vrstvu při absenci vnitřních zdrojů tepla podle [31], str. 336, rovnice
vedení tepla pro předem neznámé rozložení teploty θ(x) a tepelného toku q(x), pro nějž
platí

q(x) = −λiθ′(x) , (2.5)

q′(x) = 0 (2.6)

zvlášť na každé i-té vrstvě (i ∈ {1, . . . , l}) pro x ∈ (Di−1, Di), kde (formálně) D0 = 0 a
Di = d1 + . . .+di (tedy např. D1 = d1 a Dl = D), čárka naznačuje derivaci podle x a λi je
předem známá tepelná vodivost materiálu příslušné vrstvy. Z (2.6) je zřejmé, že tepelný
tok q musí být konstantní; jeho závislost na x tedy můžeme vynechávat. Poněvadž λi jsou
v praxi vždy kladné konstanty, vyplývá z (2.5) také θ′(x) = 0, takže průběh teploty

θ(x) = θi−1 + (x−Di−1)
θi − θi−1

di
(2.7)

tvoří na intervalu (0, D) lineární splajn (tj. po částech lineární spojitou funkci). Neznámé
okrajové teploty T0 a Tl v (2.7) je nutno určit z dvojice přestupových podmínek

αI(θ0 − θI) = αE(θE − θl) = q , (2.8)

v níž se vyskytují součinitele přestupu tepla αI a αE, jež rovněž považujeme za kladné
konstanty. Tyto podmínky se používají jen pro přestup z povrchové vrstvy stěny (tuhého
skupenství) do vnitřního a vnějšího vzduchu (plynného skupenství), zatímco na všech
ostatních rozhraních se namísto nich předpokládá spojitost θ(x) pro x ∈ {D1, . . . , Dl−1},
což odpovídá hypotetickému přestupovému součiniteli blížícímu se limitně k nekonečnu.
Zbylé potřebné teploty θ1, . . . , θl−1 potom můžeme odvodit dosazením (2.7) do (2.5), což
dává

λ1
θ1 − θ0

d1

= . . . = λl
θl − θl−1

dl
= −q . (2.9)

Sloučením (2.8) a (2.9) tedy dostaneme

θ0 − θI = − q

αI

, θ1 − θ0 = −qh1

λ1

, . . . , θn − θl−1 = −qhl
λl

, θE − θl = − q

αE

. (2.10)

Sečtením všech rovnic (2.10) vychází

θI − θE = q

(
1

αI

+
d1

λ1

+ . . .+
dl
λl

+
1

αE

)−1

. (2.11)
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Ze vzorce (2.11) lze již určit hodnotu q a následně dosazením do (2.10) postupně všechny
teploty θ0, . . . , θl, potřebné v (2.7). Obráceně, známe-li např. q a θE, můžeme z (2.9)
snadno vypočítat θI a dále pokračovat stejným způsobem. Ve shodě s normou [95] zaveďme
ještě tepelný odpor R prostřednictvím svých dílčích aditivních složek

RSI =
1

αI

, RN =
d1

λ1

+ . . .+
dl
λl
, RSE =

1

αE

, R = RSI +RN +RSE (2.12)

a navíc součinitel prostupu tepla U = 1/R. Rovnice (2.11) po dosazení (2.12) má formálně
jednoduchý tvar

θI − θE = Uq =
q

R
=

q

RSI +RN +RSE

. (2.13)

Uvedený postup lze použít i pro určení tepelného odporu materiálového souvrství s pe-
riodickou mikrostrukturou a velkým počtem vrstev: pro l → ∞ vychází skutečně podle
[14], str. 106, pro ideální vrstvené materiály vzorec obdobný (2.13), zatímco v obecnějších
vícerozměrných případech je třeba podle [14], str. 109, řešit netriviální pomocný problém
pro speciální parciální diferenciální rovnici druhého řádu s periodickými okrajovými pod-
mínkami na jistém referenčním objemu. Pro jiné než deterministicky periodické materi-
álové struktury vedou nicméně obdobné úvahy k obtížným (částečně dosud otevřeným)
problémům matematické analýzy, přesahujícím rámec této práce – srov. [76] a [55].

Kromě jednotlivých hodnot součinitele prostupu tepla stanovuje [95] požadavky na
průměrnou hodnotu součinitele prostupu tepla obálky budovy, K tomu se využívá princip
referenční obálky budovy, umožňující porovnávat stavební kvalitu i velmi různorodých
budov. Referenční budova je myšlená budova stejných rozměrů a stejného prostorového
uspořádání, shodného účelu a umístění jako hodnocená budova, na jejíchž všech plochách
obálky budovy jsou použity konstrukce se součiniteli prostupu tepla odpovídajícími právě
hodnotám požadovaným v normě. Po zohlednění předepsaných oprav pro průsvitné vý-
plně otvorů a vliv tepelných vazeb mezi konstrukcemi se provede výpočet průměrného
součinitele prostupu tepla referenční budovy, čímž jsou stanoveny individuální požadavky
pro každou posuzovanou budovu. Doporučenou hodnotu pro navrhování pak představuje
75% takto získaného součinitele prostupu tepla; řada výjimek se týká rekonstruovaných
staveb.

Z deklarovaných úkolů analýzy tepelně technických vlastností budov jsme se tak dopo-
sud vypořádali s 1), 2) a 3). Úkol 4) potom souvisí s vyčíslením průběhu teploty podle
(2.7); vzhledem k po částech lineárnímu průběhu teploty a kladným hodnotám materiá-
lových charakteristik se nemůže nicméně extrémní hodnota teploty objevit jinde než na
některém z povrchů souvrství. Teplota se podle [95] hodnotí prostřednictvím bezrozměr-
ného teplotního faktoru F vyjadřovaného ve tvaru

F =
θ∗ − θE
θA − θE

, (2.14)

kde θA je návrhová vnitřní teplota v místnosti. Pro praktické vyčíslení F se za θ∗ do (2.14)
nejčastěji dosazuje hodnota θ0; pak se přesněji hovoří o teplotním faktoru vnitřního po-
vrchu – viz [84], str. 16. V současnosti jsou pro výpočty podle platných technických norem
již k dispozici spolehlivé komerční výpočtové nástroje; na vybrané z nich odkazuje norma
[95] a opakovaně se odvolává [84], str. 13 a 20, především v souvislosti s posuzováním te-
pelné stability, souvisejícím s úkolem 4), jmenovitě s garantováním nejnižší vnitřní teploty
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v budově v zimním období a nejvyšší v letním období a s analýzou rychlosti teplotních
změn.

Výpočtový přístup k tepelné analýze staveb podle (2.7) preferuje tepelně izolační schop-
nosti materiálů a konstrukcí, ignoruje však jejich tepelně akumulační schopnosti podle [64].
Tyto schopnosti však nabývají na významu právě u energeticky úsporné výstavby, kde
se má pracovat mj. s tepelnými zisky e) a f) v denních i ročních cyklech, a využívat tak
účelně nestacionárního chování stavebních objektů. Uvažujeme-li teplotu θ(x, t) i tepelný
tok q(x, t) závislé i na čase t ≥ 0 a známe-li počáteční teplotu θ�(x) v čase t = 0, můžeme
(2.5) přepsat pro jakýkoliv čas t v obecnějším tvaru, platném opět pro k ∈ {1, . . . , n},

q(x, t) = −λiθ′(x, t) , (2.15)

κiθ̇(x, t) + q′(x, t) = 0 (2.16)

pro x ∈ (Di−1, Di) v libovolném čase t ≥ 0, přičemž tečka naznačuje parciální derivaci
podle t a čárka parciální (nyní již nikoliv obyčejnou) derivaci podle x. Novou materiálovou
konstantou v (2.16) je tepelná kapacita i-té materiálové vrstvy κi vztažená k jednotce
objemu, jež bývá většinou vyjadřována ve tvaru κi = Ciρi, kde κi je táž tepelná kapacita
vztažená k jednotce hmotnosti a ρi je hustota materiálu (objemová hmotnost) i-té vrstvy;
Obdobné fyzikální charakteristiky pro vzduch byly už zmiňovány u tepelných ztrát d).
Předepsané teploty θE(t) i θI(t) jsou obecně rovněž funkcemi času t, stejně jako předem
neznámé teploty θ0(t), . . . , θl. Dvojice přestupových podmínek má pak tvar

αI(θ0(t)− θI(t)) = q(0, t) , αE(θE(t)− θl(t)) = q(D, t) (2.17)

pro předem známé časové funkce q(0, t) a q(D, t). Řešení nestacionárního problému se
známým počátečním stavem, popsaného soustavou rovnic (2.15), (2.16) a (2.17), je ovšem
podstatně komplikovanější než řešení stacionárního problému, popsaného soustavou rovnic
(2.5), (2.6) a (2.8). Opakovat nelze ani výše uvedenou jednoduchou úvahu o zaměnitelnosti
okrajové podmínky s teplotou a s tepelným tokem. Řešení naznačeného nestacionárního
problému se pak hledá buď částečně analyticky ve tvaru součtů nekonečných řad s možnou
pomocí vhodných integrálních transformací podle [7], str. 181, nebo rozličnými přibližnými
numerickými postupy. Výpočet může být komplikován i nesplněním předpokladů i), ii),
iii): zejména jsou-li některé z charakteristik λi či κi teplotně závislé, nejsou již obecně
použitelné zmiňované integrální transformace. Rovněž není-li některý z materiálů (ani
z makroskopického pohledu) izotropní (klasickými příklady jsou textilie, dřevo, sláma
a izolační desky na bázi rostlinných či živočišných vláken), nemusí být jednorozměrná
idealizace vůbec rozumná: i tenká homogenní a izotropní vlákna, zhruba rovnoměrně
rozmístěná v homogenní a izotropní matrici, mohou způsobovat výraznou anizotropii
materiálu jako celku díky převažující (nikoliv nahodilé) orientaci vláken.

V literatuře se též často používá teplotní vodivost ai = λi/κi. Dvojice konstant λi a κi
v (2.15) a (2.16) se totiž dá zdánlivě nahradit právě jedinou konstantou αi s výsledkem

θ̇(x, t) = aiθ
′′(x, t) (2.18)

pro x ∈ (Di−1, Di) a libovolný čas t ≥ 0. Do kompletní formulace problému se nicméně
dostane λi zpět prostřednictvím q(x, t) z (2.17), takže namísto s charakteristikami λi a κi
se následně alternativně pracuje s charakteristikami λi a ai. České názvosloví s rozlišová-
ním tepelné a teplotní vodivosti nemá nicméně přiměřenou oporu v anglické terminologii,
zacházející s pojmy „thermal conductivityÿ a „thermal diffusivityÿ.
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Podle [95] se v souvislosti s úkolem 5) zjišťuje pro standardizované zimní výpočtové
podmínky výskyt kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce: pokud ke kondenzaci ne-
dochází, případně přítomnost malého množství kondenzátu nemůže ohrozit požadovanou
funkci konstrukce (zejména zkrácení její předpokládané životnosti, snížení vnitřní povr-
chové teploty vedoucí ke vzniku plísní, zvýšení hmotnosti či objemu konstrukce mimo
rámec rezerv statického výpočtu či riziko degradace materiálu iniciované zvýšeným obsa-
hem vlhkosti) a nemůže ani docházet k dlouhodobému hromadění vlhkosti v konstrukci,
je konstrukce považována za vyhovující. Požadavky se uplatňují pro vnější i vnitřní kon-
strukce s výjimkou konstrukcí přilehlých k zemině a prokazují se bilančním výpočtem po
měsících podle normy [98]. Podrobněji se problematikou vlhkosti v zateplovacích systé-
mech budov a s ní souvisejícím nebezpečím bujení sinic a řas zabývá [74]. V [95] však
převážně jde o pokusy o kvalifikované odhady skutečnosti, nikoliv o zobecnění (2.15) na
základě principů zachování tepelné energie a hmotnosti vlhkosti v pórech materiálových
vrstev. Situaci komplikuje poměrně pomalé šíření vlhkosti v porovnání s šířením tepla,
takže snažit se jen o popis ustáleného stavu obdobný (2.5) není rozumné. V odůvodně-
ných případech, především u konstrukcí obsahujících kapilárně aktivní materiály, proto
[98] připouští hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí (důkladněji nepopisovanými) pokroči-
lejšími výpočtovými metodami.

Současný neustálený přenos tepla a hmoty, v našem případě hlavně šíření vlhkosti v růz-
ných skupenstvích, případně však i jiné kontaminující látky, s uvažováním jejich vzá-
jemného ovlivňování, v materiálu za předpokladu přenosu hmoty výhradně molekulární
difúzí či efúzí popisuje nejjednodušším způsobem (s konstantními materiálovými charak-
teristikami) Lykovův model, prezentovaný podrobně v [45], str. 210. Dále se budeme pro
jednoduchost zabývat jen vedením vlhkosti bez skupenských změn. Mimo linearizovaný
Fourierův konstitutivní vztah pro vedení tepla vychází (v prvním přiblížení realitě) i z ob-
dobného Fickova vztahu pro přenos hmoty – srov. [26], str. 9. Vedle teploty θ(x, t) je další
předem neznámou skalární veličinou bezrozměrný potenciál přenosu vlhkosti Φ(x, t), vy-
jadřující obsah vlhkosti v materiálu. Mimo tepelný tok q(x, t) je třeba zavést i vlhkostní
tok J(x, t). Zatímco konstitutivní vztah (2.16) můžeme pro i-tou vrstvu a jakýkoliv čas
t ≥ 0 beze změny převzít, (2.16) získá díky započtení vlivu Φ(x, t) nový tvar

κiθ̇(x, t)−B1iΦ̇(x, t) + q′(x, t) = 0 , (2.19)

a pro Φ(x, t) máme navíc další evoluční rovnici

Φ̇(x, t) + J ′(x, t) = 0 , (2.20)

k níž je ještě třeba doplnit konstitutivní vztah

J(x, t) = −B2iΦ
′(x, t)−B3iθ

′(x, t) . (2.21)

V rovnicích (2.16) a (2.19) se mimo již používané materiálové charakteristiky λi a κi ob-
jevují i nové materiálové charakteristiky B1i, B2i a B3i. Celkově v rovnicích (2.19), (2.20),
(2.16) a (2.21), pocházejících (po řadě technických zjednodušení) z termodynamických
principů zachování (tepelné) energie a hmotnosti s uplatněním zmiňovaných konstitutiv-
ních vztahů, lze následně všechny materiálové charakteristiky, jsou-li konstantní a kladné,
včetně nově zavedených B1i, B2i a B3i, vyjádřit po vhodné transformaci pomocí bezroz-
měrných číselných charakteristik, tzv. Lykovova, Posnovova a Kossovičova čísla, ve smyslu
(postupně) [45], str. 134, 138 a 132. Poněvadž za q(x, t) lze snadno z dosadit z (2.16) do
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(2.19), stejně tak i za J(x, t) z (2.21) do (2.20), stačí následně vzniklou soustavu dvou evo-
lučních rovnic pro neznámé T (x, t) a W (x, t) opatřit vhodnými počátečními a okrajovými
podmínkami včetně přestupových, aby bylo možno časový vývoj obou neznámých určit
přiměřenou numerickou metodou, např. kombinací metodou diskretizace v čase s metodou
konečných prvků.

Lykovův model není nicméně schopen vystihnout řadu reálných fyzikálních procesů,
mj. rozdílné mechanismy přenosu vlhkosti při zaplňování a uvolňování pórů a kapilár.
Moderní modely současného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti (případně i dalších látek)
v pórovitém prostředí, označované s využitím anglické zkratky jako modely HAM (Heat,
Air and Moisture), pracují s nelineárními závislostmi mezi jednotlivými veličinami, zo-
hledňujícími informace o mikrostruktuře materiálu. Klasifikací těchto modelů se zabývá
[80]; z rozsáhlých programových systémů vytvořených na jejich základě, akcentujících
problematiku šíření tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech konstrukcích, lze zmínit
např. WUFI (jejž šíří německý Fraunhofer Institut, v originále Wärme Und Feuchte Insta-
zionär) a DELPHIN (z TU Drážďany). Jejich jednotlivé výpočtové procedury vycházejí
z důkladné fyzikální analýzy, spojující poznatky o mikrostruktuře s rozsáhlými experi-
menty, i (na rozdíl od dosud prezentovaného zjednodušeného jednorozměrného modelu)
z řádné formulace problému v R3; podrobně se tzv. Kiesslovým modelem, jenž předsta-
vuje teoretický základ takových výpočtů, zabývá [18]. Vybrané fyzikální a matematické
úvahy nezbytné v této práci jsou zařazeny v části 3.1.

V doporučeních (zejména zahraničních) pro nízkoenergetické domy, především pro dře-
vostavby, lze najít i dost náročné požadavky nízké celkové průvzdušnosti (tedy relativní
vzduchotěsnosti) obálky budovy, případně její ucelené části, což souvisí s posledním z vy-
jmenovaných úkolů 6). Relevantní výpočtové vzorce nejsou k dispozici; celková průvzdu-
šnost se ověřuje experimentálně pomocí celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém
rozdílu 50 Pa. Snahy o výpočtové modelování narážejí na skutečnost, že do modelů HAM
vnáší výrazné komplikace jak proudění vzduchu v místnostech, tak jeho případné pro-
nikání konstrukčními a izolačními vrstvami; do normových výpočtových nástrojů je tak
nelze racionálně zahrnout.

Jisté změny ve zjišťování energetické náročnosti budov způsobila ještě zmiňovaná vy-
hláška [103], přestože vlastní text této vyhlášky neobsahuje jediný výpočtový vzorec a 6
číslovaných rovnic v příloze č. 1 je jen formálně složitých, snažíc se zohlednit nejrůznější
typy budov; po matematické stránce jde nicméně jen o dosazování tabulkových hodnot,
jejich násobení a sčítání. Vyhláška nicméně deklaruje své poslání zapracovat do právního
systému ČR evropskou směrnici [100], činíc tak prostřednictvím tzv. ukazatelů energetické
náročnosti budovy, jimiž jsou:

• celková primární energie za rok, určovaná jako součet součinů dodané energie v roz-
dělení po jednotlivých energonositelích a příslušných faktorů uvedených v příloze
č. 3, zohledňujících různé technické systémy umístěné v budově i případnou do-
dávku vyrobené energie mimo budovu,

• neobnovitelná primární energie za rok (s avizovanou změnou započítávání od roku
2015),

• celková dodaná energie za rok, již tvoří součet dílčí samostatně vyčíslované ener-
gie dodané na vytápění, na chlazení, na větrání, na úpravu vlhkosti vzduchu, na
přípravu teplé vody a na osvětlení,
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• průměrný součinitel prostupu tepla (viz dále),

• součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,

• účinnost instalovaných technických systémů.

Pracuje se s referenční budovou s četnými odkazy na [95]; pro zohlednění složitějších
geometrických konfigurací budov se mimo tzv. jednozónových budov uvažují i vícezónové
budovy. V principu se podle přílohy č. 1 požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla
U určuje pro jednozónovou budovu podle vztahu

U =

∑
iAiUibi∑

iAi

+ ∆U , (2.22)

kde mimo normové hodnoty součinitele prostupu tepla Ui pro jednotlivé teplosměnné
konstrukce podle [95], odlišené indexem i, jež můžeme interpretovat obdobně jako při vý-
počtu LD podle (2.2), objevují ještě bezrozměrný tzv. teplotní redukční činitel bi a nově
paušální přirážka ∆U k součiniteli prostupu tepla na vliv tepelných vazeb. Pro vícezó-
novou budovu se hodnota U na základě (2.22) určuje jako vážený průměr samostatně
vypočtených hodnot pro jednotlivé zóny, přičemž vahami jsou objemy jednotlivých zón
budovy stanovené z vnějších rozměrů. Na první pohled komplikovaná soustava dalších
indexů u jednotlivých veličin zohledňuje převažující návrhovou teplotu včetně specifika
budov s téměř nulovou spotřebou, podíl průsvitných ploch a jeho speciální započtení u bu-
dov s lehkým obvodovým pláštěm, jakož i typ využití budovy pro bydlení či jiné účely,
rozlišujíc mezi dokončenými budovami a jejich změnami a novými budovami. Následující
ustanovení předepisují požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na ná-
kladově optimální úrovni a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie. Příloha č. 2 vymezuje klasifikační třídy energe-
tické náročnosti budovy, příloha č. 3 obsahuje faktory celkové a neobnovitelné primární
energie hodnocené budovy (pro uhlí, zemní plyn, topný olej, dřevní štěpku, elektřinu z do-
dávky mimo budovu atd.), následující nejobsáhlejší přílohu č. 4 pak tvoří 16-stránkový
vzor protokolu průkazu energetické náročnosti budovy (včetně zmiňované analýzy pro-
veditelnosti) a 2-stránkový vzor grafického znázornění tohoto průkazu – srov. dolní část
obr. 2.23.

2.4. Přístupy nezahrnuté v technických normách

V [56] se na základě rozsáhlého, převážně empirického výzkumu ukazuje, že klíčovým
aspektem udržitelného bydlení je příjemný pocit obyvatel, podmíněný vhodnými vnitř-
ními klimatickými podmínkami. Oceňován je i vliv rozptýleného slunečního záření v zim-
ních měsících, zatímco přímé vystavení slunečním paprskům v letním období (případně
za velmi slunných dní i v zimě) je vnímáno jako diskomfort, jenž musí být kompenzován
vhodnou ochranou, jak dokládají [43] a [82]. Analýzu skutečného vnitřního klimatu v do-
mech i podrobný průzkum jeho vnímání obyvateli obytných bloků v Židlochovicích (z nichž
první ukazuje obr. 2.18) předvádí [35]. V obsáhlém přehledu použitelných charakteristik
pro dlouhodobou tepelnou pohodu v budovách [13] se pak rozlišuje zejména mezi charak-
teristikami založenými i) na tepelné rovnováze mezi lidským tělem a okolním prostředím,
ii) na fyziologických deformacích vyvolaných napětím v prostředí, iii) na měření vybraných
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fyzikálních parametrů. Praktické navrhování energeticky úsporných staveb musí respekto-
vat v první řadě ekonomická a technická, ale i architektonická i obecně estetická hlediska;
jeho základním nástrojem však zůstávají převážně deterministické výpočty.

Obrázek 2.29.: Spektrum slunečního záření dopadajícího na atmosféru z vesmíru
a téhož záření procházející atmosférou na zemský povrch. Pře-
vzato z http://climate.mr-int.ch/index.php/en/phenomena-uk/
absorption-of-radiations; překlad autorky.

Výpočtové přístupy zmiňované v části 2.3, dokonce i ty složitější z nich, snažící se
empirická zjednodušení nahrazovat fyzikálně korektními formulacemi, vyžadují nicméně
výraznou revizi a přehodnocení v souvislosti s navrhováním energeticky úsporných staveb.
Některé z nich je možno implementovat i do dostatečně obecných klasických výpočtových
modelů, otevřených případnému rozšiřování. Příkladem může být studium tepelně izola-
čních a akumulačních vlastností staveb z hlediska polohy Slunce na obloze s uvážením
klimatických údajů pro různá roční období. Mimoto dochází na stavebním povrchu k zá-
ření tepla, jež lze popsat na základě tzv. Stefanova - Boltzmannova zákona, formulovanému
původně pro dokonale černé těleso. Vysvětlení fyzikální podstaty tohoto procesu, jakož i
jeho popis ze stavebně technického hlediska, související s emisními vlastnostmi stavebních
povrchů, lze nalézt v [19], str. 115; o pozoruhodné historii tohoto objevu se lze poučit
v [31], str. 839. O Slunci se předpokládá, že je tzv. absolutně černým tělesem o teplotě
(přibližně) 5776 K. Tepelný tok se obvykle vyjadřuje prostřednictvím radiace vztažené ke
konkrétní vlnové délce, jak demonstruje obr. 2.29; celkový tepelný tok se získá následnou
integrací přes všechny přípustné vlnové délky. Část slunečního záření je při dopadu na
zemskou atmosféru odražena zpět do vesmíru, další část je v atmosféře pohlcena a roz-
ptýlena molekulami plynů, malými vzdušnými částicemi, vodní parou, aerosoly i mraky
a teprve zbylá část dopadá až na zemský povrch. Vlivem částic rozptýlených v atmosféře
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o velikosti asi 450 až 500 nm dochází k odrážení a rozptylování záření o srovnatelné vl-
nové délce, zatímco část viditelného vlnového spektra s větší vlnovou délkou (červená,
žlutá, zelená) atmosférou úspěšně proniká k zemskému povrchu; následně vnímá díky roz-
ptýlenému záření lidské oko denní oblohu jako výrazně modrou, zatímco Slunce se jeví
jako žluté, poněvadž hlavní část sluneční energie je vysílána na frekvenci kolem 560 nm.
Konstitutivní vztah mezi tepelným tokem a teplotou je typicky mocninný, což přináší ne-
příjemné komplikace do matematických formulací i výpočtových algoritmů; pro pochopení
jejich hloubky a způsobů překonávání je pak třeba studovat [65], str. 253.

Jiný příklad představuje využívání pokročilých izolačních souvrství, jejichž účinnost
je založena na skupenském teple vratné změny skupenství, případně pracuje s emisními
vlastnostmi povrchů a materiálových rozhraní, využívajících rovněž povrchového záření
tepla, ale též vzduchových bublin, jako v [79]. Zjednodušené výpočtové postupy pro navr-
hování konstrukcí s takovými izolacemi, respektující proudění vzduchu v izolačních vrst-
vách, jež pracují se zdánlivým vedením tepla, neodpovídají fyzikální realitě. Zanedbávat
nelze ani proudění vzduchu v místnostech, jež mívají většinový podíl na objemu celého
objektu, a jím způsobené proudění tepla.

