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1. Oxid uhličitý jako mikroklimatický pa-
rametr

V současnosti existuje několik definic vy-
mezujících pojem tepelná pohoda. V daném 
případě se vychází ze standardní definice 
podle mezinárodní normy ISO 7730 [1], kte-
rá tepelnou pohodu charakterizuje jako stav 
lidského vědomí adekvátní míře spokojenos-
ti s okolním (vnitřním) prostředím. Podobně, 
je-li použit obdobný dokument ASHRAE 55- 
-1992 [2], lze tepelnou pohodu definovat jako 
míru pocitu nespokojenosti s okolním prostře-
dím v podmínkách, kdy alespoň 80 % přítom-
ných osob pocit nespokojenosti nemá.

Obě uvedené normy jsou všeobecně ak-
ceptovány a používány v praxi, i co se týče 
posuzování metod hodnotících tepelnou po-
hodu a způsobů, jakými se jí dosahuje. His-
toricky první taková metoda vznikla na zákla-
dě práce [3] a přinesla návody a doporučení 
týkající se i dalších procedur, z nichž někte-
ré byly vyvinuty v souvislosti s problemati-
kou kontaminace vnitřního vzduchu, zdraví 
pobývajících osob atd. Obecně platí, že meto-
dy, jež jsou s to jednoznačně určovat tepelnou 
pohodu (tepelný komfort), kterou pociťují pří-
tomné osoby různé tělesné konstrukce, stup-
ně zakrytí těla oděvem a míry tělesné aktivi-
ty, jsou také vhodnými nástroji k vypracová-
ní návrhu pokročilých řídicích algoritmů pro 
regulátory vnitřního mikroklimatu.

Další možný způsob hodnocení mikro-
klimatu navrhl Boestra se spolupracovní-
ky (2003, Nizozemí). Jeho metodika je al-
ternativou k Fangerovu postupu [3], využí-
vajícímu parametry PMV (Predicted Mean 
Vote)/PPD (Predicted Percentage of Dissa-

Řízení výměny vzduchu 
ve větraném prostoru podle místní 
střední hodnoty stáří vzduchu

tisfied), a používá jak aktuální, tak i „prů-
měrné“ hodnoty parametrů zkoumaného 
mikroklimatu. Zavedené časové rozlišení 
umožňuje vzít v potaz skutečnost, že možné 
pachy, ať už jde o přirozené uvolňování lá-
tek ze stavebních materiálů, technologických 

zařízení a procesů, oděvů, vody a látek v ní 
rozpuštěných z povrchu lidského těla (pot) 
nebo o zplodiny kouření a další zdroje pa-
chů ve vnitřním a vnějším prostředí, půso-
bí na lidský organismus nestejnou intenzi-
tou. Časovou závislost lidského čichového 
vjemu spojeného s příslušným mozkovým 
centrem popisuje Weberův-Fechnerův zá-
kon, který přiřazuje stupeň citlivosti smys-
lového orgánu intenzitě stimulu. Na stejném 
principu ovlivňuje lidskou aktivitu jako kon-
taminant oxid uhličitý (CO2) vydechovaný 
člověkem z plicních sklípků.

Existují různé studie vyšetřující vliv zvýše-
né koncentrace CO2 na zdraví člověka v uza-
vřených prostorech, jako jsou nemocniční 

(lůžkové) pokoje, školní učebny, divadla atd. 
Na jejich základě byly stanoveny určité do-
poručené mezní koncentrace CO2 ve vzdu-
chu. Jednou z nich je hodnota 9 000 mg·m–3 
jako průměrná přípustná koncentrace CO2 
platná pro pobyt osoby v takto kontamino-
vaném ovzduší po dobu osmi hodin během 
dne při 40hodinovém pracovním týdnu [4]. 
Jinou mezní hodnotou koncentrace CO2 je 
54 000 mg·m–3, které by pobývající osoba 
neměla být vystavena déle než patnáct mi-
nut [4], [5].

V článku, vycházejícím z příspěvku [10], 
je popsán způsob, jak s použitím modelových 
technik řídit koncentraci CO2 v místnosti bez 
jejího přímého měření.

