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Laboratorní ověření numerického modelu 
adaptivního větrání

Verification of the Numerical Model by Laboratory Measurement

V příspěvku je prezentován návrh numerického modelu, který je schopen vyhodnotit vliv adaptivního větrání 
na kvalitu vnitřního prostředí. Numerický model ve zjednodušené formě funguje na fyzikálních principech 
zachování energie. Článek popisuje proces verifikace numerického modelu laboratorním měřením. K tomuto 
účelu byl vyvinut regulátor adaptivního větrání VentNavigator, jehož centrem je programovatelný PLC panel. 
Ten dokáže sbírat, ukládat i vyhodnocovat data z připojených senzorů, které snímají teplotu vzduchu, teplotu 
povrchů a hodnoty relativní vlhkosti. Do PLC panelu i numerického modelu byl naprogramován a odzkoušen 
algoritmus pro přívod venkovního neupraveného vzduchu. Řídicí regulátor, stejně jako numerický model, 
dokáže vyhodnotit situace pro vnitřní prostředí v aktuálním čase i vzít v potaz hodnoty několika časových 
kroků zpět. 
Klíčová slova: verifikace numerického modelu, adaptivní větrání, laboratorní měření

The paper presents a proposal of a numerical model of adaptive ventilation. The model is able to evaluate 
the impact of adaptive ventilation on the indoor environmental quality. It in a simplified form works on 
the physical principles of energy conservation. The article describes the process of numerical model 
verification by using laboratory measurement. For this purpose, the adaptive ventilation controller named 
VentNavigator was developed. Center of this controller represents PLC panel, which can collect, store 
and evaluated data from connected sensors. Sensors measure air temperature, surfaces temperature 
and relative humidity values. The same algorithm for supply fresh outdoor air was programed and tested 
in numerical model and PLC panel. The controller VentNavigator, as well as the numerical model, can 
evaluate the indoor environmental quality in the current time based on several time steps back. 
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ÚVOD

Značná část objektů bez instalovaných systémů na úpravu vnitřního 
prostředí se potýká s nevyhovujícími tepelně-vlhkostními parametry. Ve 
velké míře se jedná o historicky cenné interiéry, které následkem toho 
podléhají degradaci. Většinou zde nelze systémy na úpravu vzduchu in-
stalovat nejen z ekonomického hlediska, ale i z důvodu náročnosti sa-
motné realizace. Ve snaze o zlepšení parametrů vnitřního prostředí jsou 
tyto prostory často větrány, a to i ve chvíli, kdy je to pro daný interiér 
naprosto nevhodné. Přirozené větrání má pak spíše negativní dopad. 

Levné a relativně jednoduché řešení představuje aplikace adaptivního 
větrání. To při správné definici algoritmu dokáže vést ke zlepšení podmí-
nek s minimální vloženou energií. Algoritmus řízení adaptivního větrání 
bere v úvahu změny teploty a vlhkosti vnitřního a venkovního prostředí 
a na základě vyhodnocení okamžitého stavu obou prostředí stanoví, zda 
je vhodné změnit aktuální intenzitu větrání čerstvým vzduchem. To může 
být zajištěno např. světelnou signalizací pro otevření okna správci ob-
jektu [1], nebo (v případě nedostatečného účinného tlaku pro zajištění 
přirozeného větrání) vzduchotechnickým zařízením s ventilátorem [2].

Pozitivní efekt adaptivního větrání byl popsán v několika publikacích na 
základě měření [3], [4] a prostřednictvím numerického modelu [5].

popis probLéMu

Za účelem ověření efektu adaptivního větrání byl vytvořen numerický 
model, který ve zjednodušené formě funguje na základě fyzikálních prin-
cipů a zachování tepelné rovnováhy. Numerický model, který byl verifiko-
ván naměřenými daty z monitoringu objektů, ověřil pozitivní efekt adap-

Obr. 1 Schéma postupu výpočtu tepelných toků během časového kroku

Fig. 1 Schematic diagram of calculation of heat flows during a time step
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tivního větrání [6], [7]. Proces vytvoření numerického modelu byl publi-
kován na 10. konferenci IBPSA-CZ [8]. Předložený příspěvek obsahuje 
laboratorní ověření numerického modelu prezentovaného v publikaci [8].

