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ABSTRAKT 
Klimatizační zařízení vozů hromadné dopravy jsou z hlediska instalovaného chladicího výkonu často předimenzovaná, 

což v důsledku znamená vyšší hmotnost celého vozidla a následně jeho spotřeby. Článek popisuje stanovení tepelné zátěže 
vozu městské hromadné dopravy s použitím energetického simulačního výpočtu. Zkoumány byly 3 lokality možného 
provozu soupravy: Houston, Rijád a Sydney. Výsledky byly analyzovány a porovnány s manuálním výpočtem. 

Klí čová slova: tepelná zátěž, větrání, hromadná doprava  

COOLING LOAD OF THE PUBLIC TRANSPORT VEHICLE 
 
Cooling capacity of air-conditioning systems in public transport body are often oversized. It means greater weight of the 

vehicle and consequently its power consumption. The paper describes the heat load calculation of public transport body 
using energy simulation. The three possible locations of operation were examined: Houston, Riyadh and Sydney. The results 
were are analysed and compared with the manual calculation. 

Keywords: cooling load, ventilation, public transport 

 
ÚVOD 

Příspěvek popisuje stanovení tepelné zátěže vozu 
hromadné dopravy (tramvaje) s použitím 
energetického simulačního softwaru ESP-r [6] 
v různých lokalitách světa se zaměřením na prostor 
určený pro pasažéry. Kabina řidiče není v příspěvku 
řešena. Výsledky výpočtu slouží pro stanovení 
výkonu klimatizačního zařízení (zdroje chladu). 
I když se software ESP-r používá výhradně pro 
řešení tepelných bilancí v budovách, jeví se jeho 
použití pro zadaný účel jako možné. Výstupem 
simulačního výpočtu je maximální tepelná zátěž vozu 
za nejnepříznivějšího stavu.  Takovým stavem je vůz 
stojící na křižovatce (se zavřenými dveřmi). Jedoucí 
souprava bude ochlazována proudícím vzduchem 
(vyšší přestup tepla) a tepelná zátěž jedoucího vozu 
bude pravděpodobně nižší, než vozu stojícího. 

Je jisté, že reálný provoz vozu bude poněkud 
odlišný. Problémem je zejména nekontrolovatelný 
přívod venkovního vzduchu v zastávkách při otevření 
vstupních dveří, kdy může do vozu vnikat venkovní 
vzduch. V době otevření dveří nelze komfortní 
podmínky ve voze prakticky zajistit. Zmíněné 
aspekty provozu nebyly v rámci analýzy řešeny. 

Dalším problémem je špatná dostupnost 
technických informací, které výrobci dopravních 
prostředků úzkostlivě tají. Dodavatelé transportní 
klimatizace tak stojí před poněkud nelehkým úkolem, 
a to navrhnout klimatizační zařízení bez detailních 
technických podkladů.  

METODIKA VÝPO ČTU 
Zjednodušený model vozu byl podroben 

energetickému simulačnímu výpočtu v programu 

ESP-r. V rámci simulace byly řešeny následující 
orientace vozu vůči světovým stranám 

 
• sever – jih (S-J) 
• východ – západ (V-Z) 
• severozápad – jihovýchod (SZ-JV) 
• severovýchod – jihozápad (SV-JZ) 

 
Výstupem simulačního výpočtu je průběh tepelné 

zátěže z venkovního prostředí (od oslunění a 
prostupem tepla obvodovou konstrukcí). K výsledku 
byly připočteny vnitřní tepelné zisky (pro plný 
provoz) a stanovena teplota přiváděného vzduchu pro 
odvod citelné tepelné zátěže.  

Problematika větrání byla řešena samostatně. 
Předpokládá se použití vzduchového klimatizačního 
systému s využitím oběhového vzduchu. Právě 
směšování čerstvého a oběhového vzduchu vede 
k nutnosti větrání řešit samostatně (iteračně). 
Chladicí výkon klimatizačního zařízení byl stanoven 
na základě psychrometrických výpočtů z rozdílu 
entalpií podle metodiky uvedené v literatuře [2]. 

