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Výpočet teplotního rozdílu mezi zemí a vzduchem.

Popis modelu:

1. Model je tvořen vrstvou země a vrstvou vzduchu. V zemi je uvažováno s vedením tepla 
(tj. každou vrstvu země charakterizuje jiná teplota), vrstva vzduchu se prohřívá jako 
celek (tj. pro vzduch je použita jediná teplota).

2. Povrchová vrstva přijímá sluneční záření a také sama vyzařuje.
3. Povrchová vrstva země a vzduch si vyměňují teplo.
4. Zem je zahřívána Sluncem, přitom ale sama vyzařuje. Model uvažuje pouze s velmi 

zjednodušeným modelem tzv. insolace. Čistý tepelný tok je definován následovně:
• je součtem zisku tepla od Slunce a ztrát ze země 
• ztráta země je konstantní po celý den
• zisk od Slunce je závislý na denní době podle cosinové funkce (je maximální v 

poledne a nulový v okamžiku východu a západu Slunce: q = -cos(pi/12*t)).
• celkový integrál za den musí být 0 (kvůli rovnováze), takže pokud Slunce vyjde v 6 

hodin a zapadne v 18 hodin, je celkový tepelný tok v poledne roven nočnímu 
vyzařování krát pi 

• Závislost tepelných toků potom vypadá následovně:

5. Použité konstanty:
• tloušťka půdy 300 mm, rozděleno na 10 vrstev, vodivost půdy 0.1 W/m_K, měrná 

tepelná kapacita 3000 J/kg_K, hustota 2500 kg/m3
• vrstva vzduchu 500 m, měrná tepelná kapacita 1000 J/kg_K, hustota 1 kg/m3
• součinitel prostupu tepla mezi půdou a vzduchem 15 W/m2_K
• vyzařování země 80 W/m2
• max. tepelný tok od Slunce 331 W/m2
• výchozí teplota 21 °C
• konstanty jsou „nějak“ zvolené, nehledal jsem přesnost, ale charakteristiku.
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6. Model byl nejprve spočítán pro 14 opakujících se cyklů, aby se ustálily teploty. 

7. Ve 14. dnu je potom detailní průběh teploty vzduchu a povrchové vrstvy země 
následující:

Jan Kubica
12.3.2011
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