Výpočet závisle proměnných veličin Ti a Tm byl stanoven na principu te-
pelné rovnováhy. Proces výpočtu tepelných toků je znázorněn na obr. 1.

Výpočet hledané veličiny xi zohledňuje množství venkovní vlhkosti a 
schopnost materiálu pohltit vlhkost. Vzhledem k náročnosti celé proble-
matiky týkající se akumulace vlhkosti ve zdivu byl parametr množství 
akumulace vlhkosti do materiálu stanoven regresní metodou z naměře-
ných dat. Změna množství vlhkosti v interiéru vlivem větrání (resp. infilt-
race) byla stanovena bilanční metodou. Proces výpočtu vlhkostních toků 
znázorňuje obr. 2.

TEORIE

V  případě zkoumání parametrů tepelně-vlhkostního mikroklimatu jsou 
závisle proměnnými veličinami Ti, Tm a xi, které jsou funkcí (1), (2) a (3):

( ) ( ) ( ), , 1    ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , e m c e ii x i xT T f c a U T T h V Vτ τ ρ δ−= +  (1)

( ) ( ) ( ), , 1    ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , e i c e im x m xT T f c a U T T h V Vτ τ ρ δ−= +  (2)

( ) ( ) ( ), , 1 , , ,  , , ´´,  ,e i v i ei x i xx x f G a x T p V Vτ τ ρ−= +  (3)

Parametry vstupující do výpočtu, které zohledňují materiálovou charakte-
ristiku, vliv větrání a klimatické podmínky, nejsou vždy jednoznačně sta-
novitelné. V takovém případě se stávají předmětem kalibračního procesu. 
Jaké parametry jsou a nejsou známé, se může lišit případ od případu. 

Pro případ výpočtu teploty vzduchu lze ve většině objektů s  poměrně 
vysokou přesností stanovit parametry a, c, U, Te, r, Vi, hc. Obtížně sta-
novitelné je obvykle množství přiváděného venkovního vzduchu během 
větrání Ve a hloubka konstrukce d, která má vliv na krátkodobou akumu-
laci. Při výpočtu vlhkosti jsou obvykle snadno stanovitelné parametry r, 
a, xe, Ti, pv‘‘, Vi. Stejně jako pro výpočet teploty je neznámým parametrem 
množství venkovního vzduchu Ve a parametr G, který vyjadřuje vlhkostní 
akumulační schopnost konstrukce.

Parametry vstupující do výpočtu, popsané v rovnicích (1), (2) a (3), lze 
vyjádřit také jako 4 vlastnosti zkoumaného objektu: 
q	schopnost konstrukce akumulovat teplo,
q	schopnost konstrukce akumulovat vlhkost,
q	schopnost konstrukce vést teplo prostupem,
q	množství přiváděného vzduchu.

použité Metody

q	Vytvoření laboratorního zařízení (měřicí kabina, vzduchotechnická 
jednotka), které je schopné řídit přívod vzduchu na základě stejného 
algoritmu jako numerický model. 

q	Měřením stanovit všechny neznámé parametry vstupující do výpočtu 
(materiálová charakteristika měřicí kabiny a množství přiváděného 
vzduchu). 

q	Porovnání výsledků získaných z numerického modelu a z laborator-
ního měření za použití shodných vstupních parametrů. 

popis Měřicí kabiNy 

Verifikace numerického modelu byla provedena v měřicí kabině napoje-
né na vzduchotechnickou jednotku – přívod vzduchu byl zajištěn venti-
látorem z této jednotky. Během měření nebyl v provozu výměník tepla. 
Řídicí jednotka větrání ovládala dvojici vzduchotechnických klapek Lin-
dab TATBU 160/160. V případě, že řídicí jednotka vyhodnotila situaci jako 
nepříznivou pro větrání, dala pokyn vzduchotechnickým klapkám, které 
nasměrovaly proud vzduchu do bypassu (obr. 5) a zpět ven z kabiny. 
Schéma rozvodu vzduchu znázorňuje obr. 3. Aby bylo zamezeno mož-
nému ovlivnění teploty vzduchu během trasy do kabiny, bylo exteriérové 
čidlo umístěno do přívodního potrubí bezprostředně za vstupem do ka-
biny (obr. 4). Čidlo vnitřního vzduchu bylo zavěšeno ve výšce 1,5 m nad 
podlahou uprostřed dispozice kabiny (obr. 4).