 

( )ρ= + = −ch ch,cit ch,váz s pQ Q Q V i i& & & &  [W] (1) 

 
kde V je celkový průtok vzduchu klimatizačním 

zařízením (součást zadání), ip je entalpie přiváděného 
vzduchu a is je entalpie vzduchu po smísení 
oběhového a venkovního vzduchu. 
 
MODEL VOZU HROMADNÉ DOPRAVY 

Na obr. 1 je uvedeno schéma (bokorys, půdorys a 
řez) modelem vozu s vyznačením hlavních rozměrů a 



 

 

os symetrie. Podlahová plocha vozu resp. části 
určené pro pasažéry je 67,33 m2 a vnitřní objem vozu 
činí 174,03 m3. Celková plocha zasklení na jedné 
straně vozu činí 20,39 m2. Do programu ESP-r byl 
zadán zjednodušený model, kdy zasklení je tvořeno 
jednou souvislou plochou na každé straně vozu (obr. 
2). Vzhledem k tomu, že výplně otvorů nejsou 
tvořeny klasickým rámem, je toto zjednodušení 
nasnadě. 

 
 
Obr. 1 – Rozměry modelu 

 
 

Obr. 2 – Zjednodušený model vozu v prostředí ESP-r 

Tepelně-technické vlastnosti vozu 
V tab. 1 jsou uvedeny dostupné údaje o součiniteli 

prostupu tepla obvodovými konstrukcemi vozu. 
Bohužel detailní informace o složení obvodové 
konstrukce soupravy nejsou známy. Do modelu byla 
zadána taková konstrukce, aby výsledný součinitel 
prostupu tepla byl shodný se zadáním. Materiály byly 
voleny s ohledem na účel použití. Např. obvodovou 

stěnu tvoří sendvičová konstrukce (plech s nátěrem – 
izolace – plech s nátěrem). 

Tab. 1 – Souč. prostupu tepla obvodových konstrukcí  

Konstrukce U 
[W/m2K] 

Vnější stěna, podlaha, strop 2,2 
Výplně otvorů – jednoduché zasklení 5,7 
Chodba mezi vozy – tkanina 6,6 

Použité zasklení 
Jediným údajem z hlediska použitého zasklení je 

údaj celkové propustnosti slunečního záření při 
kolmém dopadu slunečních paprsků. Z dostupné 
databáze [8] bylo vybráno zasklení používané pro 
dopravní prostředky, které splňuje zadanou 
podmínku a navíc dosahuje nízkých hodnot 
odrazivosti. Optické vlastnosti použitého zasklení 
jsou uvedeny na obr. 3. 
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Obr. 3 – Optické vlastnosti použitého zasklení 

Tepelné a vlhkostní podmínky ve voze 
Požadované podmínky ve voze byly předmětem 

zadání a jsou uvedeny v tab. 3. Výsledná relativní 
vlhkost vzduchu ve voze byla stanovena 
v hodinovém kroku iteračně na základě produkce 
vlhkosti od přítomných osob (pro 24 °C je 98 g/hod). 

Tab. 2 – Tepelně-vlhkostní podmínky ve voze 

Období Teplota 
vzduchu 

Relativní 
vlhkost 

Zima 21,1 °C - 
Léto 24,0 °C 55 % 

Vnit řní tepelné zisky 
Analýza tepelné zátěže ve voze, byla dle 

požadavku zadavatele prováděna pro reálný extrémní 
provoz. Působení vnitřní tepelné zátěže se 
předpokládá nepřetržité. Hodnoty vnitřních tepelných 



 

 

zisků pro variantu reálného provozu jsou shrnuty 
v tab. 3. 

Tab. 3 – Vnitřní tepelné zisky vozu  

Zdroj tepelných 
zisků 

Počet Citelné 
teplo 

[W/os.] 

Tepelné 
zisky 

Qi [kW] 
Osoby sedící 60 

Osoby stojící 125 
75 13,69 

Osvětlení - - 1,1 

Celkem 14,79 

Větrání 
Předmětem zadání byl průtok venkovního vzduchu 
na osobu a celkový průtok vzduchu dopravovaný 
klimatizačním zařízením. V tab. 4 jsou uvedeny 
příslušné hodnoty vč. intenzity větrání a intenzity 
výměny vzduchu. 