2. Případová studie

Za experimentální (referenční) místnost 
byla v daném případě zvolena běžná kance-

lář obdélníkového půdory-
su se samostatným klima-
tizačním zařízením obsaze-
ná jedním převážně sedícím 
pracovníkem. Intenzita vý-
měny vzduchu v místnos-
ti byla proměnná v rozmezí 
0,5 až 10 h–1 a přirozená in-
filtrace byla odhadnuta s po-
užitím normativu ASHRAE 
Standard 136 (ASHRAE, 
1993) a matematického mo-
delu vytvořeného v Lawren-
ce Berkeley National La-
boratory (LBNL; Sherman 
a Modera, 1986). Referenč-

ní místnost je spolu s vymezením tzv. pobyto-
vé zóny (PZ) znázorněna na obr. 1, kde jsou:
– L, B, H: rozměry místnosti (délka 7 250, 

výška 4 550, šířka 3 000 mm),
– Lz, Bz, Hz: rozměry pobytové zóny (6 050 × 

× 3 350 × 1 900 mm), když Hz = 1 900 mm 
je současně hladinou, na níž se měří rych-
lost vzduchu,

– H2 = 1 100 mm: vzdálenost místa měření střed-
ní radiační teploty okolních ploch od podla-
hy (uprostřed místnosti; podle ISO 7721),

– ph = 1 000 mm: vzdálenost dolního okraje 
okna od podlahy,

– wh = 1 400 mm: výška okna (uprostřed 
místnosti),

– x, y: osy souřadnic.
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Veličiny charakterizující vnitřní prostředí v budovách používané v mnohých národních 
i mezinárodních normativech jsou zároveň využívány v regulačních algoritmech řídicích 
systémů udržujících požadavanou kvalitu vzduchu v těchto prostorách. Jeden z algoritmů 
využívá veličinu místní střední stáří vzduchu (Local Mean Age of Air – LMA), umožňují-
cí efektivně plnit hygienický požadavek na dostatečný přívod vnějšího vzduchu za úče-
lem udržet přípustné hodnoty koncentrace CO2 produkovaného přítomnými osobami, 
a to v celém obývaném prostoru.

The indoor air quality parameters in naturally and/or mechanically ventilated buildings 
expressed in many standards on national and international level require appropriate con-
trol methods of air supply equipment adequate to specific requirements. On one of them 
focuses this work aiming on the Local Mean Age of Air (LMA) as an effective quantity 
on a micro-climate level able to manage the supply and exhaust conditions at the room 
level (the macro-climate) on the side of air supply equipment.

Obr. 1. Referenční místnost s pobytovou zónou (PZ), pohled 
z boku (viz text)
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Hranice modelu uzavřené místnosti se 
shodují s vnitřními povrchy stěn, podlahy 
a stropu, na nichž byla také umístěna čidla 
teploty povrchu (termočlánky); kulový (Ver-
nonův) teploměr měřící střední radiační tep-
lotu byl umístěn ve středu místnosti ve výš-
ce 1,1 m nad podlahou. Další čidla teploty 
(teplota vnitřního vzduchu) byla umístěna 
jednak na hranici a jednak uvnitř pobytové 
zóny PZ (čárkovaně ohraničená šedá plocha 
v obr. 1 s hranicemi vzdále-
nými od svislých stěn míst-
nosti vždy 0,6 m).

K validaci stavového 
matematického modelu re-
ferenční místnosti (viz kap. 
3.2) byl vytvořen také její 
fyzikální model v měřítku 
1 : 6. Již zmíněná čidla po-
užitá při měření na fyzikál-
ním modelu nejsou na obr. 1 
zakreslena.

3. Simulační model

3.1 Model cirkulace vnitř-
ního vzduchu

Mezní hodnoty koncen-
trace kontaminujících lá-
tek, a tedy i CO2, kvanti-
tativně stanovuje normativ 
[4], popř. obdobný předpis 
na národní úrovni. Po tech-
nické stránce musí každé 
správně navržené a insta-
lované stacionární zařízení 
HVAC (Heating, Ventilati-
on and Air-Conditioning) se 
svými přívody „čerstvého“ 
a odtahy „použitého“ vzdu-
chu do venkovního „méně“ 
kontaminovaného ovzduší zajistit požadova-
né mezní koncentrace CO2, a to i za předpo-
kladu projektem přípustných nejméně přízni-
vých podmínek vnitřních (např. zátěž zplodi-
nami technologického procesem či zařízení) 
i vnějších (např. akutní koncentrace zdraví 
škodlivých látek v průmyslové zóně). Stejné 
zařízení HVAC však současně zabezpečuje 
ostatní požadavky kladené z hlediska tepel-
né pohody v daném prostoru [2], tj. zejména:
– určitou teplotu vzduchu, popř. výslednou 