Společenská objednávka na dostatečně jednoduché, nepříliš nákladné, transparentní a
věrohodné výpočty se obecně dostává do nesouladu s komplexností problematiky trvale
udržitelné výstavby i s myšlenkovou náročností fyzikálních a matematických modelů, za-
hrnujících větší množství nestacionárních procesů, z nichž některé jsou podmíněny mi-
krostrukturou materiálu, nejsou plně reverzibilní a souvisejí s chemickými reakcemi a
dalšími, někdy i obtížně specifikovatelnými vlivy. Podle modelu [89] by tak výsledná sou-
stava evolučních parciálních diferenciálních rovnic mohla zahrnovat až 20 rovnic s 20
neznámými proměnnými s vhodnými počátečními a okrajovými (tedy i přestupovými)
podmínkami na každé z částí konstrukce, vyčíslovaných (při znalosti počátečního stavu)
postupně v jednotlivých časech. Numerická a výpočtová analýza takových modelů není
v běžných situacích rozumně proveditelná, nehledě již na potřebnou znalost velkého množ-
ství materiálových charakteristik, jež mohou být obecně opět funkcemi zmiňovaných 20
proměnných, a (rovněž předem neznámý) stochastický charakter vstupních údajů.

Realizaci důvěryhodných, nikoliv přehnaně nákladných tepelně technických výpočtů
může podpořit chápání budovy jako tepelného systému, rozpracované původně v [80].
Pokrok v této oblasti za poslední 2 desetiletí lze dokumentovat na [71], [42] a [87] a na
četných dalších publikacích z nich odkazovaných. Silná fyzikální i geometrická zjednodu-
šení lze obcházet vybranými přístupy umělé inteligence (anglicky soft computing, v češtině
často nepřekládáno) podle [58] a [91]: mlhavými množinami (anglicky fuzzy sets), hru-
bou klasifikací (anglicky rough classification), genetickými algoritmy apod. Některé jejich
předpoklady, např. redukce studia tepelných procesů na analýzu elektrických RC-obvodů
podle [93], lze však odstranit či modifikovat díky slabé formulaci příslušných problémů a
využití vlastností multiplikativních Fourierových rozkladů, prezentovaných v [88].

Případná implementace všech tří klasických termodynamických principů (z nichž se
stále zabýváme jen prvním) může být založena na řádné analýze exergie v budovách
podle [46] a [69], obecně pro fyzikálně uzavřené soustavy rozpracované v [68], str. 145, pro
otevřené v [68], str. 233. V termodynamice bývá exergie systému zaváděna jako maximální
využitelná energie systému během hypotetického fyzikálního procesu, který přivede sys-
tém do rovnováhy se zásobníkem tepla o nekonečně velké kapacitě; zjednodušující přístup
pak často ztotožňuje okolní prostředí s tímto zásobníkem. Zatímco energie je během ja-
kéhokoliv fyzikálního procesu nezničitelná, měníc pouze své formy, ke ztrátě exergie (a
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současném nárůstu entropie, tj. neuspořádanosti systému) dochází vždy při procesu se
změnou teploty; při izotermických procesech jsou naopak pojmy energie a exergie zaměni-
telné. Z hlediska termomechanických principů tak prvnímu principu odpovídá zachování
energie (jakož i dalších fyzikálních veličin), druhému nevratnost snižování exergie. Pro
úplnost zmiňme i třetí z termodynamických principů, který vylučuje dosažení Kelvinovy
nulové teploty – srov. [31], str. 369, 386 a 403.

2.5. Výpočtové nástroje

Navrhování energeticky úsporných staveb, zejména s ohledem na postupné přibližování
k pasivnímu standardu se přestává obcházet bez výpočtové predikce jejich dlouhodo-
bého chování, založené na numerické analýze netriviálních evolučních termodynamických
problémů. Příslušná matematická existenční a konvergenční teorie pro soustavy parci-
álních diferenciálních rovnic evolučního typu s vhodnými počátečními, přestupovými a
okrajovými podmínkami skrývá ještě mnoho nedořešených problémů. Přesto se zdá cesta
přechodu od zjednodušených představ, přebíraných mnohdy ze stacionárních výpočtů pro
klasické budovy, k využívání moderních výsledků fyziky, matematiky i informatiky ne-
zbytnou. Systémový přístup, diskutovaný již v části 2.4, představuje slibný nástroj pro
zvládání rozsáhlých výpočtů s tím spojených.

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně byl prof. Stani-
slavem Šťastníkem a jeho spolupracovníky vyvinut (v jazyku Pascal v prostředí Delphi)
nekomerční výpočtový systém SIM stabil, založený na systémové analýze budovy jako
tepelného systému, popsané podrobně v [38]. S využitím tohoto systému byly provedeny
mj. srovnávací výpočty na dvojici novostaveb rodinných domů v Líšni obdobné velikosti,
v jednom případě s dřevěnou a v druhém s ocelovou konstrukcí: [36] poukazuje (s vy-
užitím vlastního postprocessingu v MATLABu) na skutečnost, že dřevo osvědčuje své
dobré tepelně izolační i akumulační vlastnosti, zatímco ocelová konstrukce je pro udržení
tepelné stability bezvýznamná – a v letním období skutečně dochází u domu s touto kon-
strukcí k nežádoucímu přehřívání místností. Obdobný přístup používá i [61], jenž se však
soustřeďuje na modelovou obytnou jednotku, zatímco v [36] jde o skutečně realizované níz-
koenergetické (nikoliv pasivní) stavby. Výpočtový systém SIM stabil se mimoto osvědčil i
pro analýzu skladových budov s řízenou vnitřní spotřebou, zejména chladíren a mrazíren –
srov. [81]. Tento systém byl od počátku budován se znalostí dánského komerčního systému
BSim 2000 (jehož název je zkratkou z anglického Building Simulation Program, systém
vyvinul Building Research Institut v dánském městě Hørsholm); paralelně se nicméně na
Ústavu technických zařízení budov FAST VUT v Brně úspěšně pracovalo se standardním
programovým systémem BSim 2000 – srov. [77]. Značně odlišný příklad výpočtové analýzy
pak představuje využití programového systému ESP-r (z anglického Energy Simulation
Program) na ČVUT v Praze pro studium kvality vnitřního vzduchu – srov. [40].

Přehled dnes již klasických výpočtových nástrojů pro tepelnou analýzu budov s řadou
historických poznámek je obsažen v [15] a [80]. Vývoj za posledních 10 let s důrazem
na evropské a české prostředí by si zasloužil samostatné zpracování, vymykající se mož-
nostem této práce. Řada ze zmíněných nástrojů pracuje s původní netriviální fyzikální
a matematickou analýzou včetně metodiky pro identifikaci materiálových charakteristik,
nezbytné (společně se zohledněním stochastického charakteru klimatických údajů) pro ko-
rektní odhad nejistot výpočtových výsledků. Pro běžná hodnocení energetického chování
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budov podle platných (postupně se měnících) předpisů se nicméně v ČR nejvíce rozšířily
4 programy:

• zdarma dostupný tabulkový procesor NKN (což představuje zkratku neskromného
názvu národní kalkulační nástroj), jehož autory jsou K. Kabele, M. Urban, M. Ka-
brhel, D. Adamovský a R. Musil z Fakulty stavební ČVUT v Praze,

• komerční program PENB společnosti Protech z Nového Boru,

• komerční program Energie 2009 firmy Svoboda Software z Kladna (autorem je
Z. Svoboda),

• mezinárodně uznávaný software PHPP (interpretováno obvykle jako Passive House
Planning Package, v německém originále Passivhaus Projektierungs-Paket), odka-
zovaný z [25].

Výpočetní postupy, které jsou v těchto programech použity, umožňují v technickém zjed-
nodušení, jež připouštějí příslušné předpisy, modelovat prakticky veškeré dílčí části ener-
getické spotřeby budov, k čemuž ovšem vyžadují zadávání velkého množství vstupních
údajů, které uživatel může mnohdy jen odhadovat, případně i v dobré víře či účelově
upravit, aby bylo dosaženo potřebného výsledku (což bývá často neoficiálně kritizováno).

Základní průběžně aktualizované informace o relevantních programových systémech
různého zaměření (v 21 tematických oblastech) a úrovně obecnosti z celého světa lze nalézt
v přehledu Building Energy Software Tools Directory, dostupném díky U. S. Department of
Energy USA na http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory; během
roku 2016 obsahoval základní seznam již přes 500 položek (SIM stabil i další programy
vytvořené převážně pro výzkumné účely v něm nicméně chybějí). Pro ilustraci a možnou
inspiraci zmíníme reprezentanty některých skupin výpočtových nástrojů ze zmíněného
seznamu, odkazujícího zprostředkovaně na četné další webové stránky:

• Therm (velmi zkrácená verze kompletního názvu Thermal Evaluation Tool for Buil-
dings) je software, jenž vyhodnocuje tepelné chování pasivních budov včetně klima-
tizace na základě hodinových změn teploty vnitřního vzduchu. Software započítává
vliv řady předem nastavitelných parametrů i proměnných: struktury a orientace bu-
dovy, dveřních a okenních výplní, přirozené ventilace i zisků a ztrát vlivem přestupu
tepla a záření. Započítat lze mj. vliv Trombeho stěny, chladicího systému s vypařo-
váním a střešní nádrže. Software má sloužit jako první podpůrný nástroj při výběru
vhodných obálek i zařízení budov pro konkrétní předpokládané funkce a dané klima-
tické podmínky. Zahrnuje různá optimalizační kritéria od stability vnitřní teploty
po Software byl vytvořen v prostředí Microsoft Excel v jazyku Visual Basic, a je
tak vhodný k použití právě v rámci tohoto prostředí, řadě uživatelů známého. To
usnadňuje např. doplňování databáze materiálů či klimatických údajů. K dispozici je
i intuitivně ovladatelný nástroj pro výpočet hodnoty U pro vymezené části budovy.

• TADSIM (zkratka za Tools for Architectural Design and Simulation) byl záměrně
vyvinut jako softwarové rozhraní mezi navrhováním staveb a simulačními výpočty.
Jako své základní poslání deklaruje zajistit, aby architekti (fyziky, matematiky a
informatiky příliš neznalí) byli schopni provádět rychlé a účinné simulace reálných
fyzikálních procesů v budovách. Potřebné informace o geometrii budovy včetně je-
jích vybraných detailů jsou automaticky exportovány z modulu TAD Designer pro
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podporu architektonického navrhování. Tyto informace lze předávat řadě dalších
simulačních nástrojů, k nimž z oblasti tepelné analýzy patří DYNSIM, TRNSYS
a DOE. Software DYNSIM je přímo integrován do TADSIM pro oceňování časově
závislého průběhu teplot a tepelných toků, což dokáže provádět i pro vytápěné a
klimatizované budovy o více podlažích a zónách včetně zhodnocení vlivu orientace
stavby, polohy oken, výběru materiálů či barev fasády; vliv stínění externími plo-
chami je zohledněn mírou stínění pro jednotlivá okna. Přídavný modul poskytuje
uživateli doporučení k různým aspektům pasivního stavitelství, zejména k navrho-
vání s ohledem na klimatické podmínky, k dennímu a umělému osvětlení, k pasivním
solárním přístupům a k výběru materiálové skladby. Počítá se s pohodlným upra-
vováním údajů pro další optimalizaci celkového návrhu budovy.

• TRNSYS (zkratka za Transient System Simulation Tool) představuje dynamický
simulační softwarový nástroj pro zhodnocení funkčnosti libovolného solárního tepel-
ného systému. Do modelování šíření tepla v budově dokáže zakomponovat např. fo-
tovoltaický systém a systém ohřevu vody pro domácnost, což z něj činí jeden z ko-
merčně nejúspěšnějších simulačních nástrojů v pozemním stavitelství. Pracuje při-
tom s rozhraním, primárně uživatelsky ovládaným pomocí nabídek modulu PRE-
BID, které připraví soubor obsahující popis budovy (geometrie, použitých materiálů,
vytápění a klimatizace apod.). Stejný soubor lze nicméně pořídit bez využití modulu
PREBID jakýmkoliv běžným editorem (např. jednoduchým editorem Notepad), je
však třeba podrobně nastudovat strukturu zmíněného souboru. Totéž se týká klima-
tických dat pro simulace, pro něž je buď k dispozici rozhraní PRESIM, nebo je lze
rovněž ručně editovat. Součástí tohoto softwaru je obsáhlá vlastní knihovna vlast-
ností materiálů, stejně jako podpora rychlé analýzy vlivu vybraných parametrů na
základě parametrických tabulek. Pro integrování výpočtových simulací do architek-
tonického návrhu lze software TRNSYS používat současně se softwarem SimCAD.
Výstup v podobě časových průběhů teploty a tepelných zatížení lze získat v gra-
fické podobě nebo jako text ve výstupním souboru. V [51] je software TRNSYS
základem i pro statistické zpracování Morrisovou metodou parametrické analýzy a
pomocí Sobolových citlivostních indexů.

• DOE je software zaměřený na předpovídání hodinové spotřeby energie a následně
celkových nákladů na energii v budově, vyvíjený v USA s podporou U. S. Depart-
ment of Energy. Jako vstupy jsou vyžadovány informace o počasí po 1 hodině a po-
pis geometrie budovy, materiálů stěn, využití jednotlivých místností a uvažovaných
technologických zařízení. Návrháři mohou zkoušet vybírat vhodné parametry bu-
dovy, které by mohly zlepšit efektivnost využívání energie při zachování tepelné po-
hody a nízkých nákladech. Software DOE zahrnuje jako podprogram tzv. BDL Pro-
cessor pro překlad zmíněných vstupů (zkratka za Building Description Language) a
dále čtveřici sekvenčně používaných podprogramů LOADS, SYSTEMS, PLANTS a
ECONOMICS (výstup z podprogramu LOADS je vstupem podprogramu SYSTEMS
atd.). Z nich podprogram LOADS zohledňuje vnější klimatické vlivy současně s umě-
lým vytápěním či chlazením, podprogram SYSTEMS nastavuje aktuálně parametry
ventilace vzduchu, rozvodu teplé a studené vody apod., podprogram PLANTS vy-
hodnocuje následnou spotřebu energie na ohřev vody, provoz mrazničky a dalších
domácích spotřebičů a podprogram ECONOMICS slouží k závěrečnému ekonomic-
kému zhodnocení zvoleného konstrukčního řešení. Software DOE obsahuje mimoto
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řadu pohodlných uživatelských rozhraní, podporujících zejména ekonomickou opti-
malizaci návrhu.

• Software eQuest zpřístupňuje široké třídě uživatelů analýzu energetické bilance bu-
dov s výsledky na profesionální úrovni. S využitím softwaru DOE umožňuje pro-
pojení nástrojů pro navrhování stavebních objektů, analýzu ukazatele energetické
efektivnosti EET (tj. Energy Efficiency Measure) a pro variabilní přípravu grafic-
kých výstupů.

• EnergyPlus je modulárně strukturované programové vybavení založené na osvědče-
ných schopnostech softwaru BLAST a DOE. Primárně se chová jako simulační ná-
stroj s vstupy a výstupy v podobě jednoduchých textových souborů. Umožňuje
současnou výpočtovou simulaci chování budovy vlivem klimatického zatížení i jím
podmíněné činnosti technologických systémů s cílem přesné predikce vývoje teploty
při zachování uživatelského tepelného komfortu a dodržení hygienických podmí-
nek. Modul pro výpočet šíření tepla a hmoty (zejména vlhkosti v pórovitém pro-
středí), vycházející ze softwaru BLAST (resp. jeho výzkumné verze IBLAST), pra-
cuje s uživatelsky zadaným časovým krokem (implicitně 15 minut); částečné vý-
sledky v příslušných diskrétních časech jsou pak předávány modulu pro simulaci
technologických systémů budovy. Ten, opět s nastavitelným časovým krokem (až po
1 minutu), simuluje činnost systémů vytápění, větrání, klimatizace i dalších elektric-
kých spotřebičů. Ze softwaru DOE byly původně převzaty mj. nástroje pro výpočet
účinnosti zasklení oken, denního osvětlení i působení slunečního záření; postupně
nicméně vznikají vlastní paralelní moduly (např. Delight pro denní osvětlení).

• DesignBuilder je komplexní programový systém pro podporu navrhování budov.
Pro analýzu šíření tepla a oceňování energetické Z hlediska tepelně technických
výpočtů včetně šíření vlhkosti či kontaminující látky ve stěnách, proudění vzduchu
v místnostech na základě modelu CFD apod. plně spoléhá na výpočtové schopnosti
softwaru EnergyPlus, jak dokládá [92].

Zmiňované výpočtové nástroje jsou v podmínkách VUT v Brně dostupné různou měrou.
Centrum AdMaS na Fakultě stavební má k dispozici DesignBuilder; mimo EnergyPlus pak
využívá pro modelování úloh termomechaniky obecný software ANSYS, pro implementaci
modelů CFD software Fluent. Projekt Inteligentní regiony – Informační modelování budov
a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj, řešený na Centru AdMaS (plným
názvem Advanced Materials, Structures and Technologies) a Ústavu technických zařízení
budov FAST VUT v Brně, si klade následující cíle: „U vybraných referenčních budov se
provede simulace, kalibrace a ověření. Poté se provede ekonomicky účinná optimalizace
energie z hlediska všech nezbytných hledisek budovy, jako jsou tepelné vlastnosti, systémy
služeb v budově, obnovitelné zdroje energie a vnitřní klima. Průkopnické stavební tech-
nologie a materiály se podrobí ekonomickému rozboru a analýze nákladů životního cyklu
k posouzení investičních požadavků a návratnosti investic. Všechny výše popsané strategie
se transformují do standardizovaných či modularizovaných typů referenčních budov, které
představují replikovatelná řešení energetické účinnosti v rámci většiny nově stavěných a
rekonstruovaných budov stejného konstrukčního typu a klasifikace využívání.ÿ O dílčích
výsledcích řešení tohoto projektu svědčí [1] a [30].
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Celkově se nicméně ukazuje, že roční spotřeba energie (především na vytápění) je jen
jedním z výstupů (různě podrobných) výpočtů, o jehož co nejdokonalejší shodu s odečí-
tanou spotřebou během provozu domu není rozumné usilovat. Tato spotřeba totiž souvisí
s řadou obtížně rozlišitelných vlivů, zejména (bez nároku na úplnost):

i) s nezbytným fyzikálním, matematickým i výpočtovým zjednodušením problému
šíření tepla v domě,

ii) s nejistotou vstupních údajů, především s konkrétním klimatickým rokem, odlišným
od referenčního,

iii) s mírou skutečného využívání domu a se zvyklostmi jeho uživatelů.

Zatímco tedy i) lze zpřesňovat důkladnějšími (leč dražšími) simulačními deterministickými
výpočty, ii) odkazuje do oblasti stochastického modelování klimatických jevů i dalších
nejistých vstupů a iii) nelze zvolenou metodikou věrohodně kvantifikovat.
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3. Výpočtový model budovy jako tepelného
systému

Základní myšlenku systémového přístupu k analýze šíření tepla v budově představuje roz-
klad budovy, chápané ve shodě s [47], str. 19, jako tepelný systém, na jednotlivé místnosti,
stěny, podlahy, stropy, střechu, jejich konstrukční a materiálové vrstvy atd. na jednotlivé
subsystémy a prvky, s cílem studovat je (přinejmenším z pohledu následující analýzy,
nikoliv nutně v softwarové implementaci) odděleně, s perspektivou jejich spojování po-
mocí (předem neznámých) tepelných toků. Začněme nejprve s formulací a diskretizací
modelového přímého lineárního problému na jednom takovém prvku zmíněného systému.
Pro jednoduchost budeme uvažovat konstantní teplotu v celé zvolené místnosti v pevném
čase, abychom se vyhnuli komplikovaným výpočtům z oblasti dynamiky proudících teku-
tin a stochastické analýzy při kritickém nedostatku relevantních dat. Co případně přináší
odbourávání některých těchto předpokladů, naznačíme posléze v rámci potenciálních zo-
becnění. Při odvození praktického výpočtového algoritmu ukážeme, že jej lze založit na
opakovaném rychlém řešení řídkých soustav lineárních algebraických rovnic, a to včetně
započtení nelineárního (mocninného) příspěvku povrchového tepelného záření i řízeného
vytápění (vyžadujícího jistou optimalizační strategii).

3.1. Fyzikální a matematické předpoklady

Uvažujme oblast Ω v trojrozměrném reálném euklidovském prostoru R3, opatřeném kar-
tézskou soustavou souřadnic x = (x1, x2, x3), s hranicí ∂Ω, na níž lze zavést lokální vektor
(formálně vnější) jednotkové normály ν(x) = (ν1(x), ν2(x), ν3(x)). Zobecnění pro reálný
euklidovský prostor RD s přirozenou dimenzí D je intuitivní, a tak se jím nebudeme po-
drobně zabývat; praktické deterministické výpočty se většinou omezují na d ∈ {1, 2, 3}.
Používat budeme obvyklé symboly pro Hamiltonův operátor ∇ = (∂/∂x1, ∂/∂x2, ∂/∂x3)
a Laplaceův operátor ∆ = ∇ · ∇ se středovou tečkou naznačující skalární součin v R3.
Navíc uvažujme časový interval I = [0, T ] jisté kladné délky T , přičemž přípustný by měl
být i limitní přechod T →∞. Tečka nad symboly bude rezervována pro parciální derivace
podle času t ∈ I, zatímco čárka bude naznačovat derivaci podle následující (explicitně
uvedené) proměnné. Pro jednoduchost zápisu se omezíme na případ (přinejmenším makro-
skopicky) izotropního materiálu umístěného v Ω; přímé zobecnění (vyžadující mj. větší
počet materiálových charakteristik) lze ponechat pozornému čtenáři.

Princip zachování skalární veličiny ε(T(x, t), x) lze pro referenční (zpravidla předem
neznámou) skalární veličinu T(x, t) na Ω× I a příslušný tok η(T(x, t), x) na ∂Ω× I podle
[8], str. 5 a 14, a [26], str. 10, formulovat ve tvaru

ρε̇(T) +∇ · η(T) = F(T) , (3.1)

kde ρ(x) označuje hustotu materiálu na Ω, o níž prozatím pro jednoduchost předpoklá-
dáme, že je předem známa a nezávislá na t, a F(T(x, t), x, t) jsou příslušné zdroje vysky-
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tující se na Ω× I; explicitní závislost na x a t v (3.1) v zájmu stručnosti zápisu (zde ani
později po dosazení konkrétní veličiny T) nezvýrazňujeme. Ve výpočtu η a ε z T musejí
být zakomponovány vhodné konstitutivní vztahy, obsahující experimentálně zjistitelné
materiálové charakteristiky. Pracovat budeme s jednotnou okrajovou podmínkou

η(T) · ν = G(T) , (3.2)

na ∂Ω × I, zahrnující zdroje G(θ(x, t), x, t); ke speciálním tvarům F i G se dostaneme
později.

Pro šíření tepla v budovách je klíčovou referenční skalární veličinou T (absolutní Kel-
vinova) teplota θ, potřebná v principu zachování (tepelné) energie, tj. entalpie ve smyslu
[8], str. 10. Standardními konstitutivními vztahy pak jsou

ε̇(θ) = ε′(θ)θ̇ = C(θ)θ̇ , (3.3)

η(θ) = −λ(θ)∇θ , (3.4)

kde λ(θ, x) z Fourierova konstitutivního vztahu (3.4) vyjadřuje tepelnou vodivost a C(θ, x)
podle (3.3) tepelnou kapacitu, vztaženou k jednotce hmotnosti; často se též používá ozna-
čení κ(θ, x) = C(θ, x)ρ(x) pro tepelnou kapacitu vztaženou k jednotce objemu – srov. za-
vedení obdobných veličin v části 2.3, zejména ve vztazích (2.15) a (2.16).

Naše obecné zavedení zdrojů F(T) a G(T) je otevřené pro začleňování vztahů mezi
různými (předem neznámými) veličinami T, jakými jsou vedle teploty složky rychlosti
posunutí či hustota (objemová hmotnost) materiálu, jež se jako referenčními veličiny
objevují v principu zachování energie, hybnosti a hmotnosti. Přitom mohou být užitečná
další zobecnění, např. závislost ρ z 3.1 na čase, kterou budeme potřebovat v části 3.2),
Zde se nyní nicméně omezíme na jedinou rovnici typu (3.1). Vložením (3.4) a (3.3) do
(3.1) dostaneme

κ(θ)θ̇ −∇ · (λ(θ)∇θ) = F(θ) , (3.5)

vložením (3.4) do (3.2) pak obdobně

− λ(θ)∇θ · ν = G(θ) . (3.6)

Speciálně pro homogenní materiály lze odvodit λ(θ) = dB(θ)/dθ pro předepsanou skalární
funkci B(θ) (již explicitně nezávislou na x), kde η(θ) = ∇B(θ), takže (3.5) se zredukuje
do podoby

ε(θ)−∆B(θ) = F(θ) . (3.7)

Použijeme-li následně Kirchhoffovu a entalpickou transformaci podle [65], str. 253, do-
kážeme (na rozdíl od (3.5)) člen ε(θ) v (3.7), zjednodušit do podoby transformované
veličiny θ, což je však doprovázeno úpravou všech ostatních členů. Tento přístup je však
značně komplikovaný s výjimkou konstantních hodnot κ a λ (nezávislých i na θ) z (3.3) a
(3.4), kdy vede jen k faktickému zavedení teplotní vodivosti a = λ/κ.