Tab. 4 – Průtoky vzduchu ve vozidle 

Průtok vzduchu na osobu [m3/h.os] 11,03 

Průtok venkovního vzduchu [m3/h] 2 040 

Celkový průtok vzduchu [m3/h] 10 000 

Intenzita větrání [h-1] 11,7 

Intenzita výměny vzduchu [h-1] 57,5 

Klimatická data 
Pro účely stanovení tepelné zátěže byla použita 

volně dostupná hodinová klimatická data [7]. 
Zkoumány byly následující lokality:  

 
• Houston, Ellington (USA) – TMY 
• Sydney (AUS) – IWEC 
• Rijád (SA) – IWEC 

 
Základní údaje zkoumaných lokalit jsou uvedeny 

v tab. 6. Na obr. 4 je zobrazeno porovnání teploty 
relativní vlhkosti, entalpie venkovního vzduchu a 
globálního ozáření vodorovné roviny pro zkoumané 
lokality. 

Z pohledu teploty venkovního vzduchu je 
extrémní lokalitou Rijád, kdy během léta teploty 
běžně překračují hranici 40 °C. Z hlediska vlhkosti 
lze však vzduch v Rijádu považovat za suchý 
(vnitrozemí), kdy relativní vlhkost v létě (při 
vysokých teplotách) zřídka překračuje hodnotu 30 % 
(obr. 4). Naproti tomu v Houstonu (na břehu 
Mexického zálivu) nedosahuje teplota venkovního 
vzduchu tak vysokých hodnot jako ve zbylých dvou 
lokalitách, ovšem vzduch je zde velmi vlhký, což má 
vliv na entalpii venkovního vzduchu, která dosahuje 
stabilně během léta 80 až 90 kJ/kg. V Sydney 
(přímořská oblast) jsou během tamního léta 
dosahovány vyšší entalpie vzduchu než v Rijádu. 
Z hlediska úpravy venkovního vzduchu se dá 
předpokládat, že nejnáročnější z hlediska výkonu 
zařízení bude situace v Houstonu a to právě z důvodu 

vysoké entalpie vzduchu. Hodnoty maximálního 
slunečního ozáření jsou víceméně srovnatelné, 
rozdíly jsou samozřejmě v časovém rozložení během 
roku. 
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Obr. 4 – Porovnání vstupních klimatických údajů pro 
zkoumané lokality (shora: teplota, relativní vlhkost, 
entalpie venkovního vzduchu, globální sluneční 
ozáření vodorovné roviny) 



 

 

Tab. 5 – Základní údaje zkoumaných lokalit 

 Houston Sydney Rijád  
Nadmořská 
výška [m] 

6 3 612 

Zeměpisná 
šířka [°] 

25,57 -33,95 24,7 

Max. teplota 
vzduchu [°C] 

35,6 43 46 

Max. globální 
ozáření [W/m2] 

1029 1086 1078 

VÝSLEDKY 

Tepelné zisky z venkovního prostředí 
S použitím simulačního výpočtu byly stanoveny 

tepelné zisky od oslunění a prostupem tepla vnějším 
pláštěm vozu v hodinových intervalech. Maxima pro 
zkoumané orientace vozu jsou uvedeny v tab. 6. 
Podle předpokladu je z hlediska citelné tepelné 
zátěže způsobené venkovními klimatickými 
podmínkami nejnepříznivější oblastí Rijád. 
Z pohledu orientace na světovou stranu nastávají 
maxima shodně pro orientaci vozu V-Z.  