teplotu,
– určitou relativní (absolutní) vlhkost vzduchu,
– základní čištění přiváděného vzduchu (me-

chanické, antibakteriální filtry).
K simultánnímu řízení všech uvedených 

parametrů je nutné použít několikaparame-
trové regulátory (Multiple Input, Multiple 
Output – MIMO). Při vyšších požadavcích 
na kvalitu vnitřního vzduchu je často jed-
ním z permanentních vstupů do několika-
parametrového regulátoru přímo signál kon-
centrace CO2.

Jiný způsob, dále probíraný, který umož-
ňuje dosahovat požadovaných koncentra-

cí CO2 bez nutnosti instalovat v pobyto-
vé zóně senzory množství CO2, vyžaduje 
znalost místní koncentrace CO2 ve vnějším 
vzduchu v závislosti na denní (noční) době 
a kalkulaci režimu větrání daného prostoru. 
Pro tuto kalkulaci byl prostředky počítačové-
ho modelování proudění tekutin (Computa-
tional Fluid Dynamics – CFD) vytvořenými 
v jazyce Fortran určen časový průběh větrá-
ní dané referenční místnosti v podobě obrazu 

proudění vzduchu v jejím hlavním vertikál-
ním řezu, tzv. meridiánu. Zvoleno bylo po-
měrně jednoduché uspořádání, kdy je čers-
tvý venkovní vzduch přiváděn do místnosti 
jediným (centrálním) ventilačním otvorem 
a „použitý“ vnitřní vzduch vychází dvěma 
výstupními otvory v protilehlé stěně. Zna-
lost místních hodnot velikosti a směru ustá-
leného proudění hlavního, popř. vedlejšího 
proudu vzduchu (v rovině meridiánu) umož-
nila odhadnout hodnotu veličiny charakte-
rizující stupeň výměny vzduchu v daném 
místě, kterou je místní střední stáří vzdu-
chu (LMA). Uvedený program CFD v jazy-
ce Fortran obsahuje za tím účelem uživate-
lem definované funkce (user defined func-
tions – UDF) počítající horizontální a verti-
kální složku proudění vzduchu v meridiánu 
místnosti (viz graf na obr. 2). S použitím prů-
běhů velikosti složek proudění z obr. 2 byla 
v dalším kroku stanovena maximální hodno-
ta rychlosti proudění vzduchu na hranici po-
bytové zóny jako jedna z hodnot, jež musí le-
žet v přípustném rozmezí rychlosti proudění 
vzduchu v místnosti [5].

Spolu s odhadem obrazu proudění vnitřní-
ho vzduchu zahrnuje výpočet hodnoty veliči-
ny LMA ještě další konvekčně-difuzní dife-
renciální rovnici. Tato rovnice, tzv. s „pasiv-
ním skalárem“, je odvozena z rovnice udávají-
cí změnu (pokles) koncentrace sledované látky 
za předpokladu, že její produkce – v popisova-
ném případě CO2 – je napříč prostorem stejná 
(Sandberg a Sjöberg, 1983, Davidson a Ols-
son, 1987). Veličina LMA je obecně defino-
vána jako doba potřebná k tomu, aby proudí-
cí vzduch překonal vzdálenost od vyústky při-
vádějící vzduch do místnosti k danému místu 
prostoru větrané místnosti. Tuto dobu lze dob-
ře vyjádřit poklesem místní koncentrace CO2 
na hodnotu danou maximální přípustnou hod-
notou koncentrace CO2 v přiváděném vzdu-
chu (Sandberg a Sjöberg, 1983) podle vztahu***rovnice 1*** 
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 (1)

kde
τLMAi je střední hodnota stáří vzduchu (LMA) 

v místě i (s),
Ci(t), Ci(∞) koncentrace (kontaminující) lát-

ky v místě i v čase t, popř. v čase dostateč-
ně vzdáleném, ideálně v nekonečnu (kilo-
gram kontaminantu/kilogram směsi vzdu-
chu s kontaminantem),

τ   čas (s).
V současnosti se používají tyto dva způ-

soby stanovení τLMAi:
– experimentální, za použití značkovací lát-

ky (plynu),
– s použitím modelovacích technik CFD.