Naším cílem je najít řešení (3.5), jež vyhovuje počáteční podmínce

θ(., 0) = θ0 , (3.8)

kde předpokládáme znalost předepsaných hodnot θ0(x) teploty θ(x, t) v čase t = 0 pro
libovolné x ∈ Ω. Zaveďme následující označení: (u, ũ) pro Lebesguovy integrály součinů
u(x)ũ(x) na Ω s vhodnými reálnými funkcemi u a ũ, případně pro Lebesguovy integrály
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skalárních součinů u(x) · ũ(x) on Ω s tříčlennými vektory reálných funkcí u a ũ, a 〈u, ũ〉
pro Hausdorffovy integrály součinů u(x)ũ(x) na ∂Ω s vhodnými reálnými funkcemi u a
ũ. V této práci se nebudeme zabývat hlubší interpretací (u, ũ) a 〈u, ũ〉 v Lebesguových,
Sobolevových, Bochnerových a dalších obdobných prostorech (abstraktních) funkcí; při-
pomeňme nicméně, že ve speciálním případě lze na (., .) a 〈., .〉 nahlížet jako na skalární
součiny v Lebesguových prostorech L2(Ω) a L2(Ω)3 a L2(∂Ω) ve smyslu [65], str. 11, což
umožňuje práci s ortogonálními průměty do různých podprostorů, včetně podprostorů ko-
nečné dimenze, používaných v praktických numerických výpočtech. Formálním integrová-
ním per partes podle Greenovy - Ostrogradského věty (přinejmenším ve smyslu distribucí
– viz [65], str. 21) můžeme převést pro vhodné testovací funkce ϕ, definované na Ω, se
stopami na ∂Ω, diferenciální rovnici (3.5) s okrajovou podmínkou (3.6) na integrální tvar

(ϕ, κ(θ)θ̇) + (∇ϕ, λ(θ)∇θ) = (ϕ,F(θ)) + 〈ϕ,G(θ)〉 . (3.9)

V matematických textech se na rovnici typu (3.9) obvykle nazírá jako na tzv. slabou
formulaci problému (jehož cílem je zde nalézt θ vyhovující (3.8)), zatímco na rovnici typu
(3.5) s přihlédnutím k (3.4) a (3.2) jako na tzv. silnou formulaci téhož problému.

V dalších úvahách budeme kombinovat přístup [19], str. 116, [65], str. 63, a [53] pro
vedení tepla a tepelné záření s přístupem [71] pro sluneční záření. Vedle teploty θ, jež se (ve
smyslu stop) vztahuje k oblasti Ω, budeme pracovat s teplotou θ×, vztaženou analogicky
k některé ze sousedních oblastí, případně i k vnějšímu prostředí; tímto způsobem lze
pracovat mj. i s teplotami θE a θI ze zjednodušených výpočtů v části 2.3. Můžeme tak
uvažovat jednotně povrchové tepelné zdroje

G(θ) = G(θ) + α(θ)(θ× − θ) + ς(θ)(θ4
× − θ4) , (3.10)

kde první aditivní člen na pravé straně (k němuž se ještě vrátíme) vyjadřuje účinek předem
známých tepelných toků, druhý vliv přestupu tepla a třetí vliv záření tepla podle Stefa-
nova - Boltzmannova zákona. Tyto členy obsahují dvojici dalších materiálových charakte-
ristik, konkrétně součinitel přestupu tepla α(θ, θ×) a součinitel tepelného záření ς(θ, θ×),
přičemž druhý z nich bývá obvykle vyjádřen ve tvaru ς(θ, θ×) = ς0=(θ, θ×), jenž obsa-
huje slavnou konstantu ς0 = 5.67036713.10−8 W/m2/K4, odvozenou J. Stefanem (1879) a
M. Planckem (1900) pro ideálně černé těleso, a vyzařovací součinitel (anglicky thermal
emittance factor – srov. [29], str. 4) =(θ, θ×) ∈ [0, 1], zohledňující menší schopnost vyzařo-
vání reálného (šedého) stavebního povrchu ve srovnání s ideálně černým tělesem. Následně
z (3.9) a (3.11) vychází

(ϕ, κ(θ)θ̇) + (∇ϕ, λ(θ)∇θ) + 〈ϕ, α(θ, θ×)θ〉+ ς0〈ϕ,=(θ, θ×)θ4〉 (3.11)

= (ϕ,F(θ)) + (ϕ,G(θ)) + 〈ϕ, α(θ, θ×)θ×〉+ ς0〈ϕ,=(θ, θ×)θ4
×〉 ,

stále se zřetelem k (3.8).
Objemové tepelné zdroje F(θ) se (jako nenulové) vyskytují jen v místnostech; lze je

vyjádřit ve tvaru
F(θ) = η(θ) + Γ(θ, θ×)κa(θ, θ×)(θ − θ×) , (3.12)

kde první aditivní člen η(θ) je generován umělým vytápěním (jež by mělo být promyšleně
řízeno, čímž se budeme zabývat dále), zatímco druhý aditivní člen je vynucen minimální
normovou výměnou vzduchu (což omezuje plné využití akumulační schopnosti budovy).
Z nově zavedených součinitelů χ(θ, θ×) označuje předepsanou rychlost výměny vzduchu a
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κa(θ, θ×) tepelnou kapacitu vzduchu vztaženou k hmotnostní jednotce, analogickou k κ(θ).
Mírnou úpravu (3.11) s ohledem na tento rozklad již nebudeme provádět zvlášť: je ihned
zřejmé, že k levé straně (3.11) přibude pouze (ϕ, χ(θ, θ×)κa(θ, θ×)θ), zatímco všechny
ostatní členy (3.12) se budou přičítat k pravé straně.

Linearizace (3.11) následně spoléhá na výběr κ, λ, F a G nezávislých na θ, na výběr
κa, χ a α nezávislých na θ a θ× a na nastavení = = 0 všude na ∂Ω. Tyto předpoklady
je možno zeslabit za cenu opakovaného řešení týchž rovnic v rámci iteračního procesu;
konkrétně to bude demonstrováno později na příkladu náhrady předpokladu = = 0 (příliš
silného pro praktické výpočty, neboť způsobuje úplné zanedbání tepelného záření podle
Stefanova - Boltzmannova zákona) předpokladem nezávislosti = na θ a θ×.

Obrázek 3.1.: Vzájemná vzdálenost a velikost Země a Slunce. Převzato z http://mnre.
gov.in/solar-energy/ch4.pdf; překlad autorky.

Přítomnost povrchových tepelných toků G v (3.11) umožňuje do našich úvah zahrnout
sluneční radiaci, jejíž kvantifikace v podobě součtu vlivů přímé a difúzní intenzity záření qb
a qd (běžně používané indexy pocházejí z anglického beam a diffusive radiation intensity)
je založena na rozboru vzájemné polohy Slunce a Země, naznačené na obr. 3.1, společně
s umístěním a orientací budovy.; Přitom je zapotřebí respektovat oběh Země kolem Slunce
a současné otáčení Země kolem své osy. Podrobně je takový rozbor v rozsahu, jejž budeme
dále potřebovat, proveden v [75], [54] a [27]; zde uvádíme jen jeho dále používané výsledky.

Část slunečního záření dopadajícího na zemský povrch, resp. na stavební objekt, je pohl-
cena, část jím prochází dále a část je odražena. Ve shodě s fyzikálními úvahami a s českou
terminologií [31], str. 835, zaveďme pro náš zjednodušený model relativní povrchovou od-
razivost (reflexivitu) <, pohltivost (absorbtanci) A a průchodnost (transmitanci) P. Podle
této definice, nechceme-li zahrnout další vlivy, platí zřejmě přesně

<+ A + P = 1 . (3.13)

V praxi je nicméně používání takovýchto přesných hodnot velmi omezené. Již z části (2.4),
zejména z obr. 2.29, vyplývá nejednoduchá závislosti <, A i P na vlnové délce. Mimoto
např. množství energie odražené, pohlcené či procházející povrchem budovy ovlivní pod-
statně i stínění zelení, sousedními budovami i pohybujícími se objekty, jež lze málokdy
exaktně vystihnout, nanejvýš ad hoc zohlednit proporcionálním snížením hodnot <, A
a P. Následně je třeba znaménko = v (3.13) nahradit znaménkem ≤. Důkladná ana-
lýza tohoto typu má svůj počátek v kosmickém a leteckém výzkumu, jak dokládá [29];
v energeticky úsporném stavitelství nabývá na významu právě s přebíráním pokročilých
materiálů, konstrukcí a technologií z této dříve exkluzívní aplikační oblasti.

Uvažujme nyní úhlovou zeměpisnou šířku umístění (existující či projektované) budovy
ε, azimutový úhel γ (v závislosti na orientaci budovy, vztažený k jihu) a úhel sklonu sta-
vebního povrchu β vzhledem k horizontální rovině. Kvantifikace (v rámci roku se postupně
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měnících) denních cyklů a (přinejmenším přibližně) stálých ročních cyklů vzájemné po-
lohy Slunce a Země vyžaduje znalost deklinace δ(N) = 0.13027̇π sin(2π(284 + N)/365)
(vyčíslené zde pro jednoduchost pro standardní délku roku 365 dnů) a denního časového
úhlu ω(ξ) = πξ pro příslušný součinitel ξ = (1− (t− t�))/T�; N ∈ {1, . . . , 365} označuje
pořadové číslo dne v roce t� počáteční čas dne a T� (formálně) standardní délku dne. Ve
vztazích používaných v této práci budeme pracovat s několika zjednodušeními: i) Země
je dokonalá koule, ii) Země obíhá kolem Slunce po kruhové dráze, přičemž doba oběhu je
1 rok, který má 365 dní, iii) sluneční paprsky dopadající na povrch Země lze považovat
za vzájemně rovnoběžné, iv) není třeba uvažovat korekci lokálního času podle zeměpisné
délky. Změkčování předpokladů i), ii), iii), iv) umožňuje zpřesnění a zobecnění závislostí
δ(N), ω(ξ) apod., důležitá mj. v astronomii i geodezii, zde se však jimi nehodláme zabý-
vat kvůli značnému zkomplikování následujících vzorců a nepodstatnému vlivu na naše
výpočty. Totéž lze říci o možných závislostech <, <b a <d na θ, případně i na dalších
veličinách. Zenitový úhel ζ lze vyjádřit ze vztahu

cos ζ = sin ε sin δ(N) + cos ε cos δ(N) cosω(ξ) ; (3.14)

následně je pak možné ve shodě s [19], str. 202, vypočítat i skutečný úhel dopadu sluneč-
ních paprsků ϑ podle vztahu

cosϑ = cos ζ + sin ε (sin δ(N)(cos β − 1) + cos δ(N) sin β cos γ cosω(ξ))

+ cos ε (cos δ(N)(cos β − 1) cosω(ξ)− sin δ(N) sin β cos γ) (3.15)

+ cos δ(N) sin β sin γ sinω(ξ) .

Předpokládejme, že máme k dispozici relevantní výsledky měření qb a qd pro danou
(případně aspoň jí blízkou) lokalitu. Podle [71] lze G pro praktické výpočty vyjádřit ve
tvaru

G = A(G1 + G2 + G3) , (3.16)

kde

G1 = qb
min(cosϑ, 0)

min(cos ζ, 0.087)
,

G2 = qd cos2 β

2
, (3.17)

G3 = <(qb + qd) sin2 β

2
,

přičemž úhly ϑ a ζ (první z nich závisí mj. opět na β) lze v postupně upravovaných
denních a v neměnných ročních cyklech vyčíslovat díky (3.14) a (3.15). Zdánlivá formální
složitost těchto vzorců je vynucena potřebou pracovat s různě skloněnými povrchy staveb-
ních konstrukcí. Položíme-li β = 0 (což odpovídá horizontální rovině), degenerují (3.17) a
(3.16) (nezávisle na <) postupně na jednoduché vztahy

G1 = qb , G2 = qd , G3 = 0 , G = A(qb + qd) . (3.18)

Pro nejčastější případ β = π/2 (odpovídající rozličně umístěným horizontálním rovinám)
není nicméně zjednodušení obdobné (3.18) k dispozici. Obecně můžeme (3.16) včetně
(3.17), odkazující zpět na (3.14) a (3.15), uplatnit v (3.11); navzdory zdánlivé formální
složitosti tento přístup negeneruje žádný dodatečný aditivní člen závislý na teplotě θ.
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Další zpřesnění související se vzájemným sáláním různých stavebních povrchů, naznačené
i v [71], lze nalézt v [59]; důkladnou analýzu tohoto typu s četnými dalšími odkazy obsahuje
[52], str. 131.

Až doposud jsme pracovali s jedinou množinou Ω, přestože modelování skutečné budovy
vyžaduje práci s velkým, i když konečným počtem takových množin. Je nicméně snadné
přepsat (3.11) (včetně zahrnutí (3.17), což už dále nebudeme explicitně zdůrazňovat) i
s přihlédnutím k (3.8) pro více množin jen s drobnými úpravami: pro libovolnou pevně
zvolenou množinu Ω smí její hranice ∂Ω sestávat z rozhraní vůči přilehlým množinám
a vnějšímu prostředí, následkem čehož se teploty θ× (použité v (3.10) a následujících
vztazích) i další veličiny mohou vztahovat ke všem takovým rozhraním, což automaticky
generuje potřebné vazby mezi sousedními množinami. Můžeme tak již bez zvláštní diskuse
předpokládat zahrnutí těchto modifikací do výpočetního schématu. To se bude odrážet i
v modulární struktuře příslušného softwaru v MATLABu.

3.2. Možná zobecnění

Zmiňme se nyní o potenciálních zobecněních, které by mohly přispět k vylepšení v této
práci prezentovaného výpočtového modelu tím, že se budu podrobněji zabývat dalšími,
dosud zanedbávanými fyzikálními procesy, nebo i jinými vlivy. Pro jednoduchost nicméně
aspoň předpokládejme, že umístění Ω v R3 nezávisí na čase, což posléze umožní transpa-
rentní formulaci všech problémů prostřednictvím veličin vztažených k počáteční geomet-
rické konfiguraci; obecnější případy s Lagrangeovými a Eulerovými souřadnicemi a jejich
kombinacemi jsou diskutovány v [8], str. 185. Pokusíme se nicméně příslušné evoluční rov-
nice formulovat natolik obecně, aby mohly být aplikovány nejen na vedení tepla a vybrané
další způsoby jeho šíření, ale i na problémy typu proudění vzduchu v místnostech. Takové
rovnice jsou pak připraveny k případnému studiu šíření tepla, vlhkosti, kontaminantu aj.
v materiálech se známou mikrostrukturou, k zahrnutí analýzy změn skupenství a struk-
tury materiálu apod. Poněvadž tuto část zařazujeme jen jako informativní, budeme v ní
(v zájmu jednoduchosti výsledných formulací) považovat všechny materiálové charakte-
ristiky v konstitutivních vztazích za konstanty.

Označme ρ(x, t) hustotu materiálu (jímž nyní může být materiál konstrukční či izola-
ční vrstvy, vzduch v místnosti apod.) a v(x, t) = (v1(x, t), v2(x, t), v3(x, t)) odpovídající
rychlost posunutí oproti počáteční geometrické konfiguraci. Mějme libovolnou podoblast
Θ oblasti Ω v R3 s hranicí ∂Θ; jednotkový vektor normály i zde (pro jednoduchost) ozna-
čujme ν. Princip zachování skalární veličiny T (již bez vyznačování závislosti na x a t i
na ostatních veličinách) Potom podle [8], str. 14, a [26], str. 9, můžeme formulovat princip
zachování skalární veličiny T v integrálním tvaru

∂

∂t

(∫
Θ

ρT dx

)
+

∫
∂Θ\∂Ω

ρTv · ν ds(x) +

∫
∂Θ∩∂Ω

G ds(x) =

∫
Ω

Fdx , (3.19)

jenž vyjadřuje, že časová změna veličiny T na Θ (první aditivní člen na levé straně) musí
být v rovnováze se změnou způsobenou tokem přes vnitřní část ∂Θ (druhý aditivní člen)
a přes vnější část ∂Θ (třetí aditivní člen), případně může být vyvolána vnitřními zdroji
(pravá strana). Současně podle klasické (formálně matematické) Gaussovy věty (srov. [31],
str. 126) platí ∫

∂Θ

ρTv · ν ds(x) =

∫
Θ

∇ · (ρTv) dx . (3.20)
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Integrální rovnici (3.19) však můžeme snadno přepsat ve formě

∂

∂t

(∫
Θ

ρT dx

)
+

∫
∂Θ

ρTv · ν ds(x) +

∫
∂Θ∩∂Ω

(G− ρTv) · ν ds(x) =

∫
Ω

Fdx . (3.21)

Do (3.21) lze pak už přímo dosadit (3.20) s výsledkem

∂

∂t

(∫
Θ

ρT dx

)
+

∫
Θ

(∇ · (ρTv)− F) dx+

∫
∂Θ∪∂Ω

(G− ρTv) · ν ds(x) . (3.22)

Vzhledem k libovolnosti výběru množiny Θ pak dostáváme na Ω princip zachování skalární
veličiny T v diferenciálním tvaru

∂

∂t
(ρT) +∇ · (ρTv) = F , (3.23)

zatímco na hranici ∂Ω platí
ρTv · ν = G . (3.24)

V úsporném kompaktním zápisu (3.23) a (3.24) se nepohodlně rozlišují složky jed-
notlivých veličin. Zaveďme proto nyní pro vhodné proměnné u tzv. materiálové deri-
vace u′ = u̇ + ∇u · v, což lze po složkách, pracujeme-li (zde a dále) s dolními indexy
i, j, k, l ∈ {1, 2, 3} podle Einsteinova sčítacího pravidla, tj. sčítáme přes všechny přípustné
opakované hodnoty dolních indexů, a navíc čárkou před indexem naznačujeme parciální
derivování podle proměnné xi, vyjádřit jako u′ = u̇ + u,ivi. Namísto (3.23) tedy můžeme
psát

ρT′ + ρ′T + ρTvi,i = F (3.25)

a namísto okrajové podmínky (3.24) jen

ρTviνi = G . (3.26)

Na (3.25) budeme demonstrovat nejčastěji používané principy zachování v termomecha-
nice.

Princip zachování hmotnosti pracuje s T = 1 a s F = 0; obecnější případy (se sku-
penskými či fázovými přeměnami) jsou diskutovány v [89]. Zachovávanou veličinou je zde
hmotnost vztažená k jednotce objemu, tedy ρ. Z (3.25) vyplývá

ρ′ + ρvi,i = 0 ; (3.27)

pouze podtržené členy (zde i dále) jsou nenulové v případě konstatní hustoty ρ.
Princip zachování hybnosti pracuje s T = vj, tedy s a F = γj +σij,i +p,iδij; γj zde ozna-

čuje objemové (zpravidla gravitační) zatížení, σij napětí v materiálu, p [N/m2] případný
tlak plynu a δij Kroneckerův symbol (rovný 1 pro i = j, jinak nulový). Zachovávanou
veličinou je zde vždy vybraná složka hybnosti vztažená k jednotce objemu, tedy ρvj. Mezi
uvedenými veličinami je třeba formulovat konstitutivní vztahy. Pro viskózní materiál se
nejčastěji pracuje s Newtonovým konstitutivním vztahem (z tzv. teorie malých deformací)

σij = µ(vi,j + vj,i)− (2µ/3)vk,kδij , (3.28)

pro součinitel viskozity µ, navíc potřebujeme rovnici ideálního plynu

p = $rρθ , (3.29)
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kde r ≈ 8, 3443 J/(K.kmol) je univerzální (molární) plynová konstanta podle [31], str. 327,
zatímco molární objemy $ plynů a jejich směsí je třeba dohledávat v [63].

Přesněji zde jde o tzv. princip zachování lineární hybnosti, nicméně v Boltzmannově
pojetí kontinua zbývající z dvojice takovýchto principů zachování, tzv. princip zachování
úhlové hybnosti, garantuje navíc pouze symetrie typu σij = σji; obecnějším případem Cos-
seratova kontinua se zabývá [90]. Následně z (3.25), (3.28) a (3.29) po několika formálních
úpravách, respektujících rovněž (3.27), podrobně provedených v [37], dostaneme

ρ′vj + ρv′j + ρvjvi,i = µvi,ij/3 + µvj,ii − rρ,jθ − rρθ,j + γj . (3.30)

Princip zachování energie pracuje s T = vjvj/2 + Cθ, kde tepelnou kapacitu C je zapo-
třebí chápat ve smyslu [8], str. 34, a dále s F = γjvj + Ė+σij,ij − δijp,i)vj + qj,j, přičemž E
představuje možný objemový zdroj energie. Zachovávanou veličinou je zde celková ener-
gie ρ(vjvj/2 + Cθ), vyjádřená jako součet kinetické a tepelné energie, vztažená k jednotce
objemu. Složky povrchového tepelného toku ηj lze vyjádřit pomocí Fourierova konstitu-
tivního vztahu analogického (3.4)

ηj = −λθ,j (3.31)

pro (nám již rovněž známou) tepelnou vodivost λ. Následně z (3.25) a (3.31) při re-
spektování (3.27) a (3.30) po větším množství formálních úprav ve srovnání s předešlým
případem, opět podrobně provedených v [37], obdržíme

ρ′(Cθ − vjvj/2) + ρvjvjvi,i/2 + ρCθ′ + ρCθvi,i
= µ(vi,j + vj,i)− (2µ/3)v2

i,i − rρθvj,j + λθ,jj + Ė . (3.32)

Prezentované konstitutivní vztahy nejlépe odpovídají volnému (žádnými překážkami
neomezovanému) proudění vzduchu v místnostech. V případě studia materiálu pevného
skupenství by bylo potřebné nahradit např. Newtonův viskózní konstitutivní vztah elastic-
kým Hookovým konstitutivním vztahem (v němž by rychlost v z 3.48 nahradilo posunutí
oproti výchozí geometrické konfiguraci, jehož je v parciální derivací podle t), případně při
viskoelastickém chování materiálu jejich vhodnou kombinací, z nichž nejjednodušší nabí-
zejí Kelvinův a Maxwellův model. I v případě proudění vzduchu se však často v prvním
přiblížení realitě pracuje s konstantní hodnotou ρ; výsledné vztahy (3.27), (3.30) a (3.32)
lze pak přepsat do tvaru srovnatelného s [26], str. 11, kde pouze chybí první podtržený adi-
tivní člen v (3.32), v praktických výpočtech často zanedbávaný. Pro kontrolu formálních
úprav podle [37] byly použity rovněž funkce toolboxu symbolic z prostředí MATLABu,
odkazující na jádro softwaru MAPLE, specializovaného na formální úpravy matematic-
kých výrazů. Nové konstanty, nezbytné v uvedené formulaci, často využívané především ve
strojním inženýrství, jmenovitě Froudeho, Reynoldsovo, Strouhalovo a Rayleighovo číslo,
jsou podrobně studovány v [45], str. 76, 81 a 96 a [31], str. 229. Výpočtové modely pre-
zentované v [26], založené primárně na výpočtové dynamice tekutin, se obecně označují
jako modely CFD (podle anglického Computational Fluid Dynamics); jejich fyzikální a
matematické teorii i praktickému uplatnění jsou dnes již věnovány četné monografie, pře-
sahující zaměření tohoto textu. O uplatnění výsledků tohoto typu pro predikci tepelného
chování budov se pokouší [34].

Pro modelový problém s vektorem neznámých skalárních veličin z principu zacho-
vání hmotnosti, hybnosti a energie (ρ, ρv1, ρv2, ρv3, ρ(vjvj/2 + Cθ)), jejž lze převést na
(ρ, v1, v2, v3, θ), máme k dispozici 1 rovnici (3.27), 3 rovnice (3.30) a 1 rovnici (3.32), tedy
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celkem 5 parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu (tj. s prvními parciálními
derivacemi podle t a s druhými podle x1, x2 a x3). Pro jeho řešení je potřebná znalost
počátečních hodnot všech uvedených veličin v čase t = 0 a splnění vhodných okrajových
podmínek typu (3.26), jejichž formulace bývá s ohledem na neuzavřenost studovaných
fyzikálních systémů a značnou variabilitu zdrojů G problematická; i na sjednocující for-
mulaci (3.10) lze tak nahlížet jako na pouhý jednoduchý příklad.

U samostatného šíření vlhkosti je třeba vycházet ze zachování hmotnosti podle (3.27).
Pro vhodně zvolenou referenční veličinou pro přenos vlhkosti, např. vlhkostním potenci-
álem Φ, případně vhodně voleným tlakem (touto možností se zde však nebudeme blíže
zabývat), lze formulovat analogii (3.5) s novými materiálovými charakteristikami, známou
jako Fickův konstitutivní vztah; v nejjednodušším případě za něj můžeme považovat (2.21)
se všemi součiniteli B3i nulovými. Často však vektory součinitelů B1, B2 a B3, jen zjedno-
dušeně zavedené (jako konstantní po jednotlivých vrstvách) v (2.20) a (2.21), resp. jejich
rozličné modifikace, musíme považovat za funkce Φ i θ; navíc pak proces zaplňování a uvo-
lňování pórů není plně reverzibilní, což souvisí s odlišným mikromechanismem zaplňování
a uvolňování pórového prostoru i se skupenskými změnami vlhkosti.

Změna θ̇ rovněž obecně závisí nejen na tepelném toku, v němž vystupuje ∇θ, ale i
na vlhkostním toku, v němž vystupuje ∇Φ, což je známo jako Dufourův jev (anglicky
diffusion-thermo (Dufour) effect); obdobně i změna Φ̇ obecně závisí nejen na zmiňovaném
vlhkostním toku, ale i na tepelném toku, což je známo jako Soretův jev (anglicky thermal-
diffusion (Soret) effect); – srov. [4] a [73] (včetně možného zahrnutí dalších fyzikálních
procesů).