Tab. 6 – Výsledky výpočtu tepelných zisků od 
oslunění a prostupem tepla vnějším pláštěm vozu 

Tepelné zisky Qe,max [kW]  
Orientace 

Houston Sydney Rijád  
S-J 21,62 18,93 24,84 
SV-JZ 21,06 19,16 23,99 
SZ-JV 20,02 18,59 24,84 
V-Z 22,43 19,58 27,52 

Citelná tepelná zátěž vozu 
Celková citelná tepelná zátěž vozu je dána 

součtem vnitřních a vnějších tepelných zisků  
 

,max ,max= +z e iQ Q Q    (2) 

 
kdy vnitřní tepelné zisky jsou uvažovány 

konstantní. Maximální citelná tepelná zátěž vozu 
(bez větrání) je uvedena v tab. 7. Celková citelná 
tepelná zátěž vozu v Rijádu je o cca 5 kW vyšší, než 
v Houstonu a o 8 kW vyšší než v Sydney. 

Tab. 7 – Maximální citelná tepelná zátěž vozu 

Místo Datum 
Qe,max 

[kW ] 
Qi 

[kW ] 
Qz,max 
[kW]  

Houston 25.5. 22,43 37,22 
Sydney 21.12. 19,58 34,37 
Rijád 7.6. 27,52 

14,79 
42,31 

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení 
Tepelná zátěž klimatizačního zařízení představuje 

maximální chladicí výkon klimatizace (zdroje 
chladu). Uvedená hodnota zahrnuje výkon potřebný 
k odvodu tepelné zátěže a k pokrytí tepelné zátěže 
přiváděného vzduchu tzn., že obsahuje citelný i 

vázaný tepelný tok. S ohřátím vzduchu v přívodním 
ventilátoru není při výpočtu uvažováno. 

Výsledky potřebného chladicího výkonu 
klimatizačního zařízení jsou uvedeny v tab. 8. Je jistě 
zajímavé, že z hlediska zatížení klimatizačního 
zařízení je nejnáročnější provoz v lokalitě Houston, 
což způsobuje vysoká entalpie vzduchu. Zatímco 
lokality Sydney a Rijád jsou z hlediska nároků na 
chladicí výkon srovnatelné. 

Rovněž si lze povšimnout, že maximální chladicí 
výkon klimatizace nastává v jinou dobu, než 
maximální citelná tepelná zátěž. V tab. 8 jsou 
současně uvedeny parametry vzduchu, při nichž 
dochází k extrémům. 

Tab. 8 – Potřebný chladicí výkon klimatizačního 
zařízení v extrémních dnech 

Místo Datum te [°C] ϕϕϕϕe [%] 
Qch,max 
[kW]  

Houston 30.7. 35,6 53 80,32 
Sydney 1.2. 34 47 70,85 
Rijád 15.6. 40 25 69,07 

Manuální výpočet 
Vzhledem k tomu, že tramvajový vůz neobsahuje 

materiály, které mají výraznou akumulační 
schopnost, nabízí se možnost stanovit tepelnou zátěž 
manuálně (s použitím tabulkového procesoru).  

Manuální výpočet je založen na postupu 
uvedeném v normě [5] s tím, že byl realizován 
v průběhu celého roku v hodinových intervalech 
(klimatické údaje jsou známy). Jedinou výjimkou 
bylo zohlednění odrazu sluneční radiace od 
zemského povrchu (albedo = 0,2). 

Výpočet chladicího výkonu je realizován na 
základě metodiky uvedené v článku [2]. Výsledný 
chladicí výkon zařízení se stanoví dle rovnice (1). 

Hledanou hodnotou je entalpie vzduchu po 
smísení is resp. entalpie vnitřního vzduchu i i, kterou 
je nutno stanovit iteračně (neznámou je vlhkost 
vzduchu ve voze). Směr změny při chlazení vzduchu 
je dán povrchovou teplotou chladiče tch, která se 
během výpočtu nemění. Při využití přímého 
výparníku lze předpokládat tch = 5 °C (xch = 5,4 g/kg 
při pb = konst).  Předpokládáme-li, že směr změny 
stavu vzduchu při chlazení probíhá po přímce, lze 
rozdíl entalpií ∆isp = (is - ip) stanovit na základě 
faktoru citelného tepla ϑ, kdy platí 

 
∆

∆ = ∆
∆

sp
sp sch

sch

t
i i

t
   (3) 

 
kde ∆tsp je rozdíl mezi teplotou vzduchu po 

smísení ts a teplotou přiváděného vzduchu tp, 
obdobně ∆tsch = ts - tch apod. 