Vyjma případu distribuovaného systé-
mu přívodu čerstvého vzduchu perforova-
nou podlahou většinou dosáhne hlavní recir-
kulační proud vzduchu pobytové zóny v její 
horní třetině, v prostoru nepříliš vzdáleném 
od polohy referenčních měřicích bodů plat-
ných pro převážně sedící přítomné osoby 
(1,1 m nad podlahou) a horní hranici poby-
tové zóny (výška 1,9 m). Proto byla jako žá-
daná hodnota na vstupu regulátoru MIMO ří-
dícího objemový průtok vzduchu zvolena jis-
tá mezní doba τLMAi, během které koncent-
race CO2 klesne pod stanovenou mez a jejíž 
změnou lze měnit objemový průtok, resp. in-
tenzitu výměny vzduchu v místnosti ν (jinak 
také Air Change Rate – ACH).

3.2 Modelování přenosu tepla

Matematický model přenosu tepla v refe-
renční místnosti byl vytvořen s použitím zá-
kona o zachování hmoty a 1. zákona termo-
dynamiky jako základních fyzikálních záko-
nitostí, jimiž se řídí přenos tepelné energie. 
Základní systém rovnic
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(2)

kde
Qh je tepelný tok z topného tělesa (W),
Qi tepelný tok z vnitřních zdrojů tepla (W),

 
 

wy
wx

Obr. 2. Rychlostní profil proudění vzduchu ve svislém (wy) a vo-
dorovném směru (wx na horní hranici pobytové zóny ve výšce 
Hz = 1 900 mm) v meridiánu referenční místnosti (Lrel – relativní 
délka místnosti)
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Obr. 3. Výškový profil hodnot veličiny LMA ve vzdálenosti jedné 
třetiny délky referenční místnosti od otvoru s přiváděným vzdu-
chem do místnosti v rovině hlavního meridiánu místnosti (2,3 m) 
s maximální hodnotou τLMAmax

*, uvedená bezrozměrná výška 
Hrel od 5 do 15 odpovídá výšce H nad podlahou od 1,1 do 3 m)
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Qo  tepelný tok od pobývajících osob (W),
Qs,wf tepelný tok radiací transparentní plochou

 (okno)  (W),
Qs,wo tepelný tok slunečního záření dopadají-

 cího na netransparentní plochu (W),
Qt  tepelný tok stěnou (kondukce) (W),
Qv  tepelný tok větráním (ventilace) (W),
j  počet vnitřních zdrojů tepla,
byl převeden do stavového tvaru a matice 
vstupů, matice dynamiky, stavová matice 
a výstupní vektor byly uloženy v přehled-
né maticové formě v programovém prostře-
dí Matlab. Rovnice (2) obsahuje člen dQv(τ), 
jenž vyjadřuje výměnu tepla mezi vzduchem 
v místnosti o objemu V a vnějším vzduchem 
infiltrací a řízenou ventilací, která je přímo 
úměrná intenzitě výměny vzduchu n [5], [6]
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(3)

kde
ca   je měrná tepelná kapacita vzduchu 
  (J·kg–1·K–1),
Qinf  tepelný tok přirozenou infiltrací (W),
Qvc  tepelný tok řízenou ventilací (W),
Ta,e, Ta,i termodynamická teplota přiváděné-

 ho, popř. vnitřního vzduchu (K),
ν  intenzita výměny vzduchu (h–1),
ρa  hustota vzduchu (kg·m–3).

Primární vstupní veličinou do regulátoru 
MIMO je vnitřní teplota ti v místnosti. Ta 
bývá také nejčastější volenou (i když nikoliv 
nejčastěji používanou) veličinou pro účely 
regulace zdroje tepla zahrnující vliv dalších 
vnitřních (vnějších) zdrojů tepla ovlivňujících 
tepelný stav vnitřního prostředí. Složkami ti 
jsou radiační teplota okolních sálavých ploch 
tr a vlastní teplota vzduchu uvnitř místnos-
ti ta [3].