Celé zařízení je sestavené z komponentů firmy TECO. Centrem zařízení je 
PLC panel (programovatelný modulární automat Foxtrot CP-1015), který 
je schopen sbírat, ukládat i vyhodnocovat data z připojených senzorů, 
které snímají teplotu vzduchu, teplotu povrchů a hodnoty relativní vlh-

Obr. 2 Schéma postupu výpočtu vlhkostních toků během časového kroku

Fig. 2 Schematic diagram of calculation of humidity flows during a time step

Obr. 3 Schéma řízení přívodu vzduchu v měřicí kabině

Fig. 3 Diagram of air supply control in the measurement cabin
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kosti. Do PLC panelu byl naprogramován a odzkoušen algoritmus pro 
přívod venkovního neupraveného vzduchu. Algoritmus se skládá z ně-
kolika podmínek, které jsou různě kombinovány na základě požadavků 
na vnitřní prostředí řešeného interiéru. PLC panel dokáže vyhodnotit si-
tuaci pro vnitřní prostředí a klimatická data v aktuálním čase. Zároveň 
je schopen vzít v potaz hodnoty několik časových kroků zpět – tím je 
možné hodnotit vliv změny módu větrání na vnitřní prostředí a aktuální 
stav větrání upravit.

Záznam teploty a vlhkosti vzduchu v exteriéru zajišťuje snímač teploty 
a relativní vlhkosti C-Q-0400I s přesností měření 0,3 °C a ±2 %. Pro 
interiér čidlo C-AQ-0004R s přesností měření 0,8 °C a ±5 %.

staNoVeNí NezNáMých paraMetrů 

Aby bylo možno věrohodně porovnat výsledky měření v laboratoři a hod-
noty získané z numerického modelu, bylo nutné sjednotit všechny para-
metry vstupující do výpočtu. Za tímto účelem bylo nutné provést kalib-
rační proces všech parametrů měřicí kabiny, které nejsou přesně známé. 

Množství přiváděného vzduchu do kabiny bylo stanoveno měřením me-
todou určení stáří stopovacího plynu. Schopnost konstrukce akumulovat 
vlhkost byla z důvodu principu konstrukce (olejový nátěr) zanedbána. 
Cílem kalibračního procesu bylo stanovit neznámou hodnotu akumulace 
tepla a prostupu tepla konstrukcí.

Za tímto účelem byl vytvořen numerický model v MS Excel, který je scho-
pen na základě regresní metody vyhodnotit neznámé parametry. Princip 
je založen na hledání nejmenšího průměru absolutní hodnoty odchylky 
z naměřených dat. 

Kalibrační proces byl prováděn v letním období, kdy se stálá teplota mě-
řicí kabiny pohybovala kolem 27 °C. V rámci kalibračního procesu došlo 
k vychlazení kabiny na 18 °C kapilárními rohožemi instalovanými ve stě-
nách kabiny. Po vypnutí a ustálení chladicího systému byl monitorován 
průběh a rychlost vzestupu teploty vzduchu na původní hodnotu 27 °C. 
Numerický model hledal takové parametry konstrukce, které by genero-
valy shodné výsledky s naměřenými daty.

Výsledek kalibračního procesu pro parametry s největší shodou je zobra-
zen na obr. 6, kde červená křivka znázorňuje naměřené hodnoty teploty 
vzduchu v kabině, zelená vypočítané hodnoty a modrá hodnoty teploty  
v prostoru za kabinou. Hodnoty odchylek jsou patrné z tab. 1. Tyto hod-
noty jsou výrazně nižší, než je přesnost samotného senzoru v kabině.

Výsledkem kalibračního procesu bylo nalezení neznámých parametrů – 
hodnot akumulace tepla a prostupu tepla konstrukcí měřicí kabiny. Tyto 
hodnoty byly dosazeny do verifikovaného numerického modelu. 

