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ANOTACE:  

Příspěvek pojednává o simulačním modelu zkušební komory klimatizované chladícím stropem. 
Simulační model v programu Fluent řeší proudění vzduchu a rozložení teplot v takto chlazeném 
prostoru. Jako zdroje tepla byla náhradou za osluněné okno použit topná fólie. 

 

ABSTRACT: The paper deals with simulation model of test chamber with cooling ceiling. 
Simulation model (Fluent) solve air movement and distribution of temperature in this air-
conditioned space. Heat gain have been simulated by means of window surface model. 
 

 

V laboratořích Ústavu techniky prostředí 
fakulty strojní ČVUT byla během předešlých let 
vybudována zkušební komora v níž se provádějí 
nejrůznější experimenty související s prouděním 
vzduchu ve větraných a klimatizovaných 
místnostech. Příspěvek pojednává o simulačním 
modelu zkušební komory klimatizované 
chladicím stropem s minimálním přívodem 
čerstvého vzduchu. Simulační model 
v programu Fluent řeší proudění vzduchu a 
rozložení teplot v takto chlazeném prostoru 
s různými zdroji tepla.  

 Simulační model v softwaru Fluent  byl 
sestaven v základní podobě k porovnání 
modelových výsledků s experimenty v měřicí 
místnosti. Výpočty a zobrazení poskytují 
základní informaci o proudění a rozložení teplot 
v místnosti se zahřátým oknem a chlazeným 
stropem.  

Při  modelování  a následném výpočtu 
problému se postupovalo ve dvou krocích. 
V první řadě to bylo  vytvoření modelu a jeho 
zasíťování (GAMBIT) a dále zadání okrajových 
podmínek a výpočet metodou konečných 
objemů (FLUENT) 

Model měřící místnosti s chladicími 
stropy je znázorněn na Obr. 2. Přesné rozměry 
měřicí místnosti patrny z obrázku č. 1. Na čelní 
stěně komory jsou umístěné dva obdélníky o 
rozměrech 0,3 x 0,2 m. Během tohoto výpočtu 
jsou definovány jako stěna, slouží však jako 
příprava pro budoucí výpočty, u kterých  se 
bude uvažovat se vstupním a výstupním 
vzduchem. 

Obr. 1 Schema měřící místnosti s chladicím 
stropem 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 2 Model měřicí místnosti s chladicími 
stropy 
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Zasíťovaný model je na Obr. 3. Celá síť 
se skládá z 326 529 buněk. Vzhledem ke tvaru 
a rozměrům komory byla použita jednoduchá 
hexagonální síť, každá buňka o rozměrech 
50 x 50 x 50 mm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Zasíťovaný model místnosti s chladicím 
stropem 

 

Model zasíťovaný v GAMBITU byl 
exportován do programu FLUENT. V němž se 
pro daný problém zadali okrajové podmínky  
nutné pro dosažení správného výsledku.  
 
Okrajové podmínky: 
- stěny komory zadány jako adiabatické, 

dřevěné 
- výkon topné stěny o rozměrech 1,8 x 1,6 m:  

Qc = 400 W 
- střední povrchová teplota chladících stropů:     

tp = 16°C 
- model turbulence použit standartní k-ε 
- vzduch uvnitř komory byl definován jako 

nestlačitelný, ideální plyn 
 
Na dalších obrázcích jsou k dispozici 

znázornění teplotních a rychlostních polí 
v několika zvolených řezech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Teplotní pole, řez středem chladicích 
panelů 
 

Na Obr. 4 a 5 je znázorněno rozložení 
teplotního pole ve středu jednoho ze dvou 
chladicích stropů. Barevná stupnice na levé 
straně obrázků dává přehled o jednotlivých 
teplotách. U topné stěny (Qc = 400 W ) je teplota 
vzduchu nejvyšší. U stropu, v místě kde řez 
prochází chladícím panelem, je zřejmé jeho 
ochlazení. Vektory rychlostí jsou patrné 
z dalších obrázků.V prostoru komory je teplota 
vzduchu rozložená rovnoměrně. Grafické 
zobrazení při tisku (obr. 4-5) nevyjadřují plně 
rozdíly v teplotních polí, přesnější rozlišení je 
patrné z posteru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Teplotní pole, řez středem chladicího 
panelu – detail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 Vektory rychlostí, řez středem chladicího 
panelu – detail I 
 
 

Na Obr. 6 jsou znázorněny vektory 
rychlostí v řezu středem chladicího panelu, u 
přechodu mezi stěnou, kde je umístěn topný 
panel, a stropem s chladicím panelem. Barevná 
stupnice na levé straně obrázku dává přehled o 
velikostech rychlostí. 

Vlivem topného panelu se vzduch 
ohřívá a stoupá ke stropu. Na horní hraně 
topného panelu rychlostí w = 0,43 m/s. 
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Obr. 7 Vektory rychlostí, řez středem chladicího 
panelu – detail II 
 

Na Obr. 7 jsou znázorněny vektory 
rychlostí v řezu středem chladicího panelu, u 
přechodu mezi stropem s chladicím panelem a 
čelní adiabatickou stěnou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8 Vektory rychlostí, příčný 3D řez měřicí 
místností 
 

Na Obr. 8 jsou znázorněny vektory 
rychlostí v příčném řezu měřicí místnosti. Je zde 
zřejmý vznik přirozeného proudu vzduchu podél 
ohřívané plocha okna kdy dochází k nasávání 
vzduchu u podlahy vlivem rozdílných hustot 
vzduchu. 

 
Celkový výpočet obdobných problémů 

ve 3D klade vysoké nároky na hardware 
počítače, který byl pro řešení problému zvolen.  

Pro počítač s procesorem 2 x 700 MHz 
a operční pamětí 4GB, činila celková doba 
k řešení tohoto případu cca 400 hodin čistého 
času.  

K přesnějšímu řešení je třeba času mnohem 
více. Pro dosažení přesného řešení je třeba 
v další etapě zjemnit síť v oblastech s vysokým 
gradientem teplotního pole a výpočetní proces 
opět spustit. 
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