K určení střední hodnoty ti bylo na fyzi-
kálním modelu referenční místnosti usku-
tečněno střednědobé automatizované měření 
při použití asi dvaceti čidel teploty, snímají-
cích teploty povrchů stěn a teplotu vzduchu, 
a Vernonova teploměru, vše vhodně rozmís-
těno a chráněno před přímým slunečním svi-
tem a případným ochlazováním v blízkos-
ti větracích vstupních i výstupních otvorů. 
Současně byla na několika místech pobyto-
vé zóny měřena i relativní vlhkost vzduchu. 
Údaje teploty a vlhkosti byly zaznamenávány 
po celý 24hodinový cyklus modelového pro-
vozu místnosti a použity k validaci stavového 
matematického modelu mikroklimatu v refe-
renční místnosti.

Proces přenosu tepla z okolí do místnos-
ti byl charakterizován jako quazi-stacionár-
ní [9] a s přihlédnutím k prostorovému rozlo-
žení jednotlivých tepelných toků jako spoji-
tý ve smyslu absence výrazného (skokového) 
tepelného rozhraní od nadměrného tepelné-
ho toku či skokového teplotního gradientu 
v prostoru. Přijetí tohoto předpokladu umož-
ňuje snáze řešit diferenciální rovnice line-
arizací nebo quazi-linearizací a vyhnout se 

potížím provázejícím řešení i jednodušších 
nelineárních diferenciálních rovnic. V opač-
ném případě je třeba použít vhodnou nume-
rickou metodu.

Následně byl v prostředí Simulink, vhod-
ném k simulačním účelům, a tedy i k vali-
daci modelu, sestaven matematický model 
soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu (2).

Výstupy z tohoto modelu jsou teplota 
vzduchu uvnitř místnosti ta a střední radiační 
teplota okolních sálavých ploch tr, jež jsou 
zároveň vstupními veličinami do běžného 
proporcionálně-sumačního (PS) regulá-
toru. Spolu s nimi je vstupem do regulátoru 
veličina LMA. Regulátor MIMO může na 
základě překročení nastavené mezní hodno-
ty τLMAmax zvětšit na potřebnou kratší dobu 
množství vzduchu nuceně přiváděného do 
místnosti. Tímto akčním zásahem regulá-
toru jako odezvy na vstupní signál LMA 
se zohlední hygienické hledisko, které má 
přednost před dočasným tepelným diskom-
fortem pobývajících osob.

4. PS regulátor intenzity výměny vzduchu

Hlavní výstupní veličiny modelu referenční 
místnosti představují (po zpracování v A/D 
převodníku) vstupní signály do standardního 
proporcionálně-integračného (PI) nebo PS 
regu látoru udržujícího v požadovaných mezích 
vnitřní teplotu a relativní vlhkost vzduchu jako 
zvolené charakteristické veličiny mikroklima-
tu [2]. Koncentrace CO2 pocházejícího od po-
bývajících osob je spjata s jejich současnou 

produkcí vodní páry (dýcháním i prostupem 
pokožkou), jež způsobuje další vzrůst rela-
tivní vlhkosti vzduchu v místnosti. Doplňková 
stavová rovnice vzduchu (p/ρT = konst, kde p 
je tlak) určuje příslušnou změnu obsahu (par-
ciálního tlaku) vodní páry s adekvátní změnou 
hustoty vzduchu ρ. Tomu je úměrná i hladi-
na produkovaného CO2, jehož koncentrace 

by podle [8] neměla v popi-
sovaném případě překročit 
10 000 ppm (parts per mil-
lion) při době pobytu osm 
hodin a 30 000 ppm CO2 
ve vzduchu při době poby-
tu oso by do patnácti minut.

V programu v jazyce 
Fortran byly počítány 
hodnoty τLMAi na třech 
různých místech v poby-
tové zóně referenční míst-
nosti. Na obr. 3 je průběh 
veličiny LMA* (tj. LMA 
bez difuzního členu) podél 
výšky ve vzdálenosti jed-
né třetiny délky referenční 
místnosti od vstupní vy-
ústky (2,3 m) v rovině hlav-
ního meridiánu místnosti. 
Protože proud přívodního 
vzduchu pro ν < 1 byl méně 
výrazný v hlavním prou-
du recirkulace, jeho vrchol 
se na obr. 3 nachází ještě 
nad hranicí pobytové zóny 
asi 12,5 měrných jednotek 
(2,5 m) nad podlahou.