VýsLedky

Po stanovení všech neznámých parametrů vstupujících do výpočtu bylo 
možné přistoupit k verifikaci numerického modelu prezentovaného v [8]. 
Do numerického modelu byly zadány hodnoty, které vzešly z kalibrace a 
monitoringu v měřicí kabině.

Prvním zkoumaným případem byly tři dny v listopadu. Výchozí stálá tep-
lota měřicí kabiny se pohybovala kolem 24 °C. Po spuštění ventilátoru 
došlo ke snížení teploty v měřicí kabině. Výkyvy, které jsou patrné z grafu 
(obr. 7), jsou způsobeny vypnutím ventilátoru v důsledku protimrazové 
ochrany. 

Trend průběhů naměřených a vypočítaných hodnot je shodný. Odchylky 
jsou patrné v době přerušení přísunu venkovního vzduchu. Vypočíta-
né hodnoty vykazují nepatrně menší výkyvy než naměřené, a to okolo  
0,5 °C. Další drobné rozdíly jsou patrné během 64. až 67. hodiny měření. 
Zde docházelo k uzavření klapek a přívodu vzduchu. Výraznější výchylky 

Obr. 4 Umístění čidel pro měření teploty a vlhkosti vzduchu: interiérové čidlo 
zavěšené v prostoru (vlevo); exteriérové čidlo v přívodním potrubí (vpravo)

Fig. 4 Location of sensors for measurement of air temperature and humidity: 
interior sensor suspended in space (left); exterior sensor inside the supply 
duct (right)

Obr. 5 bypass přívodu vzduchu pro laboratorní měření

Fig. 5 air supply bypass for the laboratory measurement

Obr. 6 Výsledek kalibračního procesu pro parametry s nejmenší hodnotou 
absolutních rozdílů naměřených a vypočítaných dat

Fig. 6 Results of calibration for parameters with the smallest value of absolute 
difference in measured and calculated data

Tab. 1 Výsledky kalibračního procesu: hodnoty odchylek vypočítaných a monitorova-
ných dat teploty vzduchu v měřicí kabině

Tab. 1 Results of calibration: deviation values of calculated and monitored air tempe-
rature data in the measurement cabin

průměrná hodnota 
rozdílů

[°C]

Minimální hodnota 
rozdílů

[°C]

Maximální hodnota 
rozdílů

[°C]

0,169 1,00E-04 0,391
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(cca 0,3 °C) při výpočtu jsou přisuzovány setrvačnosti uzavírání klapek, 
kterým trvá cca 45 sekund do jejich uzavření. Tato hodnota je zároveň 
pod hranicí přesnosti měřicího senzoru. 

Trend naměřených a vypočítaných hodnot vlhkosti vzduchu je shodný 
(obr. 8). Odchylky jsou vysvětleny zanedbáním akumulace vlhkosti do 
materiálu stěn kabiny. Přesto se v místnosti nacházelo několik málo 
předmětů (židle), kam by vlhkost mohla být akumulována.

Další ověření numerického modelu proběhlo v letních měsících, kdy byl 
zkoušen algoritmus pro chlazení místnosti. Tím bylo ověřeno, jak nume-
rický model reaguje na přerušování přísunu venkovního vzduchu. Měření 
bylo prováděno 9 dní. 

Porovnání hodnot získaných z numerického modelu a monitoringu je pa-
trné z obr. 9, kde vykazují shodné průběhy během sledovaného období. 

Vypočítané hodnoty ukazují lehce nižší teploty vzduchu oproti naměře-
ným. Průměrná odchylka pro celé zkoumané období dosahuje 0,37 °C, 
což je pod hranicí citlivosti senzoru.

diskuze

Při vývoji numerického modelu je vždy cílem ověření věrohodnosti vy-
počítaných výsledků. V případech, kdy je k výpočtu použito regresních 
metod, je kalibrace a následná verifikace numerického modelu nutností.