Přibližné řešení (3.27), (3.30) a (3.32), vyhovující zmiňovaným podmínkám, lze prak-
ticky hledat ve tvaru posloupnosti řešení jednodušších diskrétních problémů, konvergující
(v jistém rozumném smyslu) k řešení původního (nekonečněrozměrného) problému. Me-
tody numerické analýzy lze následně rozlišovat i) podle toho, zda se primárně provádí
diskretizace na Ω a teprve následně (je-li to nezbytné) diskretizace na I, nebo zda se
volí opačný přístup, ii) podle použitých numerických přístupů po praktické provedení i).
Z hlediska i) se nejčastěji setkáváme:

• s primární diskretizací na Ω, která vede k řešení rozsáhlé evoluční soustavy oby-
čejných diferenciálních rovnic, spoléhajícímu na analýzu vlastních čísel a vektorů
příslušných diferenciálních operátorů, klasicky tzv. metodou přímek,

• s primární diskretizací na I, pro niž se vžil název metoda časové diskretizace, kde
použití tzv. Rotheho posloupností (po částech konstantních v čase pro aproximaci
hodnot abstraktních funkcí, jež zobrazují interval I do vhodných prostorů funkcí
zavedených na Ω a ∂Ω, a po částech lineárních v čase pro aproximace derivací ta-
kových funkcí podle času) k opakovanému řešení formálně stacionárních parciálních
diferenciálních rovnic (stejného počtu jako u původního problému).

K první z těchto metod lze přiřadit i Fourierovu metodu multiplikativního rozkladu hleda-
ného řešení do tvaru nekonečné řady součinů dvou složek, z níž první závisí na proměnné
x ∈ Ω (a diskretizace se primárně provádí) a druhá na t ∈ I (a diskretizace se nemusí
provádět vůbec); tímto přístupem se budeme podrobněji zabývat (aspoň ve speciálním
případě) v části 3.3 – viz (3.33). Z hlediska ii) se pak většinou uplatňuje některá z násle-
dujících metod:
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A) metoda konečných diferencí (ve starší literatuře převážně metoda sítí), anglicky
FDM (zkratka za Finite Difference Method),

B) metoda konečných prvků, anglicky FEM (zkratka za Finite Element Method),

C) metoda hraničních (okrajových) prvků (integrálů), anglicky BEM (zkratka za Boun-
dary Element Method)

D) metoda konečných (kontrolních) objemů, anglicky FVM (zkratka za Finite Volume
Method),

případně jejich vhodná kombinace. Předpokládáme-li pro jednoduchost, že pomocí ii) se
uskutečňuje právě diskretizace na Ω, vychází se přitom:

A) z diferenciální formulace problému, v níž se parciální derivace hledaných funkcí
na vhodné (zpravidla pravoúhlé) síti na Ω nahrazují diferencemi, přičemž stejným
postupem je třeba explicitně vynucovat dodržení okrajových podmínek,

B) z integrální formulace problému, na niž se dá obvykle převést A) integrováním per
partes včetně přirozeného zahrnutí okrajových podmínek, a z následné aproximace
hledaných funkcí pomocí jednoduchých bázových funkcí, konstruovaných na vhodně
navržené (často velmi obecné) soustavě prvků (dvourozměrných trojúhelníků či rov-
noběžníků, trojrozměrných čtyřstěnů, trojbokých hranolů nebo rovnoběžnostěnů
apod.), nenulových vždy jen na několika sousedících prvcích,

C) z integrální formulace obdobné B) s využitím dostupných znalostí o vlastnostech
obecného (fundamentálního) přesného řešení problému, což v některých případech
umožňuje redukci dimenze při diskretizaci, např. namísto Ω stačí soustavou koneč-
ných prvků pokrývat jen ∂Ω,

D) z integrální formulace problému alternativní k B), jež dokáže zajistit přesné dodržení
principů zachování vybraných skalárních veličin na použité konečné soustavě prvků
(nejen v hypotetickém limitním přechodu pro velikost prvků blížící se k nule).

Pro návrh efektivních výpočtových algoritmů bývá pak užitečné pracovat s co nejjedno-
duššími přístupy k diskretizaci na I, jimiž mohou být:

I) Eulerovo explicitní schéma, v němž se evoluční člen nahradí jednoduchým diferen-
čním schématem založeným na lineárním splajnu, pracujícím s rozdílem hodnot
z aktuálního a předchozího časového kroku, zatímco pro vše ostatní se používají
hodnoty z předchozího časového kroku,

II) Eulerovo implicitní schéma, lišící se od I) tím, že pro vše ostatní se používají hodnoty
z aktuálního časového kroku,

III) schéma Crankovo - Nicholsonové, lišící se od I) tím, že pro vše ostatní se používají
aritmetické průměry hodnot z metod I) a II),

IV) schéma využívající vlastností přesného řešení soustavy obyčejných diferenciálních
rovnic, připravené na základě Fourierova rozkladu, jež podrobněji vysvětlíme a pou-
žijeme v části 3.3.
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Navzdory četným pokusům o konstrukci důvěryhodných výpočtových algoritmů není
obecná teorie řešitelnosti evolučních systémů Navierova - Stokesova typu, tedy ani sou-
stavy založené na (3.27), (3.30) a (3.32), tím méně pak teorie případné konvergence zmiňo-
vaných metod, dosud známa. To platí i v jednodušších speciálních případech, spojených
s významnými inženýrskými aplikacemi: [65], str. 257, se v této souvislosti zmiňuje o „ta-
jemně obtížném problémuÿ, [23] precizuje formulaci modelového problému jako jednoho
z dosud nevyřešených Millenium Prize Problems.

3.3. Algoritmus výpočtu

Analytické řešení (3.11) s počáteční podmínkou (3.8) není s výjimkou zvlášť jednodu-
chých ukázkových příkladů možné. Software SIM stabil a další výpočtové nástroje tuto
obtíž překonávají aplikací metody konečných diferencí pro diskretizaci na Ω (v případě
SIM stabil pro jednorozměrné zjednodušení) a explicitní Eulerovy metody pro diskretizaci
na I, tedy podle klasifikace z části 3.2 přístupem A–I). Tak vznikají konečné soustavy
lineárních algebraických rovnic jen s pásy nenulových prvků, v případě idealizace tzv. sou-
středěných hmotností podle [87], vycházející z analogie s analýzou RC-obvodů (tedy jen
s paralelním či sériovým zapojením odporů a kondenzátorů) v elektrotechnice, dokonce jen
s diagonální maticí soustavy. Výpočet lze tak plně simulovat na analogových výpočetních
zařízeních, i na běžných digitálních výpočetních zařízeních je zdánlivě velmi rychlý, ve
skutečnosti však bývá nestabilní, tj. přibližné řešení s narůstajícím časem nekontrolovaně
narůstá k hodnotám, jež jsou ve zřejmém rozporu s fyzikální podstatou problému i s jeho
korektní matematickou formulací. Tato závada je odstranitelná podstatným zmenšením
časového kroku h, avšak s velmi přísnou podmínkou, aby pro vhodnou délkovou charak-
teristiku D (obecně nepravidelné) sítě pokrývající oblast Ω (obvykle typickou vzdálenost
mezi sousedními uzly) byl podíl h/D2 při h → 0 i D → 0 neustále shora omezený; po-
drobné odvození tohoto tvrzení lze najít v [6], str. 639. Takový požadavek bývá v praxi
obtížně splnitelný kvůli omezenému souboru klimatických údajů s pevným krokem h.

Ve snaze vyhnout se naznačeným nectnostem výpočtového algoritmu založeného na
přístupu A–I) se nyní soustředíme na odvození algoritmu odpovídajícího přístupu B–IV).
Vývoj θ budeme studovat pomocí multiplikativního Fourierova rozkladu podle[7], str. 215,
a [12], str. 346, ve tvaru

θ(x, t) = φi(x)ψi(t) , (3.33)

kde funkce φi pro i ∈ {1, . . . , n} pro jisté pevné celé číslo n, s možným limitním přecho-
dem n → ∞, tvoří dostatečně bohatou soustavu funkcí definovanou na Ω. V (3.33) je
použito Einsteinovo sčítací pravidlo pro index i, tj. sčítá se přes všechny přípustné hod-
noty opakovaného dolního indexu i. Volba φi, aproximujících φ na (3.11), vychází často
z metody konečných prvků – srov. [11], str. 299 a 323; volit můžeme též φj pro libovolné
j ∈ {1, . . . , n} pro aproximaci ϕ. Dostaneme tak

(φj, κφi)ψ̇i(t) + (∇φj, λ∇φi)ψi(t) = (φj,F(., t)) + 〈φj,G(., t)〉 , (3.34)

což lze snadno přepsat pro ψ = (ψ1, . . . , ψn)T apod. do maticového tvaru

Mψ̇(t) +Kψ(t) = f(t) + ġ(t) ; (3.35)

členy f a ġ jsou zde odlišovány kvůli typu prakticky dostupných vstupních údajů: g bude
použito pro umělé vytápění a pro nucenou výměnu vzduchu, f pro ostatní vlivy.
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Ve speciálním případě, je-li pravá strana rovnice (3.35) nulová, lze obecné řešení (3.35)
hledat ve tvaru

ψ(t) = V exp(−Λt)c , ψ̇(t) = −V Λ exp(−Λt)c (3.36)

s jakýmikoliv konstantami c = (c1, . . . , cn)T; V zde označuje čtvercovou matici vyskláda-
nou z vlastních vektorů a Λ diagonální čtvercovou matici vytvořenou vlastními čísly, jež
jsou řešením vlastního problému

MV Λ = KV . (3.37)

Verifikace (3.37) je snadná: vložíme-li (3.36) formálně do (3.35) a označíme-li stručně
n-členný vektor (0, . . . , 0)T symbolem o, dostaneme (−MV Λ +KV ) exp(−Λt)c = o.

Násobíme-li navíc (3.37) maticí V T zleva, násobíme-li mimoto i transponovanou verzi
(3.37) maticí V zprava a srovnáme oba výsledky, obdržíme V TMV Λ = ΛV TMV , což
společně se zřejmými obdobnými úpravami dává mj.

V TMV = VMV T = MV V T = V V TM = I , K−1 = V Λ−1V T , Λ = V TKV , (3.38)

kde I představuje jednotkovou čtvercovou matici řádu n, což bude užitečné pro pozdější
úpravy.

Pro hledání partikulárního řešení rovnice (3.35) s nenulovou pravou stranou lze použít
metodu variace konstant, známou z klasického diferenciálního počtu: nahradíme-li vektor
konstant c vektorem předem neznámých funkcí C(t), máme

ψ(t) = V exp(−Λt)Ċ(t) , ψ̇(t) = −V Λ exp(−Λt)C(t) + V exp(−Λt)Ċ(t) , (3.39)

a vložíme-li pak (3.39) do (3.36), dostaneme

(−MV Λ +KV ) exp(−Λt)C(t) +MV exp(−Λt)Ċ(t) = f(t) + ġ(t) . (3.40)

Poněvadž první aditivní člen na levé straně je nulový díky (3.37), lze celou rovnici (3.40)
vynásobit V T zleva, což s ohledem na (3.38) dává

exp(−Λt)Ċ(t) = V T(f(t) + ġ(t)) . (3.41)

Vynásobíme-li (3.41) ještě zleva maticí exp(Λt), vychází následně přímým integrováním

C(t) =

∫ t

0

exp(Λτ)V T(f(τ) + ġ(τ)) dτ ; (3.42)

ġ zde musíme chápat ve smyslu parciální derivace podle proměnné τ . Vložíme-li (3.42) do
prvního vztahu (3.39), obdržíme konečně

ψ(t) = V

∫ t

0

exp(Λ(τ − t))V T(f(τ) + ġ(τ)) dτ . (3.43)

Obecné řešení rovnice (3.35), bez jakýchkoliv dalších předpokladů, je součtem pravých
stran (3.36) a (3.43), tj.

ψ(t) = V exp(−Λt)c+ V

∫ t

0

exp(Λ(τ − t))V T(f(τ) + ġ(τ)) dτ . (3.44)
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Zbývá určit c tak, aby byla splněna počáteční podmínka (3.8). Jelikož podle (3.44) pro t =
0 platí ψ0 = V C, pomocí (3.38) dostaneme c = V TMψ0, případně také c = Λ−1V TKψ0,
což po uplatnění v (3.44) generuje potřebné partikulární řešení (3.35) vyhovující (3.8)

ψ(t) = V exp(−Λt)V Tψ0 + V

∫ t

0

exp(Λ(τ − t))V T(f(τ) + ġ(τ)) dτ . (3.45)

Poznamenejme, že odvození ψ0 z θ0 na základě (3.8) nemusí být triviální: zatímco pro
hypotetickou ortonormální soustavu φi pro i ∈ {1, . . . , n} máme právě ψ0 identické s θ0,
obecně lze (3.8) splnit jen ve smyslu metody nejmenších čtverců, kde se minimalizuje (θ0−
φTψ0, w(θ0−φTψ0)) pro jistou rozumnou váhovou funkci w definovanou na Ω (např. w = 1
všude, není-li k dispozici více informací) a neznámý reálný vektor ψ0 – srov. [9], str. 133.

Obvykle jsou údaje typu f(t) a ġ(t) k dispozici pro poměrně dlouhé časové kroky h,
typicky po hodině. Ve snaze odvodit co nejlepší algoritmus pro vyčíslení θ(t) uvažujme
f i g jako lineární lagrangeovské splajny na I. Symbolem ψk rozumějme stručně ψ(kh)
pro k ∈ {0, 1, . . . ,m}, kde m = a/h, obdobně chápejme i fk a gk. Speciálně pro k = 1
a 0 ≤ t ≤ h máme f(t) = f 0(1 − t/h) + f 1t/h a ġ(t) = (g1 − g0)/h; přesné integrování
podle (3.45) s horní mezí t = h po jednoduchých formálních úpravách (k nimž lze výhodně
použít software MAPLE, případně toolbox symbolic z MATLABu) vede k výsledku

ψ1 = V exp(−Λh)V TMψ0 + V (I − exp(−Λh)) (3.46)

·
(

Λ−1V T
g1 − g0

h
− Λ−2V T f

1 − f 0

h

)
+ V Λ−1V Tf 1 − V Λ−1 exp(−Λh)V Tf 0 .

Taylorův rozvoj I−exp(−Λh) ≈ Λh, s chybou řádu h2, aplikovaný na (3.46), vede k Eule-
rovu explicitnímu schématu I) (v označení z části 3.2), zatímco Eulerovo implicitní schéma
II) lze získat zpětným integrováním se záměnou rolí ψ0 a ψ1; pro srovnání se schématem
Crankovým - Nicholsonové III) a dalšími metodami včetně podrobné analýzy stability a
přesnosti viz [6], str. 646.

Díky kompatibilitě s počátečním nastavením ψ0 odvozeným z θ0 na základě (3.8)
můžeme nahradit ψ1, f 1, g1, ψ0, f 0, g0 v (3.46) bez potíží též ψk, fk a gk, ψk−1, fk−1 a
gk−1 pro libovolné k ∈ {1, . . . ,m}, tj.

ψk = V exp(−Λh)V TMψk−1 + V (I − exp(−Λh)) (3.47)

·
(

Λ−1V T
gk − gk−1

h
− Λ−2V T f

k − fk−1

h

)
+ V Λ−1V Tfk − V Λ−1 exp(−Λh)V Tfk−1 .

Tak získáváme rekurentní výpočtový algoritmus pro vyčíslení ψ z (3.33) v požadovaných
časových krocích kdekoliv na Ω.

Připusťme nyní nenulové hodnoty = na ∂Ω, jak jsme slíbili již dříve. To si vynutí
následující úpravu našeho přístupu: fk a fk−1 je nyní třeba zapsat jako f̃k + S(ψk)4 a
f̃k−1 + S(ψk−1)4, kde (.)4 znamená čtvrtou mocninu všech složek of (.) (později také (.)3

bude znamenat třetí mocninu) a S je diagonální čtvercová matice (v praxi řídká). Hlavní
obtíž představuje nedostatečná apriorní znalost ψk (na rozdíl od ψk−1); k dispozici může
být jen počáteční odhad ψk

∗ , např. ψk
∗ ≈ ψk−1. Pro stručnost zápisu budiž ψ̃k výsledek

(namísto ψk) získaný z (3.47) pro správné fk−1, ale pro fk nahrazené jen f̃k. Dostaneme
tak

ψk = ψ̃k + PS(ψk)4 , (3.48)
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kde P = V Λ−1V T − V (I − exp(−Λh))Λ−2V T/h.
Přesná Newtonova metoda, jak je odvozena v [20], str. 101 a 144, aplikovaná na (3.48),

dává
(I − 4PS(ψk

∗)
3)(ψk − ψk

∗) = ψ̃k − ψk
∗ + PS(ψk

∗)
4 , (3.49)

což lze opakovat (s ψk
∗ nahrazeným ψk) v iteračním postupu až do dosažení požadované

přesnosti. Lze nicméně očekávat, že přídavný člen PSψk
∗ nebude na pravé straně (3.48)

dominantní, takže první odhad ψk
∗ na levé straně (3.49) bude možno brát jako pevný, což

mírně zpomalí Newtonův iterační proces, ale může zvýšit celkovou efektivnost algoritmu.
Umělé vytápění by mělo být nastaveno tak, aby byla zachována (přinejmenším) mini-

mální úroveň teploty ψ̄k (opět pro k ∈ {1, 2, . . . ,m}), kterou lze odvodit z θ̄k, obdobně
jako jsme odvozovali θ0 z ψ0. Tepelný výkon příslušných topidel Qk = (Qk

1, . . . ,Q
k
n),

jenž má platit pro (k − 1)h < t ≤ kh, může být nicméně omezen, tj. 0 ≤ Qk ≤ Qk max

pro jisté hodnoty Qk max v jednotlivých místnostech. Tato horní omezení by měla patřit
k návrhovým parametrům budovy s ohledem na její velikost, umístění a předpokládané
využití.

Rozlišovat tak můžeme mezi 4 režimy umělého vytápění:

1) žádné vytápění během letní sezony,

2) nečinné vytápění pro postačující teplotu mimo letní sezonu, tj. ψk ≥ ψ̄k,

3) normální vytápění: je třeba nastavit Qk,

4) nedostatečné vytápění pro Qk ≥ Qk max při pokusu o použití 3), kdy je nezbytné
redukovat Qk na Qk max (i když nebude dosaženo požadované teploty).

Naším hlavním cílem je určit Qk pro režim 3); úpravy pro ostatní režimy jsou zřejmé.
Přepínání mezi režimy bude podrobněji demonstrováno na konkrétním příkladu.

Sestavme matici W z s řádků matice V (I−exp(−Λh))Λ−1V T, které odpovídají teplotě
v místnostech s topidly, a interpretujme Qk jako jisté přídavné ġ, vystupující v (3.35),
uplatňované pro (k − 1)h < t ≤ kh. S využitím techniky nejmenších čtverců můžeme
vyčíslit Qk z poměrně jednoduchého vzorce

W TWQk = W T (ψ̂k − ψ̄k) , (3.50)

v němž ψ̂k odpovídá hypotetickému režimu 1), uplatňovanému opět pro (k−1)h < t ≤ kh
(ψ̂k lze tedy vyčíslit přímo z (3.47)). Soustava lineárních algebraických rovnic (3.50) je
zřejmě v praxi malá (s << n), a její řešení je tak nenáročné; výpočtový algoritmus už
přitom nepotřebuje pracovat s žádnými dalšími nerovnostmi. Celková energie Q spotře-
bovaná na vytápění za rok se následně určí z jednoduchého vztahu

Q = h

m∑
k=1

n∑
i=1

Qk
i . (3.51)

Prakticky se v (3.51) pro každé k počítá jen s indexy i, pro něž Qk
i 6= 0, jejichž počet

(v závislosti na režimu vytápění 1), 2), 3) nebo 4)) nepřevýší s.
Dosud jsme se úspěšně vyhýbali obecné formulaci jakéhokoliv optimalizačního pro-

blému, i když např. výpočet (3.51) skrývá co nejlepší nastavování režimu umělého vy-
tápění s ohledem na minimální požadovanou teplotu v místnostech (což lze formálně
interpretovat jako vedlejší podmínky předepsané pomocí soustavy nerovnic), stejně jako
minimální výměnu vzduchu v místnostech podle hygienických předpisů (což lze formálně
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interpretovat jako vedlejší podmínky předepsané pomocí soustavy rovnic). Pro případnou
optimalizaci navrhování budov budeme nicméně muset připustit, že funkce Q, která je
předmětem minimalizace (případně zastoupená jinou vhodnou účelovou funkcí), závisí na
jistém přirozeném počtu parametrů P , jež tvoří vektor y = (y1, . . . , yP), přičemž k dispo-
zici je rovněž přirozený či nulový počet N (obecně nelineárních) vedlejších podmínek ve
tvaru nerovnic se známými funkcemi u1, . . . , uN

u1(y) ≤ 0 , . . . , uN (y) ≤ 0 (3.52)

a přirozený či nulový početM (obecně nelineárních) vedlejších podmínek ve tvaru rovnic
se známými funkcemi w1, . . . , wN

w1(y) = . . . = wM(y) = 0 . (3.53)

Máme tedy najít minimum Q(y) podle (3.51) za vedlejších podmínek (3.52) a (3.53),
které v praxi mohou charakterizovat umístění budovy, její orientaci, složení jednotlivých
vrstev její obálky apod.; už ve vektorech funkcí v rozkladu (3.33) a v dalších úpravách
bychom tak mohli zdůrazňovat případné závislosti φ(x, y) a ψ(t, y). Lze-li nicméně Q(y)
i všechny funkce z (3.52) a (3.53) považovat za dostatečně hladké, odpovídá pro značně
širokou třídu takovýchto úloh, exaktně vymezenou v [10], str. 153, hledanému minimu
právě vektor parametrů ỹ, jenž splňuje tzv. Karushovy - Kuhnovy - Tuckerovy podmínky

∇∗Q(ỹ) +
N∑
i=1

Ui∇∗ui(ỹ) +
M∑
j=1

Wj∇∗wj(ỹ) = 0 , (3.54)

v nichž ∇∗ označuje vektor P parciálních derivací podle jednotlivých složek y, a mimo
(3.52) a (3.53) s ỹ namísto y platí pro všechny (předem neznámé) reálné součinitele Ui a
Wj také Ui ≥ 0 pro libovolné i ∈ {1, . . . ,N} a Wjwj = 0 pro libovolné j ∈ {1, . . . ,M}.
Speciálně pro N = 0 je tento přístup znám jako klasická metoda tzv. Lagrangeových
multiplikátorů W. Naopak při nesplnění některých potřebných předpokladů lze za cenu
výrazného zkomplikování (3.54) pracovat namísto s derivacemi se subdiferenciály; po-
drobný návod k tomu poskytuje [66]. Pomocí různých penalizačních funkcí se nicméně
podmínky (3.52) a (3.53) často umně zabudovávají do zobecněné účelové funkce Q(y), aby
bylo možno použít rychlé algoritmy nepodmíněné minimalizace, jmenovitě modifikovanou
Newtonovu metodu s numerickým výpočtem gradientů podle [49], str. 114, či metodu
sdružených gradientů podle [49], str. 192, dlouhodobě rozvíjené na Ústavu informatiky
AV ČR v Praze – viz např. 668-stránkovou, předběžné důkladné studium problematiky
vyžadující zprávu [50].

Pro nevelký počet parametrů P bývá efektivní i použití tzv. Nelderovy - Meadovy me-
tody (jejíž základní myšlenky pocházejí z roku 1965), vyhýbající se úplně výpočtu gradi-
entů. Tato metoda (v současné podobě) pracuje se simplexy, tj. polytopy o P+1 vrcholech
v P-rozměrném euklidovském prostoru reálných parametrů (s úsečkami v jednorozměrném
prostoru, s trojúhelníky ve dvourozměrném prostoru, s trojstěny ve třírozměrném prostoru
atd.) a prostřednictvím obezřetně volených kroků reflexe, expanze, vnitřní a vnější kon-
trakce a redukce, názorně vysvětlených v [16], str. 102, vytváří iteračně nové simplexy se
stále menšími hodnotami y(p) ve vrcholech. Podrobně je konvergence této metody stu-
dována v [48], v prostředí MATLABu ji realizuje jedna z klíčových funkcí fminsearch
toolboxu optimization; podrobnosti k němu lze najít na https://www.mathworks.com/
help/matlab/math/optimizing-nonlinear-functions.html#bsgpq6p-11.
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Obrázek 3.2.: Grafické znázornění jednotlivých kroků Nelderovy - Meadovy metody: na-
levo nahoře reflexe, nalevo dole expanze, napravo nahoře vnitřní a vnější
kontrakce a napravo dole redukce. Převzato z https://www.coursehero.
com/file/8868266/NelderMeadProof/.

Základní myšlenky potřebné pro algoritmizaci Nelderovy - Meadovy metody objasňuje
názorný obr. 3.2, zpracovaný pro P = 2 tak, aby byl schopen intuitivního zobecnění. Pou-
žitá velká písmena na něm mají v angličtině mnemotechnické poslání: B je třeba číst jako
best, G jako good, W jako worst, tedy symbolicky y(B) ≤ y(G) ≤ y(W ). Dále označuje
M mass centre (zde střed úsečky, obecněji těžiště simplexu dimenze P − 1), R reflection,
E expansion, C1 inner contraction, C2 outer contraction; konečně S naznačuje reduction,
alternativně k M . Prvky množiny {y(R), y(E), y(C1), y(C2), y(M), y(S)} jsou v každém
kroku metody postupně vyčíslovány (tj. opakovaně se řeší původní úloha s předem nasta-
venými parametry) tak dlouho, až se najde (přinejmenším) hodnota menší než y(W ), což
umožní přenastavení B, G a W .