Vztah mezi hodnotou 
τLMA (popř. τLMA

* ), mezní 
hodnotou τLMAmax (popř. 
τLMAmax

*) a změnou intenzi-
ty výměny vzduchu ν lze jednoduše formu-
lovat ve tvaru

***rovnice 1*** 

 
   d1

0
LMA 














i

i
i C

C
 

 
***rovnice 2*** 

              wfs,wos,oivth ddddddd
j

QQQQQQQ
j

   

***rovnice 3*** 

          
6003ia,ea,aainfvcv
 TTVcQQQ 

 

***rovnice 4*** 

   
maxLMA

LMA


 Δk   

 

 

 (4)

kde
kν je vstupní parametr PS regulátoru (h–1),
ν  poměrné množství čerstvého vzduchu 

 (h–1),
τLMA místní střední hodnota stáří vzduchu (s),
τLMAmax mezní (přípustná) hodnota místní střed- 

 ní hodnoty stáří vzduchu (s),
∆τ  perioda vzorkování (s).

Takto stanovený parametr kν je již vhod-
nou vstupní veličinou regulátoru řídícího 
průtok vzduchu do místnosti. Hodno-
ta ν z předešlého akčního zásahu (v čase 
τ – ∆τ) zůstává beze změny, jestliže se 
hodnota kν nezmění vlivem nové hodno-
ty τLMA ve (4). Klesne-li aktuální τLMA

* 
pod mezní hodnotu τLMAmax

*, pomine také 
důvod k větší dodávce (průtoku) vzduchu 
do místnosti (viz dále obr. 5). Příslušný 
blok s mezní hodnotou LMA* a blok s uklá-
danou aktuální hodnotou ν jsou kompo-
nentou vytvořenou a uloženou uživatelem 
v knihovně prvků v prostředí Simulink. 

Obr. 5. Intenzita výměny vzduchu ν (bezrozměrně) jako odezva 
na jednotkovou skokovou změnu veličiny LMA* ve vzdálenosti 
2,3 m od výústky přívodu vzduchu ve výšce 2,5 m (červená 
křivka) a skokovou změnu průměrné hodnoty veličiny LMA* 
celého prostoru (modrá křivka); zelená křivka značí hustotu 
vzduchu v místnosti 
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Obr. 4. Blokové schéma uzavřené regulační smyčky s PS regu-
látorem a řízenou soustavou (stavová forma) se standardním 
vstupním vektorem u(τ) a maticí vstupu B(τ), jednotkou pro 
měření teploty ti a relativní vlhkosti RH (blok MU) a blokem CFD 
s řídicí funkcí ν(τ) = f(τLMA

*)
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Časově proměnný vektor ν(τ) vstupuje přes 
A/D převodník do ústředního regulačního 
členu PS regulátoru (obr. 4).

Uzavřený regulační obvod tvoří blok 
konvekčního přenosu tepla v místnos-
ti (řízená soustava) s PS regulátorem po-
dle obr. 4. Jeho zesílení, resp. sumační 
časová konstanta, je standardně nastave-
no podle časových konstant místnosti zís-
kaných měřením. V prostředí Matlab pak 
byla získána odezva intenzity výměny vz-
duchu ν na skokovou změnu veličiny LMA* 
odpovídající proporcionálnímu nárůstu kon-
centrace CO2. Vhodně nastavené zesílení 
(sumační konstanta) regulátoru způsobily 
opětný pokles hodnoty τLMA

* na původní 
hodnotu nebo pod povolenou mez τLMAmax

*
. 

Výsledky simulace akčního zásahu regulá-
toru jsou znázorněny na obr. 5. Procentuál-
ní změnu z počáteční hodnoty ν = 0,5 pro 
skokovou změnu τLMA

* blízko vstupní vyúst-
ky do místnosti (ve třetině délky místnosti, 
tj. vzdálost 2,3 m) udává červená křivka. 
Modrá křivka udává pokles ν v odezvě na 
skokovou změnu průměrné hodnoty τLMA 
v místnosti za dobu kratší než 120 s. Zelená 
křivka ukazuje malý nárůst hustoty vzduchu 
v místnosti korespondující s nižší teplotou 
přívodního vzduchu při současné změně 
teploty vzduchu během produkce CO2 po-
bývajícími osobami.