Při výpočtu závisle proměnných veličin Ti, Tm a xi vstupují do výpočtu pa-
rametry, které je možné stanovit s různou úrovní přesnosti. Pokud chce-
me porovnat výsledky měření a numerického modelu, je nutné zadávat 
tyto parametry v maximální možné míře shodné. Laboratorní prostředí 
umožňuje všechny tyto neznámé hodnoty stanovit v dostatečném detai-
lu, aby mohlo být měření průkazné.

Samostatnou kapitolu při porovnávání výsledků představuje odezva 
použitého zařízení, které vkládá do výsledků jisté nepřesnosti. Zatímco 
model vyhodnotí změnu přísunu vzduchu okamžitě, v praxi tato změna 
probíhá postupně a vnáší tak do výsledků odchylky. Další možné ne-
přesnosti je možné očekávat na základě citlivosti senzorů. Numerický 
model, který provádí výpočet na několik desetinných míst, je porovnáván 
s hodnotami senzorů s přesností kolem ±0,3 °C a ±5 % Rh. Nicméně 
pro případ ověření funkčnosti numerického modelu, byl tento detail pou-
žitých senzorů stanoven jako dostatečný. 

záVěr

Výše popsané výsledky hodnotí věrohodnost numerického modelu po-
psaného v [8]. Tento zjednodušený numerický model byl vyvinut za 
účelem ověření efektu adaptivního větrání a umožňuje provést analýzu 
tepelného chování objektu. Model byl kalibrován na základě naměřených 
dat pro krátké časové období a následně ověřen na náhodně vybraných 
dalších obdobích. Tento model funguje na základě výpočtů využívajících 
principů sdílení tepla a zákonů zachování energie.

Model byl verifikován na třech případových studiích [6], [7], [9]. Ve všech 
případech byla k dispozici data z dlouhodobého monitoringu, která 
umožnila kalibraci a následnou verifikaci numerického modelu. 

Přestože model generoval shodné výsledky s naměřenými daty, a tudíž 
byl považován za verifikovaný, bylo cílem ověření funkčnosti modelu 
laboratorním měřením. To umožnil vývoj zařízení na adaptivní větrání, 
které je schopno řídit přísun venkovního neupraveného vzduchu do 
interiéru. 

Z  výše uvedených výsledků je patrné ověření funkčnosti numerického 
modelu, a tedy jeho možné použití pro další aplikace. 

Kontakt na autora: michala.lysczas@fsv.cvut.cz
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Obr. 7 Porovnání vypočítaných hodnot teploty vzduchu numerickým modelem 
(červená křivka) a naměřených hodnot v měřicí kabině (modrá křivka)

Fig. 7 Comparison of values of air temperature calculated by the numerical 
model (red curve) and values measured in the measurement cabin (blue curve)

Obr. 8 Porovnání vypočítaných hodnot relativní vlhkosti vzduchu numerickým 
modelem (červená křivka) a naměřených hodnot v měřicí kabině (modrá křivka)

Fig. 8 Comparison of values of relative humidity calculated by the numerical 
model (red curve) and values measured in the measurement cabin (blue curve)

Obr. 9 Porovnání vypočítaných hodnot teploty vzduchu v kabině numerickým 
modelem (červená křivka) a naměřených hodnot v měřicí kabině (modrá křivka), 
zelená pole ukazují stav otevření větracích klapek

Fig. 9 Comparison of values of cabin air temperature calculated by the nume-
rical model (red curve) and values measured in the measurement cabin (blue 
curve), green fields indicate the opening state of the ventilation dampers
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seznam označení:
c   měrná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1]
Ti  teplota vzduchu v interiéru [°C]
Te  teplota vzduchu v exteriéru [°C]
Tm  teplota hmoty [°C]
Rh  relativní vlhkost [%]
r  hustota [kg.m-3]
a  plocha [m²]
Vi  objem vzduchu v interiéru [m3]
Ve  objem venkovního vzduchu [m3]
U  součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]
d  penetrační hloubka [m]
hc  součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1]
xi  měrná vlhkost vzduchu v interiéru [kg.kg-1]
xe  měrná vlhkost vzduchu v exteriéru [kg.kg-1]
pv‘‘  parciální tlak syté vodní páry [Pa]
G  schopnost konstrukce akumulovat vlhkost [kg.m-2]
t  čas [s]