Při praktickém uplatňování zmiňovaných výpočetních metod se nutně střetává multi-
kriteriální charakter projektování s nutností formulovat jedinou funkci Q podle (3.51),
přičemž případné vedlejší podmínky zvětšují počet předem neznámých parametrů, a tedy
i časovou i paměťovou nákladnost výpočtů. Ponecháme-li Q ve významu celkové energie
spotřebovanou na vytápění za rok, můžeme zohlednit hodnotu přídavné veličiny V s klad-
nými hodnotami vhodnou předem zadanou vahou wV tak, že energii Q nahradíme jistou
zobecněnou energií Q∗ podle vztahu

Q∗ = Q+ wVV . (3.55)

Veličina V může mít přitom různý fyzikální, geometrický, ekonomický i jiný smysl; tomu
musí odpovídat rozměr váhy wV, odpovídající podílu rozměru energie (tedy [W] v soustavě
SI) a rozměru veličiny V. Tento přístup, jejž lze snadno zobecnit i pro konečný počet
přídavných veličin V a vah wV, je znám jako metoda vážených součtů. Mimo tento přístup
uvádí alternativně [57] metodu vážených součinů, v níž namísto (3.55) vystupuje

Q∗ = QVwV , (3.56)
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zpravidla s bezrozměrnou veličinou V i vahou wV, a 6 dalších metod s různými přednostmi
i omezeními (např. (3.56) na rozdíl od (3.55) záměrně narušuje aditivnost Q a V) pro
konkrétní multikriteriální rozhodování (zkráceně často jen MCDM, z anglického Multi-
Criteria Decision Making). Vybranými aplikacemi těchto přístupů na navrhování staveb
se zabývá [62]. V praktických modelových výpočtech této práce, konkrétně v části 4.2
a v dalších částech z ní odkazovaných, se omezíme jen na velmi speciální případ (3.55),
v němž budeme pracovat se zvláštní (ad hoc zavedenou) penalizační funkcí V, abychom
obešli nutnost zvyšování počtu neznámých parametrů podle (3.52) a (3.54).
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4. Verifikace a validace výpočtového modelu

Podle [5] se (v překladu autorky) i) verifikací výpočtového modelu rozumí „zhodnocení,
zda výpočtový model získaný diskretizací matematického modelu fyzikálního procesu a
kód implementující výpočtový model jsou schopny uvedený proces skutečnost reprezen-
tovat s dostatečnou přesnostíÿ, zatímco ii) validaci výpočtového modelu je nutno chápat
jako „zhodnocení, zda matematický model fyzikálního procesu reprezentuje skutečný fy-
zikální proces s dostatečnou přesnostíÿ. S matematickými důkazy, jež garantují existenci
a jednoznačnost řešení modelového problému formulovaného v části 3.1, plně spoléháme
na osvědčenou spolupráci s Ústavem matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT
v Brně a na relevantní výsledky typu [88]. Součástí i) je také analýza přesnosti diskreti-
zované formulace téhož problému, jíž jsme se zabývali v části 3.3, jakož i její (prozatím
dílčí) softwarová implementace, kterou představíme hned v následující části 4.1. Dále se
pak soustředíme na ii), přičemž od porovnání klasických výpočtů (nevystihujících některé
důležité fyzikální procesy) s nově navrženým algoritmem přejdeme postupně ke konfron-
taci výpočtových výsledků s dostupnými údaji o provozu reálného stavebního objektu
z obr. 4.1 a k možnosti využití tohoto algoritmu k podpoře optimalizace navrhování níz-
koenergetických staveb.

Obrázek 4.1.: Mojmír Hudec: Vlastní obytný ateliér v Ostrově u Macochy (2010). Foto-
grafie zachycující stav krátce po realizaci stavby pochází z archivu autora
návrhu.

4.1. Softwarová implementace

Ve spolupráci s již zmiňovaným Ústavem matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT
v Brně byl vytvořen původní výpočtový nástroj v programovacím jazyku MATLAB; jeho
plný text je zařazen v příloze A.2. Tento software nevyžaduje instalaci žádných speciálních
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toolboxů; pouze pro optimalizační výpočty (jsou-li explicitně požadovány) jsou využívány
funkce toolboxu optimization.

Veškeré výpočty jsou založeny na jednorozměrném zjednodušení modelu (možné tepelné
mosty v rozích a koutech budovy nejsou tedy korektně zohledňovány) a na využití metody
konečných prvků s lineárními lagrangeovskými splajny jako bázovými funkcemi pro jed-
notlivé součásti obálky budovy i jednotlivé stěny, stropy apod. a jejich části, reprezentující
samostatné subsystémy, oddělující veškeré místnosti, s tím, že teplota v každé z místností
je závislá pouze na čase (nezohledňuje se tedy řádně lokální šíření tepla vyvolané proudě-
ním vzduchu v místnostech). Namísto Ω v R3 tak prakticky uvažujeme jen interval [0, D]
v označením navazujícím na (2.7), tedy formálně i se sčítacími indexy i ∈ {0, 1, . . . , l}
namísto i ∈ {1, . . . , n} v (3.33), s φi(j) = δij pro i, j ∈ {1, . . . , l} a pro Kroneckerův
symbol δij, chápaný obdobně jako v části 3.2. Uvedený interval je vztažen k části plochy
(zpravidla roviny) o obsahu A. Následně pro (3.35) dostáváme lokální aditivní příspěvky
do matice M ve tvaru

M00 = A
∫ d1

0

(
1− x

d1

)2

dx ,

M01 = M10 = A
∫ d1

0

x

d1

(
1− x

d1

)
dx ,

M11 = A
∫ d1

0

(
x

d1

)2

dx+A
∫ d2

0

(
1− x

d2

)2

dx , (4.1)

...

Mll = A
∫ dl

0

(
x

dl

)2

dx ,

stejně tak i lokální aditivní příspěvky do matice K ve tvaru

K00 = A
∫ d1

0

(
− 1

d1

)2

dx ,

K01 = K10 = A
∫ d1

0

1

d1

(
− 1

d1

)
dx ,

K11 = A
∫ d1

0

(
1

d1

)2

dx+A
∫ d2

0

(
− 1

d2

)2

dx , (4.2)

...

Kll = A
∫ dl

0

(
1

dl

)2

dx .

Všechny integrály v (4.1) a (4.2) lze velmi snadno analyticky vypočítat, i to si však
usnadnit např. pomocí toolboxu symbolic v MATLABu, konkrétně v prvním vztahu (4.1)
takto:

syms x d
pretty(simple(int((1-x/d)^2,x,0,d)))

Z (4.1) tak dostaneme

M00 =
Ad1

3
, M01 = M10 =

Ad1

6
, M11 =

Ad1

3
+
Ad2

3
, . . . , Mll =

Adl
3

, (4.3)
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z (4.2) potom

K00 =
A
d1

, K01 = K10 = −A
d1

, K11 =
A
d1

+
A
d2

, . . . , Kll =
A
dl
. (4.4)

Pokud bychom pracovali s méně přesnou idealizací soustředěných hmotností (anglicky
lumped mass) podle [87], obvyklou v metodě konečných diferencí, objevující se občas
i v metodě konečných prvků, dostali bychom v (4.1) namísto Ad1/3, . . . ,Adl/3 všude
Ad1/2, . . . ,Adl/2 a namísto Ad1/6, . . . ,Adl/6 všude nuly; tímto přístupem, vhodným
pro analogovou simulaci vedení tepla pomocí RC-obvodů, se však nebudeme podrobněji
zabývat. Obdobně (4.1) a (4.2) lze odvodit i další potřebné příspěvky pro M a K v (3.35),
zatímco pro sestavení pravé strany je nezbytné pracovat s externím souborem klimatických
údajů vhodné struktury.

Předpokládáme, že v časovém intervalu h jsou k dispozici vyrovnávané periodické údaje
pro tzv. referenční rok: i) teplota okolního prostředí, ii) celková intenzita slunečního zá-
ření, iii) difúzní složka intenzity ii). Tyto údaje jsou postačující pro provádění všech výše
naznačených výpočtů podle části 3.3 včetně roční spotřeby energie, klíčové pro tepelný ná-
vrh budovy. Vytvořený software podporuje využití různých souborů těchto údajů, v dále
prezentovaných výpočtech jsou však použita výhradně data z mezinárodního letiště Brno -
Tuřany pro h = 1 hodina.

Jako argument pro podporu implementace výpočtového vztahu (3.47) (pro jednodu-
chost bez jeho dalších zobecnění) předvedeme nyní, co by způsobila jeho hypotetická
náhrada Eulerovým explicitním schématem, tj. v klasifikaci podle částí 3.2 a 3.3 návrat
od nového přístupu IV) ke klasickému přístupu I). V zájmu stručnosti zápisu budeme
předpokládat, že členy ġ(t) na pravé straně (3.35) byly předem zakomponovány do f(t).
Namísto soustavy diferenciálních rovnic (3.35) tak máme pouze opakovaně řešit soustavu
diferenčních rovnic

M
ψk − ψk−1

h
+Kψk−1 = fk−1 (4.5)

pro k ∈ {1, . . . ,m}. Potenciální náhrada pravé strany fk−1 za fk, případně za (fk−1 +
fk)/2 (což by odpovídalo nejjednodušší klasické Gaussově kvadratuře), není pro naše
další odvození podstatná, a tak se jí nebudeme zabývat. Přechodem k novým proměnným
z0, z1, . . . , zm, jež zavedeme vztahy ψ0 = V z0, ψ1 = V z1, . . . , ψm = V zm, můžeme (4.5)
po vynásobení V T zleva přepsat s využitím (3.38) ve tvaru

zk − zk−1

h
+ Λzk−1 = f̄k−1 , (4.6)

kde navíc pro stručnost označujeme f̄k−1 = V Tfk−1. Zřejmě (opět podle (3.38)) platí
z0 = V TMψ0, z1 = V TMψ1, . . . , zm = V TMψm. Poněvadž matice Λ je diagonální,
rozpadá se (4.6) na n samostatných rovnic, tj. platí(

1

h
− Λii

)
(zki − zk−1

i ) + Λiiz
k
i = f̄k−1

i (4.7)

pro libovolný index i ∈ {1, . . . , n}; přes tento index se zde nesčítá.
Pro realizaci praktických výpočtů je potřebné, aby (přinejmenším) z omezenosti vstup-

ních hodnot f 0, f 1, . . . , fm vyplývala také omezenost z0, z1, . . . , zm, což lze interpretovat
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jako podmínku stability numerického řešení. Vynásobíme-li nicméně (4.7) reálným číslem
2hzki , dostaneme po úpravě

(1− hΛii)
(
(zki )2 − (zk−1

i )2 + (zki − zk−1
i )2

)
+ hΛii(z

k
i )2 = 2hzki f̄

k−1
i . (4.8)

Nahradíme-li v první závorce (4.8) vlastní číslo Λii dominantním vlastním číslem Λ∗,
tj. takovým, že vždy platí Λii ≤ Λ∗, a navíc uvážíme (zki − zk−1

i )2 ≥ 0, můžeme přepsat
(4.6) jako nerovnost

(1− hΛ∗)
(
(zki )2 − (zk−1

i )2
)

+ hΛii(z
k
i )2 ≤ 2hzki f̄

k−1
i . (4.9)

Mimoto máme k dispozici i další zřejmý odhad

2zki f̄
k−1
i ≤ Λii(z

k
i )2 +

1

Λ ii
(f̄k−1

i )2 . (4.10)

Dosazením (4.10) do (4.9) obdržíme

(1− hΛ∗)
(
(zki )2 − (zk−1

i )2
)
≤ 1

Λ ii
(f̄k−1

i )2 . (4.11)

Evidentně lze do (4.11) dosadit speciálně k = 1, k = 2 atd. Sečtením všech takových
nerovnic s použitím odhadu Λii ≥ Λ� > 0 (diagonála matice Λ sestává z kladných čísel,
nejmenší z nich označujeme Λ�) až po obecné k dostaneme

(1− hΛ∗)
(
(zki )2 − (z0

i )2
)
≤ T

Λ �

(
max

(
|f̄ 0

i |, . . . , |f̄k−1
i |

))2
; (4.12)

pro úpravu pravé strany jsme potřebovali navíc i odhad kh ≤ mh = T . Je-li tedy Λ∗h < 1,
zajišťuje odhad (4.12) již zmiňovanou stabilitu řešení. Evidentní nevýhodou takového
odhadu je však jeho obtížná uplatnitelnost: matice M a K totiž závisejí na délkových
parametrech, jmenovitě d1, . . . , dl pocházejících z (2.7) a jim obdobných. Ve snaze se této
nepříjemnosti vyhnout můžeme nicméně z délkových parametrů vybrat referenční délku
D a uvažovat M̃ = D−1M a K̃ = DK – srov. (4.3) a (4.4). Ze stejného důvodu je vhodné
definovat i f̃k = D−1f̄k. Namísto (3.37) tak máme

M̃V Λ̃ = K̃V (4.13)

s novou diagonální maticí vlastních čísel Λ̃ při zachování matic vlastních vektorů V . Ze
srovnání (3.37) a (4.13) je zřejmý vztah Λ̃ = D−2Λ. Zavedeme-li tedy reálné konstanty
Λ̃∗ a Λ̃� obdobně Λ∗ a Λ�, jsme schopni převést (4.12) na(

1− hΛ̃∗
D2

)(
(zki )2 − (z0

i )2
)
≤ T

Λ̃�

(
max

(
|f̃ 0

i |, . . . , |f̃k−1
i |

))2

. (4.14)

Hledaná podmínka stability podle (4.14) je tedy

h <
1

Λ∗
=

D2

Λ̃∗
. (4.15)

K tomu, nakolik je splnění (4.15) realistické v praktických výpočtech, se vrátíme v části
4.2, mj. v souvislosti s referenčním objektem na obr. 4.1.
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4.2. Porovnání vypočtených a experimentálních výsledků

Jako referenční objekt pro porovnání klasických výpočtů s nově navrženým algoritmem
byl zvolen nízkoenergetický dům Ing. arch. Mojmíra Hudce v Ostrově u Machochy – viz
obr. 4.1 z doby krátce po dokončení stavby a obr. 4.2 ukazující současný stav. Důvodem
pro tuto volbu byla jednak jeho jednoduchost, umožňující relativně snadné sledování vlivu
různých parametrů na účelovou funkci, za niž zde budeme důsledně považovat spotřebu
energie na vytápění v ročním periodickém stavu. Poněvadž klimatické údaje θ, qb +qd a qd
(podle části 3.1) z letiště Brno - Tuřany nemusejí zcela odpovídat specifickému prostředí
Moravského krasu, byla použita jejich korekce snížením průměrné teploty aditivní kon-
stantou a násobením qb a qd bezrozměrným součinitelem (menším než 1), tak aby roční
průměry θ a qb + qd odpovídaly ročním průměrům pro toto prostředí podle údajů od
Správy CHKO Moravský kras.

Volba přírodních materiálů pro většinu konstrukčních i izolačních prvků, typická pro
tento dům, má obecně řadu předností (srov. [17]): i) nepatrné množství energie nutné
při jejich zpracování a při provádění stavby, ii) nižší náklady na dopravu díky možnosti
využití místních materiálů, iii) příznivé působení na zdraví člověka, iv) snadný návrat do
přírody po dožití stavby a nenáročnou recyklaci. Podrobnější údaje o referenčním objektu
(včetně ilustračního výběru z dokumentace projektu) jsou uvedeny v příloze A.1.

Pro modelové výpočty byly použity výhradně původní programové prostředky, popiso-
vané v části 4.1. Časový krok byl zvolen s ohledem na dostupné klimatické údaje h = 1
hodina, tedy h = 3600 s. Podmínka (4.15) přitom vynucuje časový krok h < 161, 63 s;
při použití Eulerova explicitního algoritmu by tedy bylo potřebné nejméně 23-krát hustší
časové dělení.

Referenční objekt sestává ze čtyř místností, výrazně odlišných svou velikostí, které jsou
v grafických výstupech modelových výpočtů označeny (v hranatých závorkách) takto:

[0] vnější prostředí, charakterizované dostupnými externími klimatickými údaji,

[1] vstupní chodba (1.1 na obr. A.5),

[2] koupelna (1.2 na obr. A.5),

[3] obývací místnost, využívaná i jako pracovna, se vstupem do navazující zahrady
s vodní nádrží a výhledem k jeskyni Balcarce (1.3 na obr. A.5),

[4] ložnice (2.0 na obr. A.6).

Obývací místnost je orientována velmi přibližně jihovýchodním směrem; zde toto nepřesné
označování dodržíme kvůli žádoucímu souladu s výkresy z přílohy A.1. Podlaha a střecha
objektu, části jeho vnějších stěn, stejně jako vnitřní příčky a stropy, představují z hlediska
pojetí budovy jako tepelného systému jednotlivé tepelné vazby s následujícím číslováním
(bez závorek):

• rozhraní [0] a [1]: 1 severozápadní stěna,
2 severozápadní vstupní dveře,
3 podlaha,

• rozhraní [0] a [2]: 4 severozápadní stěna,
5 podlaha,

• rozhraní [0] a [3]: 6 jihovýchodní stěna,
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7 jihovýchodní okna včetně vstupu do zahrady,
8 severovýchodní stěna,
9 severozápadní stěna,
10 severozápadní okno,
11 jihozápadní stěna,
12 jihozápadní okno,
13 podlaha,
14 střecha,

• rozhraní [0] a [4]: 15 severozápadní stěna,
16 severozápadní okno,
17 jihozápadní stěna,
18 jihozápadní okno,
19 střecha,

• rozhraní [1] a [2]: 20 vnitřní příčka,
• rozhraní [1] a [3]: 21 vnitřní příčka,
• rozhraní [1] a [4]: 22 strop,
• rozhraní [2] a [3]: 23 vnitřní příčka,
• rozhraní [2] a [4]: 24 strop,
• rozhraní [3] a [4]: 25 vnitřní příčka,

26 strop.

Podrobnější geometrický popis objektu, zpracovaný podle přílohy A.1, je společně s fyzi-
kálními charakteristikami jednotlivých vrstev všech 26 uvedených rozhraní obsažen v po-
loautomaticky vytvářeném zdrojovém kódu MATLABu ostrov.m s četnými komentáři pro
uživatele v příloze A.2.

Základními výpočtovými předpoklady jsou:

• Výpočet je zahajován v počátečním čase t = 0 v prvním měsíci (v lednu) pro (již
zmiňované) klimatické údaje o referenčním roku, které se po uplynutí 1 roku neustále
opakují.

• V počátečním čase je teplota ve všech místnostech nastavena na 20 ◦C.

• Režimy vytápění 1), 2), 3), 4) z části 3.3 lze operativně přepínat a nastavovat příslu-
šný výkon topného zařízení se znalostí (i budoucího) vývoje klimatických údajů.

• Vytápění je nuceně vypnuto od prvního do posledního dne roku, kdy teplota vnějšího
prostředí dosáhna 20 ◦C. Pro horní omezení teploty v místnostech se neprovádí žádné
aktivní chlazení ani pasivní stínění.

• Maximálně přípustný výkon topného zařízení, které je umístěno pouze v místnosti
[4], je záměrně nastaven na pouhých 750 W, což odpovídá necelým 10 W vztaženým
na 1 m2 využitelné podlahové plochy (podle projektu 79 m2) – srov. doporučení
z části 2.2. To i) jednak vynutí časté přepínání mezi režimy 1), 2), 3) a 4);, z části
3.3, vhodné k testování nového softwaru, ii) mimoto však odpovídá (aspoň přibližně
– po konzultaci s autorem návrhu, investorem a uživatelem objektu v jediné osobě)
občasnému, dosti nepravidelnému užívání objektu k bydlení a pracovním aktivitám,
přičemž není striktně nezbytné udržení teploty 20 ◦C (nebo vyšší) ani v jediné
vytápěné místnosti [3]. Tento předpoklad nicméně zeslabíme v části 4.3.
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Obrázek 4.2.: Mojmír Hudec: Vlastní obytný ateliér v Ostrově u Macochy (2010). Fotogra-
fie ukazují stav z listopadu 2016 (včetně obvyklých klimatických podmínek):
nahoře západní pohled, dole nalevo jihovýchodní pohled, napravo interiér.

• Výpočet je ukončen v roce, v němž již dochází k zanedbatelným změnám oproti před-
chozímu roku, tj. daří se již kompenzovat uměle nastavenou počáteční podmínku.
Prakticky k tomu došlo vždy ve třetím roce výpočtu; formální horní omezení počtu
opakovaných ročních výpočtů se neuplatnilo. Totéž se týká horního omezení počtu
iterací založených na (3.49); jejich nejvyšší potřebný počet byl 8.

Celostránkové obr. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 a 4.15
ukazují vývoj teploty během třetího roku v jednotlivých vrstvách postupně na rozhraních
s pořadovými čísly 1 až 26. Zelené křivky odpovídají vždy teplotě vnějšího prostředí, černé
křivky teplotě v příslušných místnostech, ostatní barevné křivky teplotě na povrchu, roz-
hraní i uvnitř uvažovaných materiálových vrstev; jejich zdánlivá nekompatibilita s tep-
lotou vnějšího prostředí je způsobena slunečním zářením pohlcovaným při dopadu na
vnější povrch objektu, případně slunečním zářením procházejícím průsvitnými vrstvami.
Vývoj aktuálního výkonu vytápění (reálně je instalováno elektrické přímotopné zařízení)
odpovídající obr. 4.3 až 4.15 znázorňuje obr. 4.16; týž obr. ukazuje i nárůst energie spo-
třebované na vytápění od počátku roku. Pro ilustraci je zařazen obr. 4.17, ukazující vývoj
teploty na rozhraní s pořadovým číslem 6 v detailu pro leden prvního výpočtového roku,
konfrontovaný s hypotetickým stavem zcela nefunkčního vytápění: již po necelé polovině
měsíce dochází k nežádoucímu poklesu vnitřní teploty z počátečních 20 ◦C pod bod mrazu.
Obr. 4.18 pak odpovídá obr. 4.16; topné zařízení je v provozu v nejchladnějším měsíci roku
převážně na plný výkon.
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Obrázek 4.3.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 1 (nahoře) a 2
(dole).
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Obrázek 4.4.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 3 (nahoře) a 4
(dole).
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Obrázek 4.5.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 5 (nahoře) a 6
(dole).
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Obrázek 4.6.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 7 (nahoře) a 8
(dole).
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Obrázek 4.7.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 9 (nahoře) a 10
(dole).
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Obrázek 4.8.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 11 (nahoře) a
12 (dole).
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Obrázek 4.9.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 13 (nahoře) a
14 (dole).
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Obrázek 4.10.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 15 (nahoře) a
16 (dole).
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Obrázek 4.11.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 17 (nahoře) a
18 (dole).
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Obrázek 4.12.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 19 (nahoře) a
20 (dole).

77



4.2. POROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH A EXPERIMENTÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

Obrázek 4.13.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 21 (nahoře) a
22 (dole).
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Obrázek 4.14.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 23 (nahoře) a
24 (dole).
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Obrázek 4.15.: Průběh teploty θ ve třetím výpočtovém roce: tepelné vazby 25 (nahoře) a
26 (dole).
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Obrázek 4.16.: Aktuální výkon vytápění (nahoře) a úhrnná spotřeba energie na vytápění
(dole) během třetího výpočtového roku.
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Obrázek 4.17.: Průběh teploty θ v lednu prvního výpočtového roku: tepelná vazba 6 (na-
hoře) a totéž bez vytápění (dole), srov. obr. 4.5 (dolní část).

82



4. VERIFIKACE A VALIDACE VÝPOČTOVÉHO MODELU

Obrázek 4.18.: Aktuální výkon vytápění (nahoře) a úhrnná spotřeba energie na vytápění
(dole) během ledna prvního výpočtového roku, srov. obr. 4.16, 4.17.
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Obrázek 4.19.: Pohled k obci Ostrov u Macochy od ústí Krasovského údolí do Suchého
žlebu.

Na základě popsaného výpočtu byla stanovena roční spotřeba energie na vytápění
1,881MWh. Pro srovnání byl proveden i výpočet pro klimatické údaje z letiště Brno -
Tuřany bez zmiňované korekce respektující lokalizaci objektu (srov. zdrojový kód petraMC
v příloze A.2); roční spotřeba energie na vytápění pak vyšla pouze 1,419MWh. Takový
výsledek je obecně poučením, že výpočty tohoto typu má smysl používat pro porovnávání
různých variantních řešení navrhovaného objektu, nikoliv se však úporně snažit o co nej-
lepší korelaci s případnými naměřenými údaji. Zvláštní obezřetnost je na místě s ohledem
na umístění objektu v přírodně nejcennější části Moravském krasu, kde je předmětem
ochrany právě klimatická a vegetační inverze: s horskými podmínkami je třeba počítat
na dně až 300 m hlubokých krasových žlebů, zatímco podmínky na náhorních plošinách,
jejichž zemědělské využívání znesnadňují četné závrty, vcelku odpovídají běžné středoev-
ropské vrchovině o nadmořské výšce kolem 500 m. Referenční objekt, jak ukazuje obr. 4.19,
je (pro vypovídací schopnost výpočtového modelu naštěstí) na okraji jedné z náhorních
plošin, i tak však nejsou klimatické podmínky srovnatelné s jihovýchodem Brna v nad-
mořské výšce nepatrně přes 200 m, kde právě výrazně nadprůměrné množství slunečných
dnů umožňuje bezproblémový civilní letecký provoz.