Prostup tepla venkovní stěnou se stanoví 
s použitím rovnocenné sluneční teploty. K jejímu 
stanovení lze využít vzorec uvedený v ASHRAE [1] 
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α ε∆= + −    (4) 

 
Jak bylo zmíněno v úvodu příspěvku, výrobci 

dopravních prostředků jsou skoupí při poskytování 
detailních technických údajů. Součástí zadání pro 
lokalitu Rijád byly poměry α/he a ε∆R/he uvedené 
v rovnici (4). Pro vodorovnou stěnu (střechu) je dáno 

 
0,026 3,9r et t G= + ⋅ −    (5) 

 
a pro svislou stěnu 
 

0,039r et t G= + ⋅    (6) 
 
Příručka ASHRAE [1] uvádí rozsah poměrů α/he 

od 0,026 (pro světlé barvy) až po 0,052 (tmavé 
barvy) což je obvyklé maximum, poměr ε∆R/he = 
= 4 K. Celkový součinitel přestupu tepla he bude 
rovněž záviset na rychlosti větru a nebude pro 
všechny lokality shodný. 

V tab. 9 je uvedeno porovnání výsledků výpočtu 
tepelných zisků vozu z venkovního prostředí 
s použitím simulačního a manuálního výpočtu pro 
orientaci vozu s maximální tepelnou zátěží (V-Z), vč. 
uvedení dne kdy nastává maximum. 

Tab. 9 – Porovnání simulačního a manuálního 
výpočtu tepelných zisků pro orientaci vozu V-Z 

Manuálně ESP-r 
Lokalita 

Qe,max Datum Qe,max Datum 
Houston 22,97 30.7. 22,43 25.5. 
Sydney 22,14 21.12. 19,58 21.12. 
Rijád 28,27 6.8. 27,52 7.6. 

 
Jak je patrno z výsledků uvedených v tab. 9 

výsledky simulačního a manuálního výpočtu se 
poněkud liší a to jednak v číselné hodnotě a také 
v době výskytu maxima. Porovnání výsledků 
manuálního a simulačního výpočtu pro všechny 
zkoumané lokality a orientace vozu je uvedeno na 
obr. 5. Vzájemné rozdíly mezi výsledky Qe,max jsou 
v rozmezí od 1 do 14 %.  
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Obr. 5 – Porovnání výsledků manuálního a 
simulačního výpočtu pro všechny zkoumané lokality 
a orientace vozu 

ZÁVĚR 
Článek prezentuje možnosti využití energetického 

simulačního výpočtu, který se využívá výhradně pro 
budovy, pro stanovení tepelné zátěže vozu hromadné 
dopravy resp. prostoru pro pasažéry. Pro účely 
výpočtu byl model vozu značně zidealizován 
zejména z důvodu neznalosti některých technických 
údajů. Manuální výpočet dle běžně používané 
metodiky vykazuje, v porovnání se simulačním 
výpočtem poněkud nadhodnocené výsledky. 

V příspěvku není řešena kabina řidiče, která 
představuje zónu s odlišným charakterem tepelné 
zátěže. 
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PŘEHLED OZNA ČENÍ 
c měrná tepelná kapacita [J·kg–1·K–1] 
G celkové ozáření [W·m–2·K–1] 
h součinitel přestupu tepla [W·m–2·K–1] 
i entalpie [kJ/kg] 
t teplota [°C] 
I intenzita větrání [h–1] 
Q výkon [W] 
U součinitel prostupu tepla [W·m–2·K–1] 
V objemový průtok vzduchu [m3·h–1] 
α pohltivost povrchu pro sl. záření [-] 
ε emisivita povrchu [-] 
ρ hustota [kg·m–3] 
∆R rozdíl mezi dlouhovlnnou radiací dopadající na 

povrch (z oblohy a okolí) a radiací vyzařovanou 
černým tělesem při teplotě venkovního vzduchu 
[W/m2] 