5. Shrnutí a závěr

V nuceně větraném prostoru s vnitřními 
zdroji tepla byly měřeny a následně vy-
hodnoceny základní tepelné veličiny za 
účelem odhadnout proudění vzduchu v pro-

storu. S použitím modelové techniky CFD 
byl řešením diferenciálních rovnic proudění 
v programu v jazyce Fortran získán rovin-
ný (2D) obraz proudění vzduchu v rovině 
symetrie místnosti (hlavní meridián). Byly 
odhadnuty místní střední hodnoty stáří vz-
duchu τLMAi v blízkosti vyústky vstupního 
vzduchu a průměrná hodnota τLMA v celé 
místnosti, následně přiřazená k intenzitě 
výměny vzduchu ν jako řízené veličině 
(4), a zaveden parametr kν vhodný k řízení 
dodávky (průtoku) čerstvého vzduchu do 
místnosti. Opačný účinek zvýšení hodno-
ty ν na pokles koncentrace CO2 byl využit 
zapojením parametru kν na vstup PS regu-
látoru. V uzavřené regulační smyčce s PS 
regulátorem byly simulovány dva případy 
se skokovou změnou veličiny LMA (míst-
ní, popř. průměrné hodnoty).  Z obr. 5 plyne, 
že po určitou krátkou dobu lze upřednostnit 
zdravotní požadavek maxi mální přípustné 
hodnoty koncentrace CO2 ve větraném pro-
storu před krátkodobým stavem diskomfor-
tu pobývajících osob v důsledku zvýšeného 
průtoku vstupního vzduchu do prostoru.
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Společnost IMS Research zveřejnila vý-
sledky studie trhu v oboru snímačů a pro-
středků automatického řízení techniky bu-
dov The EMEA and Americas Markets for 
Building Automation Controllers, Software 
and Sensors – 2011 Edition. Studie předpo-
kládá, že výrazného růstu objemu prodeje do-
sáhnou v následujících pěti letech zejména 
snímače kvality ovzduší v budovách.

Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého 
v ovzduší způsobuje únavu a ospalost. V mo-
derních budovách, dobře izolovaných proti 
úniku tepla, je samovolná výměna vzduchu 
minimální, a proto je nezbytné zajistit v nich 
účinné větrání. Klasické systémy větrání ale 
místnost vyvětrají ve stanovených interva-
lech bez ohledu na to, kolik se v ní nachá-
zí osob a jaká je v ní koncentrace CO2. Sní-
mač koncentrace CO2 umožní ventilačnímu 
systému pracovat mnohem efektivněji a vě-
trat právě tehdy, kdy je to třeba. Tento způ-

Jaké senzory se prosadí pro měření kvality ovzduší?
sob řízeného větrání není nový, pod zkrat-
kou DCV (Demand-Controlled Ventilation) 
je znám již několik let, ale současná snaha 
o snižování energetické náročnosti budov jej 
činí stále atraktivnějším. William Rhodes, 
analytik společnosti IMS Research, konsta-
tuje, že velký nárůst zájmu o tyto systémy je 
znatelný již jeden a půl roku a v budoucnu 
nepoleví, takže řízené větrání DCV se stane 
naprosto běžným. 

Otázkou ovšem je, zda to bude právě a jen 
koncentrace CO2, která bude pro řízení vět-
rání využívána. IMS Research odhaduje, že 
v oblasti EMEA (Evropa, Blízký východ 
a Afrika) a obou amerických kontinentů bylo 
v roce 2010 v provozu 850 000 snímačů kon-
centrace CO2. Někteří uživatelé a výrobci 
však začínají jako alternativu prosazovat sní-
mače koncentrace těkavých organických slou-
čenin VOC (Volatile Organic Compound). 
Proč, vysvětluje opět William Rhodes: „Po-

užití snímačů VOC pro řízení ventilace má 
nesporné výhody. Snímače VOC reagují i na 
vůně a zápachy, na které snímače koncentrace 
CO2 nereagují. V obsáhlém průzkumu však 
bylo zjištěno, že použití snímačů koncentra-
ce VOC je obecně považováno za příliš ná-
kladné a ne tak efektivní jako použití snímačů 
koncentrace CO2. Podle názoru respondentů 
se počet instalovaných snímačů koncentrace 
VOC sice bude zvětšovat, ale uplatnění na-
jdou především v kuchyňských provozech 
nebo na toaletách.“

Studie společnosti IMS Research se dále 
věnuje snímačům teploty, vlhkosti, tlaku 
a přítomnosti osob v budovách. Trh se vše-
mi snímači určenými pro automatizaci tech-
nických zařízení budov poroste, ale trh se 
snímači pro řízení větrání podle předpovědí 
analytiků IMS Research poroste nejrychleji.
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