Výpočet energetické náročnosti (včetně průměrného součinitele prostupu tepla) byl pro-
veden v roce 2009 pro jednozónový objekt podle [101] pomocí programu Energie 2009 (viz
část 2.5). Výpočet je založen na stacionárním vedení tepla podle Fourierova konstitutiv-
ního vztahu, potřebu energie však stanovuje (prostřednictvím tzv. okrajových podmínek
výpočtu) po jednotlivých měsících na základě souboru průměrných měsíčních teplot a
(pouze celkových) energií slunečního záření. Tímto zjednodušeným postupem byla určena
výsledná roční spotřeba energie na vytápění 1,897MWh. Počítáme-li s obsahem půdo-
rysu domu 66 m2, dostaneme roční spotřebu energie na vytápění 1897 / 66 kWh/m2 ≈
28,742 kWh/m2, takže pro formální dosažení pasivního standardu by byla nezbytná další
technická opatření. Je však třeba zdůraznit, že projekt pochází ještě z doby před vydáním
[100] i [103].

Předností toho, že objekt je již několik let standardně užíván, je naopak existence
údajů o spotřebě energie, (přesněji faktur za odběr elektrické energie, přepočítaný ze dvou
různých sazeb) nespornou předností. Část spotřeby energie je mimoto pokryta z vlastních
fotovoltaických článků, jejichž technické parametry jsou nastaveny tak, aby byly schopny
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Obrázek 4.20.: Úhrnná spotřeba energie na samostatné vytápění po podlažích (nahoře) a
po místnostech (dole).
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za ideálních podmínek dodávat energii 1,4 MWh ročně. Objekt byl realizován v letech
2010–11, v roce 2012 byl postupně zařizován, relevantní údaje lze tedy vztahovat až
k období 2014–16. Toto období je příliš krátké na poctivé statistické zpracování příslušné
časové řady údajů. Po opakovaných konzultacích s autorem návrhu byl proto převzat
průměrný údaj o roční spotřebě energie 2,6 MWh s tím, že s ohledem na způsob využívání
objektu lze odhadnout, že i) fotovoltaické články jsou využity z 85 %, ii) na vytápění
je potřebných 45 % celkově spotřebované energie. Odtud následně vychází kvalifikovaný
odhad 0,45 (2,6+0,85.1,4) MWh ≈ 1,710MWh. Až překvapivě se tedy všechny výpočtové
výsledky zdají být nadhodnoceny, což však lze zpochybnit tím, že: i) přinejmenším výpočet
podle [101] se nesnaží zohlednit reálné chování uživatele, ii) právě v posledních letech byly
klimatické poměry v rozhodující části topného období v ČR mírnější než v dlouhodobém
průměru.

4.3. Možnosti optimalizace návrhu

Vycházejíce z modelových výsledků předcházející části, poukážeme nyní obecněji na mož-
nosti optimalizace návrhu objektů s nízkou energetickou náročností. Hlavním smyslem
těchto úvah není pochopitelně nátlak autorky této práce na přestavbu referenčního ob-
jektu podle výsledků vylepšeného výpočtového modelování, ale poukázání na možnosti
optimalizace podle části 3.3 s ukázkou konkrétní implementace v MATLABu podle části
4.1.

V oblasti architektonického a stavebního navrhování bývá často optimalizace reduko-
vána na výběr z nevelkého konečného počtu přípustných variant. I v této práci vyjdeme
nejprve z úvah tohoto typu. Zkusíme nejprve nahradit vytápění v jediné místnosti při
zachování celkového (z dříve zmiňovaných důvodů objektivně nedostatečného) výkonu
i) vytápěním v jednotlivých podlažích, konkrétně v místnostech [3] a [4], ii) vytápěním
v jednotlivých místnostech. V případě i) byl celkový výkon rozdělen úměrně objemům
místností v jednotlivých podlažích, tedy součtu objemů místností [1], [2] a [3] pro první
podlaží a objemu místnosti [4] pro druhé podlaží. V případě ii) se nezdá být rozdělení
výkonu úměrně objemům všech místností rozumné, zejména s ohledem na příliš malé
místnosti [1] a [2]; celkový výkon byl proto rozdělen takto: pro nejmenší místnosti [1] a [2]
10 %, pro místnost [4] poměr objemu místnosti [4] k celkovému objemu všech místností,
pro místnost [3] zbytek. Výpočtovým algoritmem nově navrženým v této práci byla sta-
novena celková roční spotřeba energie na vytápění v případě i) 1,915MWh, v případě ii)
1,900MWh. Poněkud zvýšená spotřeba energie na vytápění v obou těchto případech je
kompenzována samostatným řízením režimů vytápění v jednotlivých podlažích, případně
místnostech, jež může přispět k lokálnímu (vcelku obtížně kvantifikovatelnému) zlepšení
tepelné pohody. Nepatrná úspora v případě i) oproti případu ii) je pochybná: nezbytné
by totiž bylo pořízení a provozování samostatných topných zařízení i pro vstupní chodbu
a WC. Vývoj celkové spotřeby energie na vytápění na obr. 4.20, postupně pro případy i)
a ii), ukazuje postupně spotřebu: v případě i) prvního topného zařízení a obou topných
zařízení, v případě ii) prvního topného zařízení, prvních dvou topných zařízení, prvních
tří topných zařízení a všech čtyř topných zařízení.

Pro dostatečné osvětlení místnosti [3] (srov. [1]) je obsah prosklené části jihovýchodní
stěny až zbytečně velký; to lze chápat jako motivaci pro srovnávací výpočet při zmenšení
tohoto obsahu na polovinu. Hypoteticky může tepelně izolační schopnost (větší měrou) a
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tepelně akumulační schopnost (menší měrou) většího množství slaměných balíků ve stěně
převážit nad možnými solárními zisky rozsáhlejšími průsvitnými částmi stěny, nehledě už
na další (přinejmenším v tomto dílčím případě) méně významné fyzikální procesy, za-
hrnuté ve výpočtovém modelu. Celková spotřeba energie na vytápění nicméně vychází
1.849MWh, což je nepatrně více než v původním návrhu. Pro vyloučení hypotézy, že
tento pokles lze vysvětlit chybou výpočtového modelu, by ovšem byla vhodná podrob-
nější citlivostní analýza, pracující s nepřesnými hodnotami materiálových i geometrických
charakteristik, obdobná [41]. V našem výpočtovém modelu počítáme s izotropními ma-
teriálovými charakteristikami, což nemusí v případě řady přírodních materiálů (dřeva,
slámy, různých rostlinných i živočišných vláken apod.) dostatečně vystihovat realitu; navíc
speciálně pro slaměné bloky se v jejich konkrétních hodnotách rozcházejí i obecně pou-
žívané zdroje [2] a [44]. Věrohodnější výpočtové modelování průchodu slunečního záření
průsvitnými okny se vzduchovými mezerami představuje navíc výzvu pro další rozsáhlou
výzkumnou činnost. I když se v této práci nesnažíme o souhrnné ekonomické zhodnocení
nákladů na výstavbu objektu, na jeho provoz a údržbu během celého životního cyklu
i na jeho konečnou likvidaci, modifikované potenciální snahou o co nejmenší nežádoucí
vliv objektu na životní prostředí, jako (pro rakouské podmínky) [70], je třeba zazname-
nat, že přinejmenším pořizovací náklady na kvalitní skla výrazně převyšují náklady na
svépomocně připravované slaměné balíky z místních zdrojů. Hlavní motivací pro návrh
prosklené jihovýchodní stěny tak zřejmě byla představa architekta o co nejlepším uspořá-
dání objektu pro vlastní tvůrčí práci i odpočinek.

Obrázek 4.21.: Edita Vlčková: Rekonstrukce tradičního hliněného žudrového domu s doš-
kovou střechou v Lysovicích u Vyškova (2007).

V rámci stavitelství z přírodních materiálů, zanechávajícího minimální ekologickou
stopu, představují významnou alternativu slaměných staveb stavby hliněné, zejména stavby
z nepálených cihel, uplatňující se při rekonstrukcích památkových objektů i jako no-
vostavby – srov. [17] a [94]. Je tak namístě klást si otázku o energetické náročnosti ta-
kových staveb. Nahradíme-li však stěny ze slaměných balíků v referenčním objektu (při
ponechání střechy v nezměněné podobě) hypotetickými stěnami stejné tloušťky z nepá-
lených cihel, dospíváme srovnávacím výpočtem k nekonkurenceschopné celkové spotřebě
energie na vytápění 3.039MWh. U hliněných staveb lze nesporně očekávat výraznou
závislost tepelně technických charakteristik na teplotě i vlhkosti, přičemž dlouhodobé
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působení vlhkosti může vést až k degradaci stavebního materiálu; tyto vlivy výpočtový
model prakticky pomíjí. Markantní nárůst spotřeby energie na vytápění je však způsoben
zejména značnou tepelnou vodivostí nepálených cihel, která je jen částečně kompenzována
výrazně lepší tepelně akumulační schopností (především díky vyšší hustotě materiálu).
U tradičních vesnických staveb, reprezentovaných zde obr. 4.21, bývala energetická ná-
ročnost v nejchladnějších měsících reálně snižována obkládáním dřevem či jiným místně
dostupným materiálem na otop, jež přestavovalo přídavnou tepelně izolační i akumula-
ční vrstvu. Rekonstrukce tohoto typu, nejsou-li přímo vynucovány památkovou ochranou,
nebo dokonce jimi motivované novostavby jsou však zpravidla spíše dokladem filosofického
směřování a životního stylu svých investorů, než výsledkem snahy o jakoukoliv technicky,
fyzikálně a matematicky kvantifikovatelnou optimalizaci. Příklad moderní stavby vyu-
žívající obdobných přírodních materiálů, na němž autor evidentně využil své zkušenosti
z realizace našeho referenčního objektu, potom ukazuje obr. 4.22; k případnému porovnání
vypočtené a skutečné spotřeby energie na vytápění však dosud není dostatek důvěryhod-
ných informací.

Až dosud jsme prezentovali pouze modelové výpočty pro vybrané, různě upravované
parametry objektu. Navržený výpočtový algoritmus však díky své transparentnosti a efek-
tivnosti, a tedy i mnohonásobné opakovatelnosti, umožňuje též řádnou optimalizaci pro
konečný počet parametrů. Robustnost tohoto přístupu vynikne při použití Nelderovy -

Obrázek 4.22.: Mojmír Hudec: Kulatý dům ze dřeva, hlíny a slámy v Rapoticích během
svépomocné výstavby (2010, nahoře) a po dokončení (2013, dole). Převzato
z http://www.kulatydum.cz/galerie14.htm.
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Obrázek 4.23.: Ukázka optimalizace roční spotřeby energie na vytápění s jedním nezná-
mým parametrem (nahoře) a se dvěma neznámými parametry (dole).
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Meadovy metody s velmi jednoduchou penalizační funkcí V v (3.55): nastavíme-li vhodně
srovnávací hodnotu Q̄, vrací funkce V teoreticky hodnotu 2Q̄ − Q při opuštění předem
vymezeného přípustného intervalu pro některý z parametrů (i když programově je to zdán-
livě obslouženo jinak). Aby se co nejvíce omezila možnost nalezení nežádoucího lokálního
extrému, provádí se ještě před startem výpočtu podle Nelderovy - Meadovy metody vy-
hledání nejmenší hodnoty na vnitřních bodech pravidelné sítě (s nastavitelnou hustotou
dělení) postupně pro jednotlivé parametry.

Zde pro názornost předvedeme výsledky pro 1 a 2 parametry. Jediným či prvním para-
metrem bude vždy úhel půdorysného pootočení objektu v kladném smyslu (proti směru
hodinových ručiček) v radiánech. Druhým parametrem bude případně poměrné (kladné)
zvýšení či (záporné) snížení průchodnosti všech oken pro sluneční záření, nutně dopro-
vázené odpovídající modifikací pohltivosti podle (3.13); pro potřeby této demonstrace
věřme, že by jej bylo možno dosáhnout vhodnou technologickou úpravou při výrobě oken.
První parametr je jen formálně omezen příslušností k intervalu [−π, π]; lze očekávat, že
Q bude nejmenší při orientaci prosklené stěny blízké jižní, tj. volný extrém (mimo přede-
psanou hranici intervalu) bude skutečně existovat. Druhý parametr je záměrně striktně
omezen příslušností k intervalu [−1/10, 1/10]; obdobný závěr jakou u prvního parametru
lze apriorně jen stěží formulovat.

Horní část obr. 4.23 dokládá postup optimalizace s jediným parametrem. Vychází se
od suboptimální hodnoty celkové spotřeby energie na vytápění vybrané ze zmiňovaných
vnitřních bodů pravidelné sítě; jednotlivé kroky iterace jsou naznačeny červenými křížky
a spojovány pro přehlednost (aby bylo zřejmé pořadí iterací) červenými úsečkami. Za-
kroužkován je výsledek iteračního procesu. Dospívá se tak k celkové spotřebě energie
na vytápění 1.841MWh, odpovídající pootočení celého objektu o 20,81 ◦ (0,3632 rad)
v záporném smyslu. Tato (i když objektivně stěží zpochybnitelná) úspora je svu veli-
kostí nepřesvědčivá, dokládajíc spíše intuitivní kvalitu původního návrhu; při příslušném
pootočení objektu by navíc byla složitější návaznost na stávající zástavbu.

Dolní část obr. 4.23 dokládá postup optimalizace s dvojicí parametrů. Označení je
podobné jako pro případ s jediným parametrem, v axonometrickém zobrazení jsou však
navíc modře vyznačeny průměty do roviny odpovídající zmiňované suboptimální hodnotě
(jiné než v předchozím případě). Hypotéza, že by se i v tomto případě mohlo podařit
nalézt volný extrém, se nepotvrdila, cenné je však ověření funkčnosti Nelderovy - Meadovy
metody pro výše popsanou penalizaci. Na horní přípustné hranici druhého parametru 0,1
se dospívá k celkové spotřebě energie na vytápění 1.769MWh, odpovídající pootočení
celého objektu o 21,37 ◦ (0,3730 rad) v záporném smyslu. Tato hodnota je sice ze všech
hodnot vztahujících se k úpravám objektu zvažovaným v této práci nejmenší, praktická
realizace by však (vedle možnosti pootočení objektu, ještě o něco většího než v předchozím
případě) musela spoléhat na dostupnost skla právě požadovaných vlastností.
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5. Závěr

Jednou z výrazných tendencí současné tvorby inženýrských děl, nejen v oboru pozemního
stavitelství, je využívání obecných, zpravidla komerčních softwarových nástrojů (srov. část
2.5), nabízejících vedle podpory samotného procesu navrhování včetně multikriteriálního
výběru nejlepší varianty (většinou jen vágně formulovatelného) i potřebné statické, dy-
namické, akustické, tepelné a další výpočty. Zatímco u tradičních budov se mohly takové
výpočty v řadě případů jevit jako formální nezbytnost vyžadovaná příslušnou normou,
u energeticky úsporných staveb nabývají na významu dosud zanedbávané fyzikální pro-
cesy, ovlivňující dlouhodobou tepelně izolační a akumulační schopnost takových staveb.
Nejen základní uživatelské, ale mnohdy i tzv. teoretické příručky takových softwarových
systémů nicméně poskytují jen neúplnou informaci o použitých výpočtových metodách,
zamlčujíce nedokonalosti, jež by mohly ohrozit jejich prodejnost. Snaha o co nejobecnější
(aspoň zdánlivou) aplikovatelnost vede přitom k rozsáhlým výpočtům, které v konkrét-
ních případech nemusejí být nezbytné, a navíc různou měrou a formou jako vstupy i)
po uživateli požaduje, resp. ii) implicitně zabudovává rozličné kvalitativní i kvantitativní
parametry, jejichž zodpovědné deterministické nastavení (je-li vůbec reálně možné) může
být i obtížnější než vlastní zadávaný výpočet. Další nepříjemnou vlastností těchto sys-
témů bývá i jejich stále klesající flexibilita, zejména uživatelsky přívětivá nabídka vkládání
vlastních programových modulů, jež je názorně demonstrovatelná např. (přinejmenším od
roku 2000) na vývojové řadě {MATLAB → FEMLAB → COMSOL → COMSOL Mul-
tiphysics} a sledovatelná u většiny softwarových nástrojů pro inženýrské (nejen tepelně
technické) výpočty.

Existuje tedy prostor pro vývoj jednodušších, výpočtově efektivnějších a uživatelsky
(fyzikálně, matematicky i technicky) průhlednějších softwarových aplikací pro konkrétní
problémy, v našem případě pro podporu optimalizace navrhování energeticky úsporných
budov. Takový vývoj je v podmínkách FAST VUT v Brně žádoucí i z pedagogického
pohledu, neboť výhradní používání „černých skříněkÿ dokonale vyhlížejících výpočtových
nástrojů objektivně snižuje motivaci studentů k hlubšímu chápání fyzikální podstaty i
matematického modelování studovaných jevů a procesů a k rozvoji jejich samostatné
tvůrčí činnosti.

Autorka, vzděláním a 15-letou odbornou praxí architektka a pedagožka (na základní,
základní umělecké, střední i vysoké škole) si při zpracování této práce jak na FAST VUT
v Brně, tak během svého pobytu na TU Wien, Institut für Hochbau, v rámci mobilitního
programu Erasmus+ byla vědoma, že snaha o kompletní řešení naznačených problémů
přesahuje její časové i intelektuální možnosti. V rámci této práce, vycházejíc z přehledu
současného stavu problematiky navrhování energeticky úsporných staveb a rozličných
přístupů k tepelně technickým výpočtům, nicméně dospěla po intenzívních konzultacích
s odborníky ze stavební fyziky i aplikované a numerické matematiky od korektní fyzikální
a matematické formulace problému budovy jako tepelného systému, rozvíjející přístup
[64] a [80] včetně jistých optimalizačních úvah, k praktickému ověření odvozeného vý-
počtového algoritmu na reálném objektu. Významná část těchto výsledků byla společně
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se souvisejícími studiemi, týkajícími se např. vyhodnocování experimentů pro určování
materiálových charakteristik při přenosu tepla a vlhkosti a navrhování tepelných zásob-
níků, publikována v celkem 23 vědeckých a odborných pracích. Připravuje se zveřejnění
aplikačních výsledků zařazených v části 4.3, plánované v rámci standardního projektu spe-
cifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně. Lze tak věřit, že aspoň část záměrů
naznačených v předchozím odstavci se bude postupně dařit uvádět do života.

92



A. Přílohy

Potřebné texty, jež nebylo vhodné či účelné zabudovávat do jednotlivých kapitol této
práce, jsou zařazeny jako přílohy. Následující soubor příloh tak obsahuje:

• výběr z dokumentace referenčního objektu,

• zdrojové texty jádra vytvořeného softwaru v MATLABu,

• přehled použitého označení včetně fyzikálních jednotek (jinde nejsou jednotky ex-
plicitně uváděny).

Samostatně je vyčleněn přehled použitých literárních zdrojů.

A.1. Údaje o referenčním objektu

Obrázek A.1.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – fotografie z probíhající stavby. Dvo-
jice fotografií nahoře svědčí o využití přírodních materiálů pro izolaci stěn
a střechy. Fotografie dole vlevo ukazuje realizaci obálky domu, fotografie
dole vpravo interiér domu krátce po dokončení. Všechny fotografie pochá-
zejí z archivu autora návrhu.

Tato příloha představuje podrobněji referenční stavební objekt, použitý při validaci vý-
počtového přístupu v části 4.2. Nepodsklepený jednopodlažní dům s podkrovím s de-
klarovanou užitnou plochou 79 m2 (v části 4.2 se nicméně vychází z idealizovaného pů-
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A.1. ÚDAJE O REFERENČNÍM OBJEKTU

Obrázek A.2.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – situace.

Obrázek A.3.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – pohledy.
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A. PŘÍLOHY

Obrázek A.4.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – základy.

Obrázek A.5.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – půdorys prvního nadzemního pod-
laží. Označení místností: 1.01 zádveří, 1.02 koupelna, 1.03 obývací pokoj.
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A.1. ÚDAJE O REFERENČNÍM OBJEKTU

Obrázek A.6.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – půdorys druhého nadzemního pod-
laží. Označení místnosti: 2.01 galerie s úložným prostorem.

Obrázek A.7.: Obytný ateliér v Ostrově u Macochy – typický řez.

dorysu o obsahu 6× 11 m2 = 66 m2), prezentovaný již na obr. 4.1, využívající ve zna-
čné míře přírodních materiálů, se nachází v mimořádně hodnotném přírodním prostředí
na okraji Ostrova u Macochy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras nad vstu-
pem do jeskyně Lopač (v protějším svahu za Suchým žlebem je veřejnosti přístupná
jeskyně Balcarka) a kromě bydlení slouží jako architektonický ateliér. Je prezentován
mj. jako vzorový dům Centra pasivního domu – viz http://www.pasivnidomy.cz/domy/
pasivni-obytny-atelier-v-ostrove-u-macochy-176.

O stavbě referenčního objektu vypovídá obr. A.1. Autor na ní realizoval řadu svých
netradičních nápadů a představ o možnosti moderního bydlení v jednoduchém domě
z přírodních materiálů, které objasňuje ve své popularizační knize [32] v návaznosti na
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A. PŘÍLOHY

kapitoly Filozofická východiska, str. 22, a Kvalita vnitřního prostředí, str. 29, konkrétně
v kapitole Příklady realizace, str. 146. Konstrukce je řešena jako dřevostavba, fasáda je
z tmavé napnuté textilie, nízké energetické náročnosti je dosahováno zejména izolačními
balíky slámy s hliněnou omítkou, přibližně jihovýchodní orientace z větší části proskle-
ného zahradního průčelí pak umožňuje i významné tepelné zisky díky slunečnímu záření.
Podrobnosti výpočtového přístupu podle přílohy A.2 této práce zohledňují drobné změny
oproti projektu i oproti schématickému půdorysu domu prezentovanému v [32], str. 147,
přebíranému rovněž Centrem pasivního domu.

Obr. A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 a A.7, převzaté z projektu, ukazují postupně celkovou situ-
aci, pohledy na dům, půdorys základů, půdorysy prvního nadzemního podlaží a druhého
nadzemního podlaží (galerie) a typický řez. Podrobné údaje o použitých konstrukcích a
materiálech pro část 4.2 byly zjištěny z kompletní textové a výkresové dokumentace pro-
jektu, kterou zde (s ohledem na poslání této práce i na rozsah dokumentace) není možno
prezentovat.

A.2. Zdrojové texty původního softwaru v MATLABu

Tato příloha obsahuje kompletní zdrojový kód programu použitého pro výpočty podle
části 3.3. Program, vytvořený ve spolupráci s Ústavem matematiky a deskriptivní geo-
metrie FAST VUT v Brně v rámci standardního projektu specifického vysokoškolského
výzkumu FAST-S-16-3385, zahrnuje zdrojové moduly:

petraM.m – řídicí program pro výpočet tepelné spotřeby budovy,

petraMO.m – ukázku optimalizace s jedním nebo dvěma parametry pro řídicí
program petraM,

petraMC.m – ukázku korekce klimatických údajů na základě dodatečných neúpl-
ných informací pro řídicí program petraM.m,

petraF.m – výpočtovou funkci vracející celkovou spotřebu energie za poslední rok,
použitelnou jak přímo, tak pro nepřímé volání z optimalizačního nástroje (zde re-
prezentoavného funkcí fminsearch z toolboxu MATLABu symbolic),

petraFO.m – ukázku optimalizace s jedním nebo dvěma parametry pro výpočtovou
funkci petraF.m,

petraN.m – zpracování výsledků výpočtu do přehledné grafické podoby,

petraMX1.m – vizualizaci optimalizačních kroků pro jeden parametr (dvouroz-
měrný graf),

petraMX2.m – vizualizaci optimalizačních kroků pro dva parametry (třírozměrný
graf),

xopen.m – speciální funkci pro otevření požadovaného souboru vstupních údajů,

xscan.m – speciální funkci pro čtení vstupních údajů z tohoto souboru v zadaném
formátu.
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A.2. ZDROJOVÉ TEXTY PŮVODNÍHO SOFTWARU V MATLABU

%
% petraM.m: tepelna spotreba budovy (ridici program)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
echo off % globalni promenne pro optimalizaci
global n m nA3 sig eps deps epss epsq locr locp loc0 locA locB my0 itM
global ue due4 u0 u~uo umin
global h K~f g fA
global opt mit fmt fmr fms fmn warn minu maxu npar
global qs q Q Qmax sumqM parsM parsL parsR
global VexpLhVM V0 V1 W1 W1h W2h WS WQ
global IoD IoH II I~J I0 J0 ro roA roP % jen pro ukazkovou verzi petraFO
global Ib Ibe Ide
global sinphi cosphi sindel cosdel sinbet cosbet cosbetx cos2bet sin2bet
global sinome cosome singam cosgam cosz
global pit pitNM parsa % jen pro prehled iteraci

global rec fid buf nam namx prn t % format grafickeho vystupu:
out=’.png’; dout=’-dpng’; % - vektorovy graf
%out=’.jpg’; dout=’-djpeg100’; % - obrazek v nejvetsim rozliseni
%out=’.tif’; dout=’-dtiff’; % - komprimovany obrazek
%out=’.eps’; dout=’-depsc2’; % - tisk PostScript (AIP Proceedings)

opt=0; mit=0; pit=0; pitNM=0; % optimalizace ano/ne, pocatecni kroky
nNM0=12; % pocet dilku pro prvotni odhady
epsNM=1e-4; nNM=100; nNMx=fix(nNM*2.5); % tolerance Nelderovych-Meadovych iteraci
npar=2; % pocet parametru v petraMO
wait=0; % cekaci cas pro prikaz pause(.)
font=10; % velikost pisma
warn=1000; % pocet casovych kroku pro upozorneni
epsq=1e-8; % tolerance periodicity
epss=1e-6; itM=20; % tolerance odchylky teplotniho zareni
epsz=.087; % nejmensi uvazovany zenitovy uhel
uo=273.15; %[K] % konstanta pro prevod ◦C na K
sig=5.67e-8; %[W/m2/K4] % Stefanova-Boltzmannova konstanta
rad=pi/180; % prevod uhlu[◦]
dny=’{\it t} [dny]’; % popis: cesky
%dny=’{\it t} [days]’; % anglicky
fmt=’ #%04d|%d’; fms=’)=%g\n’; % formaty pro vypis zprav
fmr=’ R%02d:%fkWh %f~%f◦C\n’; fmn=’%c petraF(’;

xopen(’vstupní’,’test’,1); nams=nam; prn=1; % cteni vstupnich dat
xscan(’1110’); m1=buf(1); m2=buf(2); my=buf(3); uoff=buf(4);
loc=[m1 m2]; if min(loc)<0|max(loc)>12, m1=1; m2=12; end
xscan(’110’); nA3=buf(1); nA2=buf(2); phi=buf(3);
u0=zeros(nA3,1); umin=zeros(nA3,1); % uvodni deklarace
Qmax=zeros(nA3,1); psi=zeros(nA3,1); lpsi=zeros(nA3,1);
for s=1:nA3,... % mistnosti
xscan(’00000001’); A3(s)=buf(1); C(s)=buf(1)*buf(2)*buf(3);
u0(s)=buf(4); umin(s)=buf(5); Qmax(s)=buf(6);
psi(s)=buf(7); lpsi(s)=buf(8); end
ns=0; nl=0; n=nA3; lob=[2 4 5]; locx=zeros(5,nA2);
R=zeros(nA2,1); A2=R; ide1=R; ide2=R;
for s=1:nA2, R(s)=0; % vazby mistnosti/prostredi
xscan(’1100’); ide1(s)=buf(1); ide2(s)=buf(2); nA2s=buf(3); A2(s)=buf(4);
locx(1,s)=ide1(s); locx(4,s)=ide2(s); % lokalizace povrchovych uzlu
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A. PŘÍLOHY

if ide1(s), xscan(’0’);
else xscan(’0000000’); % slunecni zareni: 1.povrch
buf(lob)=buf(lob)*A2(s); ns=ns+1; locx(5,s)=ns;
eps(ns)=buf(2); ro(ns)=buf(3); roA(ns)=buf(4); roP(ns)=buf(5);
gam(ns)=buf(6); bet(ns)=buf(7); end
alf(s)=buf(1)*A2(s); % prestup tepla: 1.povrch
R(s)=R(s)+1./buf(1);
if ~nA2s,...
locx(2,s)=0; locx(3,s)=0; break; end % mozna fiktivni stena
n=n+1; locx(2,s)=n; % kontaktni uzel: 1.povrch
for r=1:nA2s,... % deleni uvnitr bezne steny
xscan(’10000’); nA2rs=buf(1); drs=buf(2)/buf(1);
lamrs=buf(3)*A2(s); crs=buf(4)*buf(5)*A2(s);
for j=1:nA2rs, nl=nl+1; d(nl)=drs; lam(nl)=lamrs; c(nl)=crs;
loc1(nl)=n; n=n+1; loc2(nl)=n; end
locx(3,s)=n; end % kontaktni uzel: 2.povrch
R(s)=R(s)+buf(2)/buf(3);
if ide2(s), xscan(’0’);
else xscan(’0000000’); R(s)=R(s)+1./buf(1); % slunecni zareni: 2.povrch
buf(lob)=-buf(lob)*A2(s); ns=ns+1; locx(5,s)=ns;
eps(ns)=buf(2); ro(ns)=buf(3); roA(ns)=buf(4); roP(ns)=buf(5);
gam(ns)=buf(6); bet(ns)=bufi(7); end
alf(s)=buf(1)*A2(s); % prestup tepla: 2.povrch
R(s)=R(s)+1./buf(1); end
fprintf(1,’soucinitele prostupu tepla:\n’);
for s=1:nA2,... % kontrolni vypis
fprintf(1,’%02d.povrch, mistnosti %02d|%02d:’,s,ide1(s),ide2(s));
fprintf(1,’ R=%g m2.K/W, ’,R(s));
if R(s)~=0, fprintf(1,’ U=%g W/m2/K, ’,1/R(s)); end
fprintf(1,’ A=%g m2\n’,A2(s)); end

fclose(fid); close all
gam=gam*rad; bet=bet*rad; phi=phi*rad; eps=eps*sig;
loc1i=find(~locx(1,:)); loc2i=find(~locx(4,:));
locr=[locx(2,loc1i); locx(3,loc2i)]; % povrch: obecny
locp=[locx(3,loc1i); locx(2,loc2i)]; % prusvitny

M=zeros(n,n); K=M; gM=zeros(n,1); fK=gM; % diskretizace konecnymi prvky
for s=1:nl, j=loc1(s); k=loc2(s); if j>k, l=k; k=j; j=l; end
aux=lam(s)/d(s); K(j,j)=K(j,j)+aux; K(k,k)=K(k,k)+aux; K(j,k)=K(j,k)-aux;
aux=c(s)*d(s)/6; M(j,k)=M(j,k)+aux;
aux=aux+aux; M(j,j)=M(j,j)+aux; M(k,k)=M(k,k)+aux; end
for s=1:nA2, for r=1:2:3,... % okrajove nastaveni
j=locx(r,s); k=locx(r+1,s);
if j>k, l=k; k=j; j=l; end; if ~k, continue; end
aux=alf(s);
if j, K(j,j)=K(j,j)+aux; K(k,k)=K(k,k)+aux; K(j,k)=K(j,k)-aux;
else K(k,k)=K(k,k)+aux; fK(k)=fK(k)+aux; end;end;end
for s=1:nA3, M(s,s)=C(s); k=lpsi(s); % nucena vymena vzduchu
if (k>nA3)|(k&(C(s)~=C(k))), break; end
aux=-C(s)*psi(s); M(s,s)=M(s,s)-aux;
if k, M(s,k)=M(s,k)+aux; M(k,k)=M(k,k)-aux;
else gM(s)=gM(s)-aux; end;end
K=K+K’-diag(diag(K)); M=M+M’-diag(diag(M));

xopen(’klimatická’,’Brno’,0); prn=0; % cteni klimatických dat
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A.2. ZDROJOVÉ TEXTY PŮVODNÍHO SOFTWARU V MATLABU

xscan(’10’); m=buf(1); h=buf(2); % pocet zaznamu, casovy krok
t=0:h:(m-1)*h; hd=86400/h;
IoD=fix(t/86400)+1; % index dne (pro vypocet zareni)
for s=1:m, xscan(’000’);
ue(s) =buf(1); % vnejsi teplota [◦C]
Ie(s) =buf(2); % zareni celkove [W/m2]
Ibe(s)=buf(3); % zareni prime [W/m2]
Ide(s)=buf(2)-buf(3); end % zareni difuzni [W/m2]
if exist(’petraMC.m’,’file’),... % mozne cizi korekce
fprintf(1,’+ korekce petraMC\n’); petraMC; end
fclose(fid); mx=m-1; locA=Inf; locB=0;
aux=(m-1)*h; % vyber po mesicich:
if aux/365==86400, y=365;
elseif aux/366==86400, y=366;
else my=1; y=0; end
if y, mon=[0 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31]; end
if y==366, mon(3)=29; end % - prestupny unor
if y, mos=mon; for s=2:13, mos(s)=mos(s-1)+mon(s); end; mos=mos*hd;
if m1<=m2, loc=mos(m1)+1:mos(m2+1); % - v temze roce

t=t(loc);
if m2==12, loce=[loc 1]; % - az do konce roku
else loce=[loc mos(m2+1)+1]; end

else locx=mos(m1):mos(13); % - pres hranici roku
loc=2:mos(m2+1);
t=[t(locx) t(loc)+t(mos(13))];
loce=[locx loc mos(m2+1)+1]; end;end

ue=ue(loce); Ie=Ie(loce); Ibe=Ibe(loce); Ide=Ide(loce); IoD=IoD(loce);
t=t-t(1); t=[t t(end)+h]; m=length(t);
hd=86400/h; aux=hd+1; j=mx/hd; ua=zeros(j,1); k=0;
for s=1:hd:m-hd, k=k+1; ua(k)=sum(ue(s:s+hd))/aux; end
loc=find(ua>uoff); % predpisove topne obdobi
if ~isempty(loc), locA=(loc(1)-1)*hd+1; locB=loc(end)*hd; end
mx=m-1; ue=ue+uo; u0=u0+uo; umin=umin+uo;

k=43200/h; j=k+k; pi2=pi+pi; % denni a rocni cykly:
ome=(1-(0:1:j-1)/k)*pi; % ome [◦] ... hodinovy uhel
sinome=sin(ome); cosome=cos(ome); % [-180◦,180◦]
del=23.45*rad*sin(((284+(1:y))/y)*(360*rad));% del [◦] ... denni deklinace
sindel=sin(del); cosdel=cos(del); % [0◦,23.45◦]
sinphi=sin(phi); cosphi=cos(phi);% k objektu % phi [◦] ... S/J sirka
singam=sin(gam); cosgam=cos(gam);% k povrchu % gam [◦] ... azimut
sinbet=sin(bet); cosbet=cos(bet);% k povrchu % bet [◦] ... sklon
sin2bet=(1-cosbet)/2; cos2bet=(1+cosbet)/2; cosbetx=cosbet-1;
IoH=round(rem(t,86400)/h)+1; % index hodiny
cosz=sinphi*sindel(IoD)+... % zenitovy uhel

cosphi*cosdel(IoD).*cosome(IoH);
loc=find(cosz<epsz); if ~isempty(loc), cosz(loc)=epsz; end
Ib=Ibe./cosz; I=zeros(ns,m);
for k=1:ns,... % skutecny uhel dopadu
cost=sinphi*(sindel(IoD)*cosbetx(k)+...

cosdel(IoD)*sinbet(k)*cosgam(k).*cosome(IoH))+...
cosphi*(cosdel(IoD)*cosbetx(k).*cosome(IoH)-...

sindel(IoD)*sinbet(k)*cosgam(k))+...
cosdel(IoD)*sinbet(k)*singam(k).*sinome(IoH)+cosz;

loc=find(cost<0); if ~isempty(loc), cost(loc)=0; end
II(k,:)=Ib.*cost+Ide*cos2bet(k)+(Ide+Ibe)*ro(k)*sin2bet(k);
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I(k,:)=II(k,:)*roA(k);
J(k,:)=II(k,:)*roP(k); end

my0=my; sumq1x=0; petraMO; % podpora optimalizace v petraFO
[V~L]=eig(K,M,’chol’); % vlastni cisla a vektory

% promenne pro vektorove operace:
f=fK*ue; g=gM*ue/h; % - prestup tepla, vymena vzduchu
f(locr,:)=f(locr,:)+I; % - slunecni zareni: pohlcovane
f(locp,:)=f(locp,:)+J; % prochazejici okny
if sig, ue4=ue.^4; due4=4*ue.^3; % - teplotni vyzarovani
f(locr,:)=f(locr,:)+eps’*ue4; loc0=locr-nA3; end
fA=f; % zaloha pro modifikaci v petraFO
Ld=diag(L); Li=1./Ld; Li2=Li.*Li; % - L^-1, L^-2
LiV=diag(Li)*V’; Li2V=diag(Li2)*V’; % - L^-1*V’, L^-2*V’
VexpLh=V*diag(exp(-Ld*h)); VexpLhx=V-VexpLh; % - V*exp(-L*h), V*(1-exp(-L*h))
VexpLhVM=VexpLh*V’*M; % - V*exp(-L*h)*V’*M
V1=V*LiV; V0=VexpLh*LiV; % (x=0,1) % - Vx =V*exp(-L*h)*L^(x-1)*V’
W1=VexpLhx*LiV; W1h=W1/h; % (x=1,2) % - Wx=V*(1-exp(-L*h))*L^(-x)*V’

W2h=VexpLhx*Li2V/h;
if sig, WS=V1-W2h; end % - pro quasi-Newtonovu iteraci
WA=W1(1:nA3,1:nA3); WQ=(WA*WA’)^-1*WA’; % - vyber z W1 pro vytapeni

if opt, sumqM=Inf; % optimalizace
if rem(nNM0,2), nNM0=nNM0+1; end % sudy pocet dilku site
s=nNM0/2-1; % bez meznich uzlu
for j=1:length(pars),... % prvotni odhad pars(.)
c=(parsL(j)+parsR(j))/2; % presne centrovani uzlu
d=(parsR(j)-parsL(j))/nNM0;
for k=-s:s, pars(j)=c+k*d;
sumq=petraF(pars);
fprintf(fmn,’?’); fprintf(1,’#%d|%+d)(’,j,k);
fprintf(1,’ %g’,pars); fprintf(1,fms,sumq); end
pars(j)=parsM(j); end
pitNM=pit; % podpora kresleni iteraci
how=optimset(’LargeScale’,’off’,... % Nelderova-Meadova metoda
’Diagnostics’,’on’,’Display’,’iter’,...
’MaxIter’,nNM,’MaxFunEvals’,nNMx,’TolFun’,epsNM,’TolX’,epsNM);
[pars sumq]=fminsearch(@petraF,pars,how);
fprintf(1,fmn,’<’);
fprintf(1,’ %g’,parsM); fprintf(1,fms,sumq); end
sumq=petraF(parsM);
fprintf(1,fmn,’>’);
fprintf(1,’ %g’,parsM); fprintf(1,fms,sumq);
petraN;

%
% petraMC.m: tepelna spotreba budovy (ukazka korekce klimatickych udaju)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
aux=9.025-11.765; ue=ue+aux; % korekce podle vnejsi teploty
aux=3879.6/4105.4; Ie=Ie*aux; % korekce podle energie slunecniho zareni

Ide=Ide*aux;
Ibe=Ibe*aux;

%
% petraMO.m: tepelna spotreba budovy (ukazka optimalizace pro ridici program)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
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%
% vstupni parametry funkce petraF:

pars(1)=0.; % pocatecni uhel pro pudorysne otaceni budovou
if npar-1, pars(2)=0.; end % pocatecni korekce vlastnosti oken
I0=I; J0=J; % puvodni vliv slunecniho zareni
parsL=pars; parsR=pars; % mezni hodnoty
parsL(1)=-pi; parsR(1)=pi;
if npar-1, parsL(2)=-.05; parsR(2)=.05; end

%
% petraF.m: tepelna spotreba budovy (vypoctova funkce)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
function sumq=petraF(pars)
global n m nA3 sig eps deps epss epsq locr locp loc0 locA locB my0 itM
global ue due4 u0 u~uo umin
global h K~f g fA
global opt mit fmt fmr fms fmn warn minu maxu npar
global qs q Q Qmax sumqM parsM parsL parsR
global VexpLhVM V0 V1 W1 W1h W2h WS WQ
global IoD IoH II I~J I0 J0 ro roA roP % jen pro ukazkovou verzi petraFO
global Ib Ibe Ide
global sinphi cosphi sindel cosdel sinbet cosbet cosbetx cos2bet sin2bet
global sinome cosome singam cosgam cosz
global pit pitNM parsa % jen pro prehled iteraci

if length(pars),... % kontrola pripustnosti parametru
if ~isempty(find((pars<parsL)|(pars>parsR))),...
sumq=sumqM+sumqM; return; end % penalizace pri chybe
petraFO; end % externi prikazy podle parametru

u=zeros(n,m); qs=zeros(nA3,m); q=zeros(nA3,m);
Q=zeros(nA3,1); if sig, ui=zeros(length(locr),1); end
u(1:nA3,1)=u0; s=nA3+1; % pocatecni stav mistnosti
KS=K(s:n,s:n); loc0=locr-nA3;
u(s:n,1)=ue(1); if sig, ui=ue(1); end
f1=f(s:n,1)-K(s:n,1:nA3)*u(1:nA3,1); % vylouceni neznamych tepelnych toku
if sig, deps=eps.*due4(1);
KS(loc0,loc0)=KS(loc0,loc0)+diag(deps); else itM=1; end
for it=1:itM, F=f1-K(s:n,s:n)*u(s:n,1); % quasi-Newtonovy iterace
if sig, F(loc0)=F(loc0)-eps’.*ui.^4; end % pro teplotni vyzarovani
u(s:n,1)=u(s:n,1)+KS\F; % pocatecni stav sten
if sig, if abs((u(locr,1)-ui)/ui)<epss, break; end
ui=u(locr,1); end;end

if ~opt, fprintf(1,fmt,1,it); fprintf(1,’\n’); end

sumqx=0; KS=diag(ones(n,1)); loch=find(Qmax>0); my=my0; my1=my0+1;
if sig, Deps=WS(locr,locr)*deps’;
KS(locr,locr)=KS(locr,locr)+diag(Deps); KS=KS^-1; else itM=1; end
while my, f1=f(:,1); g1=g(:,1); % prvni nebo opakovany rok
if sig, ui=u(locr,1); % pocatecni teplotni vyzarovani
f1(locr)=f1(locr)-eps’.*ui.^4; end

itN=0; for s=2:m, sx=s-1; f0=f1; g0=g1; % cyklus pres vsechny casy
f1=f(:,s); g1=g(:,s); u(:,s)=u(:,sx); if sig, f1s=f1(locr); end
art=(s<locA|s>locB); % stav vytapeni (odhad):
if art, Q=q(:,sx); % - k dalsimu zpresneni
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if ~isempty(loch), g1s=g1(loch); end
else q(:,s)=0; qs(:,s)=qs(:,sx); end % - v lete vypnute
for it=1:itM,... % quasi-Newtonovy iterace:
if sig, f1(locr)=f1s-eps’.*ui.^4; end % - zpomalene nepresnym derivovanim
if art, if ~isempty(loch),... % - zpomalene regulaci vytapeni
g1(loch)=g1s+Q(loch)*h; end;end
F=VexpLhVM*u(:,sx)+V1*f1-V0*f0-W2h*(f1-f0)+W1h*(g1-g0)-u(:,s);
u(:,s)=u(:,s)+KS*F; % teplota pri vytapeni

% stav vytapeni (iterace):
if art, Qi=WQ*(umin-u(1:nA3,s))+Q; % - normalni
iq=find(Qi<0); if ~isempty(iq),... % - nadbytecne
Qi(iq)=0; end
iq=find(Qi>Qmax); if ~isempty(iq),... % - nedostatecne
Qi(iq)=Qmax(iq); end;end

if ~sig|(abs(u(locr,s)-ui)/ui<epss),... % posouzeni chyby
if sig, f1(locr)=f1s-eps’.*ui.^4; end
if art, if ~isempty(loch), g1(loch)=g1s+Qi(loch); end
u(:,s)=u(:,s)+W1(:,1:nA3)*(Qi-Q); % uprava teploty vytapenim
q(:,s)=Qi; % okamzity tepelny vykon [W]
qs(:,s)=qs(:,sx)+Qi*h; end; break % spotreba energie [Ws=J,(.)/3.6e6 kWh]

else if art, Q=Qi; end
if sig, ui=u(locr,s); end;end;end % konec iteraci

itN=max([itN it]);
if it>itN, itN=it; end % maximalni pocet iteraci pro zpravu
if ~rem(s,warn)|s==m,... % vypis zpravy na obrazovku
if ~opt, fprintf(1,fmt,s,itN); end % konec casovych kroku
itN=0; end;end

sumq=sum(qs(:,end))/3.6e6; % celorocni shrnuti vysledku
if ~opt,... % extremy teploty
minu=min(min(u(1:nA3,:)));
maxu=max(max(u(1:nA3,:)));
fprintf(1,fmr,my1-my,sumq,minu-uo,maxu-uo); end
if ~sumq, break; end % zadne vytapeni
if ~opt,... % bez optimalizace:
out=(abs((sumq-sumqx)/sumq)<epsq)|(my==1); % - test periodicity rocni spotreby
if out, break; end % - konec po dosazeni periodicity
elseif ~mit,... % s optimalizaci:
out=(abs((sumq-sumqx)/sumq)<epsq)|(my==1); % - test periodicity rocni spotreby
if out, mit=my; break; end % - pevny pocet roku pro optimalizaci
else if my==mit, break; end;end % - konec v pevnem roce
my=my-1; sumqx=sumq; % opakovani vypoctu pro dalsi rok
u(:,1)=u(:,end); q(:,1)=q(:,end); end % presun dat z konce na zacatek roku
if sumq<sumqM, sumqM=sumq; parsM=pars; % nejmensi dosazena spotreba energie
pit=pit+1; parsa(:,pit)=[parsM’; sumqM];
if pitNM, fprintf(1,fmn,’|’);
fprintf(1,’ %g’,parsM); fprintf(1,fms,sumq); end;end

%
% petraFO.m: tepelna spotreba budovy (ukazka optimalizace pro vypoctovou funkci)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
gamx=pars(1); % uprava azimutoveho uhlu
if npar-1, ropx=pars(2)+1.; % uprava pohlcovani slunecniho zareni
else ropx=1.; end % ... alternativne neuvazovana
singamx=sin(gamx); cosgamx=cos(gamx);
singamO=singam*cosgamx+cosgam*singamx;
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cosgamO=cosgam*cosgamx-singam*singamx;
locO=find(sinbet~=0);
locP=find(roP); roAx=roA; roPx=roP;
roax=1+roP(locP)./roA(locP)*(1-ropx);
roPx(locP)=roPx(locP)*ropx;
roAx(locP)=roAx(locP).*roax;
for k=locO,... % zmeneny uhel dopadu
cost=sinphi*(sindel(IoD)*cosbetx(k)+...

cosdel(IoD)*sinbet(k)*cosgamO(k).*cosome(IoH))+...
cosphi*(cosdel(IoD)*cosbetx(k).*cosome(IoH)-...

sindel(IoD)*sinbet(k)*cosgamO(k))+...
cosdel(IoD)*sinbet(k)*singamO(k).*sinome(IoH)+cosz;

loc=find(cost<0); if ~isempty(loc), cost(loc)=0; end
II(k,:)=Ib.*cost+Ide*cos2bet(k)+(Ide+Ibe)*ro(k)*sin2bet(k);
I(k,:)=II(k,:)*roAx(k);
J(k,:)=II(k,:)*roPx(k); end
f(locr,:)=fA(locr,:)+(I-I0);
f(locp,:)=fA(locp,:)+(J-J0);

%
% petraN.m: tepelna spotreba budovy (prezentace vysledku)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
if opt, nams=strcat(nams,’opt’); end % nazvy vystupnich souboru
if y, mhd=[’I ’,’II ’,’III ’,’IV ’,’V ’,’VI ’,...

’VII ’,’VIII’,’IX ’,’X ’,’XI ’,’XII ’];
if m1~=1, k=(m1-1)*4; mhd=strcat(mhd(k+1:end),mhd(1:k)); end
mox=mos/hd; moxa=(mox(2:end)+mox(1:end-1))/2; end
color=’bcmry’; kc=length(color); % priprava tisku, nastaveni barev
td=t/86400; % prevod s na dny
minu=min(min(u(1:nA3,:))); % extremy teploty
maxu=max(max(u(1:nA3,:)));
u=u-uo; ue=ue-uo; minu=minu-uo; maxu=maxu-uo;% prevod K na ◦C
um=[min(min(u(1:nA3,:))) max(max(u(1:nA3,:)))]; uM=[min(min(u)) max(max(u))];
for s=-1:nA2, figure, fid=gcf; axes(’FontSize’,font);
switch s,...
case -1, qd=qs/3.6e9; % prevod J[=Ws] na kWh
for k=1:nA3, if Qmax(k),... % kresleni prubehu spotreby energie
plot(td,sum(qd(1:k,:),1),’k’); hold on; grid on; end;end

case 0, qd=q/1.e3; % prevod W na kW
for k=1:nA3, if Qmax(k),... % kresleni okamziteho vykonu vytapeni
plot(td,sum(qd(1:k,:),1),’k’); hold on; grid on; end;end
plot([td(1),td(end)],[0 0],’w:’)

otherwise, k=0; % kresleni prubehu teploty:
for j=locx(2,s):locx(3,s), k=k+1;
if k>kc, k=1; end
plot(td,u(j,:),strcat(color(k),’-’)); % - vrstvy obvodoveho plaste
axis tight; hold on; grid on; end
if ~locx(3,s), break; end % - bez fiktivni steny
for j=[locx(1,s) locx(4,s)],...
if j, plot(td,u(j,:),’k’); % - mistnosti

text(td(end),u(j,end),sprintf(’ [%d]’,j));
else plot(td,ue,’g’); % - vnejsi prostredi

text(td(end),ue(end),’ [0]’); end;end
for j=1:2, plot([td(1),td(end)],[um(j) um(j)],’k-.’,...

[td(1),td(end)],[uM(j) uM(j)],’w:’); end;end
txt=sprintf(’%s’,dny); % popis os
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axis tight; buf=axis; xlabel(txt);
switch s,...
case -1, txt=sprintf(’%s’, ’{\it Q} [MWh]’); c=’Q’;
case 0, txt=sprintf(’%s’, ’{\it Q’’} [kW]’); c=’P’;
otherwise, txt=sprintf(’%s_{%d} %s’,’{\theta}’,s,’[◦C]’); c=sprintf(’T%03d’,s); end
if y, mos=mos/hd; k=length(mos); % rimska cisla mesicu
for j=1:k, plot([mox(j) mox(j)],[buf(3) buf(4)],’g-.’); end
for j=1:k-1, ix=j*4;
text(moxa(j),buf(4)+(buf(4)-buf(3))*.02,mhd(ix-3:ix)); end;end

ylabel(txt); namx=strcat(nams,c,out); % vystupni soubor
print(dout,namx); pause(wait); close(fid); end
if opt, s=length(pars); % stab.Euler h<1/max(diag(L))
switch s, case 1, petraMX1; % graf: 1 parametr

case 2, petraMX2; end;end % graf: 2 parametry

% petraMX1.m: tepelna spotreba budovy (optimalizace: 1 par.)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
ix=pitNM:size(parsa,2); fid=gcf;
plot(parsa(1,ix),parsa(2,ix)/1000.,’r-x’);
axis tight; hold on; grid on; zoom on
plot(parsa(1,end),parsa(2,end)/1000.,’ro’);
xlabel(’par.’); ylabel(’{\it Q}(MWh)’);
namx=strcat(nams,’X1’,out);
pause(wait); print(dout,namx); keyboard
close(fid);

%
% petraMX2.m: tepelna spotreba budovy (optimalizace: 2 par.)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
ix=pitNM:size(parsa,2);
x1=min(parsa(1,ix)); x2=max(parsa(1,ix));
y1=min(parsa(2,ix)); y2=max(parsa(2,ix));
z1=parsa(3,pitNM)/1000.; z2=parsa(3,end)/1000.; fid=gcf;
plot3(parsa(1,ix),parsa(2,ix),parsa(3,ix),’r-x’);
axis tight; hold on; grid on; zoom on
plot3([x1 x1],[y1 y2],[z1 z1],’k’,[x1 x1],[y1 y2],[z2 z2],’k’);
plot3([x1 x2],[y1 y1],[z1 z1],’k’,[x1 x2],[y1 y1],[z2 z2],’k’);
plot3([x2 x2],[y1 y2],[z1 z1],’k’,[x2 x2],[y1 y2],[z2 z2],’k’);
plot3([x1 x2],[y2 y2],[z1 z1],’k’,[x1 x2],[y2 y2],[z2 z2],’k’);
plot3(parsa(1,ix),parsa(2,ix),ones(1,length(ix))*z1,’b’);
plot3(parsa(1,end),parsa(2,end),z1,’bo’,...

parsa(1,end),parsa(2,end),z2,’ro’);
for k=ix; plot3([parsa(1,k),parsa(1,k)],[parsa(2,k),parsa(2,k)],...

[z1,parsa(3,k)/1000.],’b:’); end
xlabel(’par.1’); ylabel(’par.2’); zlabel(’{\it Q}(MWh)’);
namx=strcat(nams,’X2’,out);
pause(wait); print(dout,namx); keyboard
close(fid);

%
% xopen.m: otevreni souboru
% (C) P.Jarosova, J.Vala 01.04.2016
%
function xopen(typ,def,ins)
global rec buf fid nam namx
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rec=0; dat=strcat(typ,’ data:\ ’);
fid=-1; while fid==-1,...
if ins, nam=input(dat,’s’); % zadani jmena souboru
else nam=[]; end
if isempty(nam), nam=def; % implicitni soubor
disp(strcat(nam,’ (implicitní)’)); end
namx=strcat(nam,’.txt’); % jmeno *.txt
if ~exist(namx), fid=-1; % overeni existence souboru
else fid=fopen(namx,’r’); end;end

%
% xscan.m: cteni souboru
% (C) P.Jarosova, J.Vala 01.04.2016
%
function xscan(how)
global rec buf fid nam namx prn

no=1; ch=length(how); % cteni zaznamu
while no, rec=rec+1; str=fgetl(fid);
no=isempty(find(str>char(32))); % ignorovani prazdneho zaznamu
if no, continue; end
[buf c]=sscanf(str,’%g’,ch); % cteni dat ze zaznamu
hox=find(how==’1’);
buf(hox)=round(buf(hox)); % zaokrouhleni pro celociselna data
mes=sprintf(’ %8.6g’,buf); txt=sprintf(’%s %03d:%s’,namx,rec,mes);
if c-ch, err=sprintf(’%s [#%d<#%d]’,txt,c,ch); % zjisteni chyby
if prn, fprintf(1,’%s\n’,err); end; errordlg(err); % dialog pri chybe
else if prn, fprintf(1,’%s\n’,txt); end;end;end % bezny vypis

Pro přípravu výpočtů tepelné bilance referenčního objektu v části 3.3 byl, rovněž s pod-
porou MATLABu, poloautomaticky vytvořen zdrojový kód ostrov.m, jehož jediným po-
sláním je vytvoření věcně i formálně korektního souboru vstupních údajů ostrov.txt pro
interpretované příkazy řídicího programu petraM.m. Vedlejším produktem je přitom sou-
bor ostrovI.txt: zatímco soubor ostrov.txt předpokládá opakované výpočty se zadaným
počátečním stavem a s údaji o referenčním roce, zastavené až při velmi malé odchylce
výsledků od roční periodicity (přípustných je 10 let, prakticky došlo k ukončení výpočtu
vždy po třetím roce), soubor ostrovI.txt se omezuje na požadavek výpočtu za první měsíc
(leden) prvního roku. Nezbytné jsou externí klimatické údaje o vývoji teploty, celkového
slunečního záření a jeho difúzní složky, obsažené (v našem případě) v souboru brno.txt
(s jistou výpočtovou korekcí realizovanou v souboru petraMC.m). Zde pro ukázku pre-
zentujeme pouze základní verzi souboru ostrov.m:

%
% ostrov.m: tepelna spotreba budovy (ukazka vstupnich udaju)
% (C) P.Jarosova, J.Vala 31.12.2016
%
alt=0; % hline steny: 1 ano, 0 ne
typ=1; % typ vytapeni: 0 cely dum

% 1 po podlazich
% 2 po mistnostech

a1=2.4; a2=3.6; a=a1+a2; % idealizovane rozmery
b1=4.8; b2=1.4; b3=2.; b4=2.8; b=b1+b2+b3+b4;
c0=2.4; c1=3.4; c2=4.2; cs=c1+(a2/a)*(c2-c1);
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a1x=sqrt(a1^2+(cs-c1)^2); % sikma strecha
a2x=sqrt(a2^2+(c2-cs)^2);
ax=a1x+a2x;
uhel=atan((c2-c1)/a)*(180./pi); % uhel sklonu strechy
smer=[30 120 -150 -60]; % uhly natoceni sten

V(1)=a1*b2*c0; % 1.mistnost (1.01 chodba)
V(2)=a1*b3*c0; % 2.mistnost (1.02 koupelna)
V(4)=a1*(b1+b2+b3)*((c2-c0)+(cs-c0))/2; % 4.mistnost (2.01 loznice)
V0=a*b*(c1+c2)/2; V(3)=V0-V(1)-V(2)-V(4); % 3.mistnost (1.03 obyvaci)

AD=2.28; % dvere a okna
AJV=21.8; AJZ=1.8; ASZ=.9; AJZx=1.1; ASZx=.9;
text=cell(26,1);
Ado=a*b; Aho=ax*b; Aob=(c1+c2)*(a+b);

loc(1)=1; % vazba 0,1
text(1)=cellstr(’SZ stena’); A(1)=b2*c0-AD;
text(2)=cellstr(’SZ dvere’); A(2)=AD;
text(3)=cellstr(’podlaha’); A(3)=a1*b2;

loc(2)=4; % vazba 0,2
text(4)=cellstr(’SZ stena’); A(4)=b3*c0;
text(5)=cellstr(’podlaha’); A(5)=a1*b3;

loc(3)=6; % vazba 0,3
text(6)=cellstr(’JV stena’); A(6)=b*c1-AJV;
text(7)=cellstr(’JV okna’); A(7)=AJV;
text(8)=cellstr(’SV stena’); A(8)=a*(c1+c2)/2;
text(9)=cellstr(’SZ stena’); A(9)=a*(c1+c2)/2-ASZ;
text(10)=cellstr(’SZ okna’); A(10)=ASZ;
text(11)=cellstr(’JZ stena’); A(11)=a2*(cs+c2)/2-AJZ;
text(12)=cellstr(’JZ okna’); A(12)=AJZ;
text(13)=cellstr(’podlaha’); A(13)=a1*(b1+b4)+a2*b;
text(14)=cellstr(’strecha’); A(14)=a1x*b4+a2x*b;

loc(4)=15; % vazba 0,4
text(15)=cellstr(’SZ stena’); A(15)=(b-b4)*(c2-c0)-ASZx;
text(16)=cellstr(’SZ okna’); A(16)=ASZx;
text(17)=cellstr(’JZ stena’); A(17)=a1*(c1+cs)/2-AJZx;
text(18)=cellstr(’JZ okna’); A(18)=AJZx;
text(19)=cellstr(’strecha’); A(19)=a1x*(b-b4);

loc(5)=20; % vazba 1,2
text(20)=cellstr(’pricka’); A(20)=a1*c0;

loc(6)=21; % vazba 1,3
text(21)=cellstr(’pricka’); A(21)=(a1+b2)*c0;

loc(7)=22; % vazba 1,4
text(22)=cellstr(’strop’); A(22)=a1*b2;

loc(8)=23; % vazba 2,3
text(23)=cellstr(’pricka’); A(23)=(a1+b3)*c0;

loc(9)=24; % vazba 2,4
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text(24)=cellstr(’strop’); A(24)=a1*b3;

loc(10)=25; loc(11)=27; % vazba 3,4
text(25)=cellstr(’pricka’); A(25)=(b-b4)*(cs-c0)+a1*((c2-c0)+(cs-c0))/2;
text(26)=cellstr(’strop’); A(26)=a1*b1;

fprintf(1,’V0=%g, V1=%g, V2=%g, V3=%g, V4=%g\n’,...
V0,V(1),V(2),V(3),V(4));
num=[0 0 0 0 1 1 1 2 2 3; 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4];
for k=1:10, fprintf(1,’A%d,%d:’,num(1,k),num(2,k));
fprintf(1,’ %g’,A(loc(k):loc(k+1)-1)); fprintf(1,’\n’); end
fmt=’%s %g|%g\n’;
Ap=(3*a1+b2+b3)*c0+(b-b4)*(cs-c0)+a1*((c2-c0)+(cs-c0))/2;
fprintf(1,fmt,’podlaha’,sum(A([3 5 13])), a*b);
fprintf(1,fmt,’strecha’,sum(A([14 19])), ax*b);
fprintf(1,fmt,’strop ’,sum(A([22 24 26])), a1*(b-b4));
fprintf(1,fmt,’steny ’,sum(A([1 2 5 8:14 17:20])),(c1+c2)*(a+b));
fprintf(1,fmt,’pricky ’,sum(A([20 21 23 25])), Ap);
fprintf(1,’\n’);

fid=fopen(’ostrov.txt’,’w’); % rocni datovy soubor
fil=fopen(’ostrovI.txt’,’w’); % ukazka ledna 1.roku
stx=’ %%’;
stm=’m1,m2(mesice),my(roc.cykly),Tpoc[◦C]\n’;
stp=sprintf(’1 12 10 20.’); % celkove udaje
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,stm);
for fix=[1 fid], fprintf(fix,sto); end
stp=sprintf(’1 1 1 20.’);
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,stm);
for fix=[1 fil], fprintf(fix,sto); end
stp=sprintf(’4 %d 49.2’,loc(11)-1);
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’nA3(#mistnosti),nA2(#vazeb),sev.sirka[◦]\n\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

Qmax=750.; VQ=V/V0; % volba vytapeni
switch typ
case 1, Q=[0.;0.;VQ(1)+VQ(2)+VQ(3);VQ(4)]*Qmax;
case 2, loc=find(VQ<.1); k=length(loc);

if k, VQx=sum(VQ(loc))-.1*k; % nejmensi podil 1/10
VQ(loc)=.1; [d k]=max(VQ); VQ(k)=d+VQx; end
Q=[VQ(1);VQ(2);VQ(3);VQ(4)]*Qmax;

otherwise, Q=[0.;0.;Qmax;0.]; end

for k=1:4,... % 4 mistnosti
stp=sprintf(’%g 1010. 1.188 20. 20. %g .3 0’,V(k),Q(k));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,...
’A3[m3],c[J/kg/K],ro[kg/m3],T0[◦C],Tmin[◦C],Q[W],chi[1/h],lchi\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end;end
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,’\n’); end

slam=’2 .80 .05 2200. 80.’; % typy materialu
drev=’1 .05 .04 2200. 400.’;
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sklo=’1 .01 .01 2300. 750.’;
sadr=’1 .10 .22 1050. 750.’;
beto=’1 .25 1.2 1000. 2200.’;
exps=’1 .25 .03 2050. 30.’;
hlin=’1 .80 .35 2000. 1800.’;
if alt, sten=hlin, txts=’ hlina:’
else sten=slam; txts=’ slama:’; end
fmt=’%g %g %g %g %g %g %g’; % typy vazeb
okno=cell(4,1); vnes=okno;
for k=1:4,...
okno(k)=cellstr(sprintf(fmt,6.,.90,.25,.15,.10,smer(k),90.));
vnes(k)=cellstr(sprintf(fmt,6.,.85,.25,.25,.00,smer(k),90.)); end
stre=sprintf(fmt,6.,.85,.25,.25,.00,smer(1),uhel);
podl=sprintf(fmt,6.,.00,.00,.00,.00,.00,.00); vnis=’3.’;
fmtA=’%d %d %d %g’; % formaty pro poznamky
fmtB=’%02d.%s %d,%d: ’;
fms0=’nA2s,A2[m2]\n’;
fms1=’alf[W/m2/K],eps[-],ro[-],rp[-],ra[-],gam[◦],bet[◦]\n’;
fms2=’nl,d[m],lam[W/m/K],c[J/kg/K],ro[kg/m3]\n’;
fms3=’alf[W/m2/K]\n’; ns=2;

stp=sprintf(fmtA,0,1,1,A(1)); % vazba 0,1/1 SZ stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,1,char(text(1)),0,1);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,1,1,A(2)); % vazba 0,1/2 SZ dvere
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,2,char(text(2)),0,1);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=drev;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ drevo:’,fms2);

109



A.2. ZDROJOVÉ TEXTY PŮVODNÍHO SOFTWARU V MATLABU

for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,1,2,A(3)); % vazba 0,1/3 podlaha
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,3,char(text(3)),0,1);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=podl;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=beto;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ beton:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=exps;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ expPS:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,2,1,A(4)); % vazba 0,2/4 SZ stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,4,char(text(4)),0,2);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,2,2,A(5)); % vazba 0,2/5 podlaha
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
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stn=sprintf(fmtB,5,char(text(5)),0,2);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=podl;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=beto;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ beton:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=exps;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ expPS:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(6)); % vazba 0,3/6 JV stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,6,char(text(6)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(1));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=’3.’;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(7)); % vazba 0,3/7 JV okna
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,7,char(text(7)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(okno(1));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
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stp=sklo;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sklo:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(8)); % vazba 0,3/8 SV stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,8,char(text(8)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(2));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(9)); % vazba 0,3/9 SZ stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,9,char(text(9)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(10)); % vazba 0,3/10 SZ okna
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,10,char(text(10)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
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for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(okno(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sklo;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sklo:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(11)); % vazba 0,3/11 JZ stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,11,char(text(11)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(4));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(12)); % vazba 0,3/12 JZ okna
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,12,char(text(12)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto,’\n’); end
%
stp=char(okno(4));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sklo;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sklo:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto,’\n’); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
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sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,2,A(13)); % vazba 0,3/13 podlaha
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,13,char(text(13)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=podl;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=beto;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ beton:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=exps;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ expPS:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=’3.’;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,3,1,A(14)); % vazba 0,3/14 strecha
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,14,char(text(14)),0,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=stre;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=slam;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ slama:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,4,1,A(15)); % vazba 0,4/15 SZ stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,15,char(text(15)),0,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
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stp=char(vnes(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,4,1,A(16)); % vazba 0,4/16 SZ okna
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,16,char(text(16)),0,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(okno(3));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sklo;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sklo:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,4,1,A(17)); % vazba 0,4/17 JZ stena
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,17,char(text(17)),0,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(vnes(4));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sten;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,txts,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx;
str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
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for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,4,1,A(18)); % vazba 0,4/18 JZ okna
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,18,char(text(18)),0,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=char(okno(4));
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sklo;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sklo:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,0,4,1,A(19)); % vazba 0,4/19 strecha
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,19,char(text(19)),0,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=stre;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ vne:’,fms1);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=slam;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ slama:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,1,2,1,A(20)); % vazba 1,2/20 pricka
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,20,char(text(20)),1,2);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
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str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,1,3,1,A(21)); % vazba 1,3/21 pricka
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,21,char(text(21)),1,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,1,4,1,A(22)); % vazba 1,4/22 strop
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,22,char(text(22)),1,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,2,3,1,A(23)); % vazba 2,3/23 pricka
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,23,char(text(25)),2,3);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
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%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,2,4,1,A(24)); % vazba 2,4/24 strop
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,24,char(text(24)),2,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,3,4,1,A(25)); % vazba 3,4/25 pricka
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,25,char(text(25)),3,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
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for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end

stp=sprintf(fmtA,3,4,1,A(26)); % vazba 2,4/26 strop
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
stn=sprintf(fmtB,26,char(text(26)),2,4);
sto=strcat(str,stn,’nA2s,A2[m2]\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=sadr;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ sadro:’,fms2);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
%
stp=vnis;
str=stx; str(1:length(stp))=stp;
sto=strcat(str,’ uvnitr:’,fms3,’\n’);
for fix=[1 fid fil], fprintf(fix,sto); end
fclose(fid); fclose(fil);

A.3. Přehled použitého označení

Přehled zahrnuje označení, které je v této práci používáno opakovaně. Podrobně nejsou
vysvětlovány obdobné symboly, odlišované např. jen indexy, lišící se zejména mírou obec-
nosti. Zahrnuta nejsou zkratková a další pomocná označení prezentovaná přebíraná infor-
mativně z technických norem, nejsou-li nezbytná či výrazně užitečná v dalších úvahách.
U fyzikálních jednotek je preferována soustava SI.

Symboly zařazené do přehledu jsou primárně setříděny podle abecedy v latince. Sym-
boly v jiných typech písma jsou přiřazeny k obdobným písmenům v latince (T, θ, ϑ, Θ i
τ k t apod.).

a teplotní vodivost materiálu [m2/s]

A obsah v R2 [m2]

A povrchová pohltivost [–]

α součinitel přestupu tepla [W/(m2.K)]

b teplotní redukční činitel [–]

B trojice materiálových charakteristik (B1, B2, B3) pro Lykovův model [J/m3, m2/s,
m2/(s.K)]

β úhel sklonu stavebního povrchu vzhledem k horizontální rovině [rad]

B skalární funkce, jejímž gradientem je λ∇θ (pro homogenní materiál) [W/K]

c vektor neznámých konstant při výpočtu teploty [K]

C tepelná kapacita materiálu vztažená k jednotce hmotnosti [J/(kg.K)]

Ca tepelná kapacita vzduchu vztažená k jednotce hmotnosti [J/(kg.K)]
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C vektor neznámých funkcí času při výpočtu teploty [K]

γ azimutový úhel [rad]

χ rychlost nucené výměny vzduchu vztažená k jednotce objemu [1/s]

d l-členný vektor tlouštěk vrstev stěny [m]

D (l + 1)-členný vektor poloh okrajů vrstev ve stěně [m]

D dimenze reálného euklidovského prostoru (přirozené číslo)

D délková charakteristika sítě pokrývající Ω [m]

δ Kroneckerův symbol [–]

∆ Laplacův operátor pro souřadnice x [1/m2]

∇ Hamiltonův operátor pro souřadnice x [1/m]

∇∗ vektor parciálních derivací podle jednotlivých složek vektoru y

ε entalpie při zachování T

E objemový zdroj energie [W/m3]

ε zeměpisná šířka [rad]

f n-členný vektor charakterizující vybrané tepelné zdroje (při výpočtu se pracuje
s funkčními hodnotami) [W]

F objemový zdroj při zachování T

ϕ n-členný vektor bázových funkcí na Ω se stopami na ∂Ω [–]

φ testovací funkce na Ω se stopami na ∂Ω [–]

Φ vlhkostní potenciál [–]

g n-členný vektor charakterizující tepelné zdroje nezahrnuté v f (při výpočtu se pra-
cuje s derivacemi podle času) [J]

G povrchový zdroj při zachování T

ψ n-členný vektor předem neznámých parametrů, typicky hodnot teploty θ v budově
(obdobně θ0 a θ̄ též ψ0 a ψ̄), ve zvoleném čase [K]

ψ∗ odhad ψ pro iterační algoritmus [K]

h časový krok [s]

H tepelná ztráta [J]

HU teplo unikající do nevytápěných prostor [J]

HV teplo ztracené větráním [J]

HIU měrná tepelná ztráta z vytápěného do nevytápěného prostoru [W/K]

HUE měrná tepelná ztráta z nevytápěného prostoru do vnějšího prostředí [W/K]

I jednotková matice řádu n

I časový interval [s]

= vyzařovací součinitel pro povrch budovy [–]

J vlhkostní tok [m/s]

K čtvercová matice řádu n vyjadřující tepelně izolační schopnosti budovy [W/K]
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κ tepelná kapacita materiálu vztažená k jednotce objemu [J/(m3.K)]

κa tepelná kapacita vzduchu vztažená k jednotce objemu [J/(m3.K)]

l počet vrstev stěny

LD teplo prostupující přímo obvodovým pláštěm mezi vytápěným prostorem a vnějším
prostředím [J]

LS teplo prostupující přes zeminu obdobně LD [J]

LIU tepelná propustnost mezi vytápěným a nevytápěným prostorem [W/K]

L délka v R1 [m]

λ tepelná vodivost materiálu [W/(m.K)]]

Λ diagonální čtvercová matice vlastních čísel řádu n [1/s]

m počet neznámých parametrů při diskretizaci I
M čtvercová matice řádu n vyjadřující tepelně akumulační schopnosti budovy [J/K]

M počet vedlejších podmínek pro optimalizaci ve tvaru nerovnic

µ součinitel viskozity [kg/(m2.s)]

n počet neznámých parametrů při diskretizaci Ω

N pořadové číslo dne v roce

N počet vedlejších podmínek pro optimalizaci ve tvaru rovnic

o n-členný nulový sloupcový vektor

Ω oblast v R3 (případných více oblastí rozlišováno indexy, redukce dimenze možná)

∂Ω hranice oblasti Ω v R3

ω denní časový úhel [rad]

$ molární objem plynu [kmol]

p tlak plynu (zejména vzduchu v místnosti) [Pa]

P pomocná čtvercová matice při výpočtu teploty v případě tepelného záření podle
Stefanova - Boltzmannova zákona [K/W]

P počet optimalizačních parametrů

P povrchová průchodnost [–]

q tepelný tok [W/m2]: speciální případ toku skalární veličiny T, za niž se dosadí teplota
θ [K]

Q celková energie spotřebovaná na vytápění [J] (běžně však [MWh])

Q řízený výkon topidla (nenulový pro s místností, speciální případ ġ) [W]

Qmax maximální technicky přípustná hodnota q [W]

r univerzální plynová konstanta [J/(K.kmol)]

R tepelný odpor [W/(m2.K)]

RD reálný euklidovský prostor prostor dimenze D
< povrchová odrazivost [–]

ρ hustota materiálu [kg/m3]
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ρa hustota vzduchu [kg/m3]

s počet místností s topidly

S diagonální čtvercová matice řádu n vyjadřující účinek tepelného záření podle Ste-
fanova - Boltzmannova zákona (jen na povrchu budovy) [W/K4]

σ napětí (symetrická čtvercová matice řádu 3) [Pa]

ς součinitel tepelného záření [W/(m2.K4)]

t čas [s]

t� počáteční čas dne [s]

T délka časového intervalu [s]

T� standardní délka dne [s]

T obecná skalární veličina (různé fyzikální jednotky)

θ teplota [K]

θ0 počáteční teplota [K]

θ̄ minimální přípustná teplota (může být různá v jednotlivých místnostech) [K]

θ× teplota převzatá ze sousední oblasti nebo vnějšího prostředí [K]

θA návrhová teplota ve vybrané místnosti [K]

θE teplota vnějšího prostředí [K]

θI teplota ve vybrané místnosti [K]

ϑ skutečný úhel dopadu slunečních paprsků [rad]

Θ libovolná podoblast Ω

∂Θ hranice oblasti Θ v R3

τ čas (při integrování s parametrem t) [s]

u vektor N funkcí pro vedlejší podmínky pro optimalizaci ve tvaru nerovnic

U součinitel prostupu tepla [m2.K/W]

U0 vektor součinitelů prostupu tepla pro všechny bodové tepelné mosty [K/W]

U1 vektor součinitelů prostupu tepla pro všechny liniové tepelné vazby [m.K/W]

U2 vektor součinitelů prostupu tepla pro všechny prvky obvodového pláště [m2.K/W]

∆U paušální přirážka k součiniteli prostupu tepla na vliv tepelných vazeb [m2.K/W]

U vektor N součinitelů pro vedlejší podmínky pro optimalizaci ve tvaru nerovnic

v rychlost pohybu (tříčlenný vektor) [m/s]

V čtvercová matice řádu n vyskládaná ze sloupcových vlastních vektorů odpovídajících
diagonále Λ [

√
K/J]

V objem v R3 [m3]

V přídavná veličina při vícekriteriální optimalizaci (různé fyzikální jednotky)

w vektor M funkcí pro vedlejší podmínky pro optimalizaci ve tvaru rovnic

wV váha pro započtení přídavné proměnné V ve vícekriteriální optimalizaci (různé fy-
zikální jednotky)

W pomocná čtvercová matice typu s× n pro nastavení topidel [K/W]

122



A. PŘÍLOHY

W vektor M součinitelů pro vedlejší podmínky pro optimalizaci ve tvaru rovnic

x kartézské souřadnice (tříčlenný vektor) v R3 [m]

ξ součinitel denního časového úhlu [–]

y vektor P optimalizačních parametrů

η tok skalární veličiny T

z pomocný n-členný vektor při studiu stability Eulerova schématu [
√

K.J]

ζ zenitový úhel [rad]
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