
0.1 Rovnica vedenia tepla

Majme homogénnu ty£ kon²tantného prierezu, ktorá bola zohriata tak, ºe
distribúcia tepoloty na ty£i zodpovedá priebehu grafu na obrázku 1.

Obr. 1: Rozloºenie teploty (£ervená krivka) na homogénnej ty£i kon²tantného
prierezu (modrá úse£ka).

Po£iato£né rozloºenie teploty zodpovedá funkcii u(x, 0) = f(x). To £o nás
zaujíma je vývoj teploty v £ase u(x, t).

To ako bude vývoj teploty vyzera´ zrejme závisí od mnohých ¤al²ích
podmienok. Iný bude ak celá ty£ bude tepelne izolovaná a iný ak je umoºnený
únik tepla do okolia. Pre jednoduchos´ uvaºujme ºe celá ty£ je izolovaná, £iºe
ºiadne teplo neuniká do okolia. Ak si spomenieme na fyzikálny princíp, ºe
teplo prechádza z teplej²ích telies na chladnej²ie a £ím je rozdiel teplôt vy²²í,
tým rýchlej²ie sa teplo prená²a, ©ahko si uvedomíme, ºe zmena teploty v £ase
bude zrejme nejako závisie´ od rozloºenia teploty a jej lokálnych zmien. Tým
pádom ak u(x, t) je teplota v £ase t, vieme, ºe ∂u

∂t
nejako závisí od ∂u

∂x
.

Po tomto neformálnom rozbore sa pustíme do konkrétneho odvodenia
rovnice ur£ujúcej vy²²ie spomínaný vz´ah. Ke¤ºe teplota je prejavom tepla
a teplo je vlastne forma energie, budeme najskôr pracova´ s energiou.

Uvaºujme ty£ kon²tantného prierezu s obsahom A a d¨ºkou L, ktorá je
orientovaná v smere osi x. Predpokladajme, ºe v danom priereze sú v²etky
tepelné vlastnosti ty£e rovnaké, £iºe ty£ sa správa ako jednorozmerný objekt.
Taktieº tepelne izolujme plá²´ uvaºovanej ty£e, £ím zabránime úniku tepla
cez plá²´.

Zave¤me pojem hustoty tepelnej energie. Hustota tepelnej energie

e(x, t) je mnoºstvo tepelnej energie na jednotku objemu. Môºeme si v²imnú´,
ºe hustota tepelnej energie závisí od x a t.

Ak zvolíme na ty£i úsek medzi x a x+∆x a ak na tomto úseku je hustota
tepelnej energie kon²tantná, mnoºstvo tepelnej energie v tomto úseku bude
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Obr. 2: Ty£ a vyzna£ený úsek.

sú£inom objemu tohoto úseku a hustoty tepelnej energie na tomto úseku.
V prípade, ºe hustota tepelnej energie nie je kon²tantná, môºeme zvoli´ do-
stato£ne krátky úsek. V tom prípade dostaneme pribliºne hodnotu tepelnej
energie v danom úseku ako

tepelná energia ≈ e(x, t)A∆x (1)

Pozrime sa, ako sa v danom úseku môºe zmeni´ energia v £ase. Plá²´ sme
zaizolovali, takºe energia sa môºe zmeni´ len cez krajné podstavy x a x +
∆x alebo v¤aka nejakému vnútornému zdroju energie. Potom miera zmeny
tepelnej energie v danom úseku za jednotku £asu je sú£tom energie, ktorá
prite£ie a odte£ie cez krajné podstavy za jednotku £asu a príspevku energie
z vnútorného zdroja za jednotku £asu.

Zmena tepelnej energie v £ase pre dostato£ne malý úsek je z (1)

∂

∂t
[e(x, t)A∆x] (2)

Formalizujme teraz jednotlivé príspevky ku zmene celkovej tepelnej ener-
gie. K tomu si najskôr zade�nujeme pojem tepelného toku.

Tepelný tok φ(x, t) je mnoºstvo energie ktoré prejde jednotkovou plo-
chou v jednom smere za jednotku £asu. Pre na²e ú£ely zavedieme nasledovnú
konvenciu. Tepelný tok bude kladný, práve vtedy ke¤ energia prúdi v klad-
nom smere osi x (²tandardne z©ava doprava), v opa£nom prípade bude tok
záporný. Potom celková tepelná energia, ktorá prete£ie cez okraje tenkého
úseku za jednotku £asu bude

φ(x, t)A− φ(x+ ∆x, t)A

Do celkovej zmeny energie môºu e²te prispieva´ vnútorné zdroje, ktoré
súhrnne ozna£íme ako funkciu Q(x, t) a bude to mnoºstvo vygenerovanej
tepelnej energie na jednotku objemu za jednotku £asu.
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Obr. 3: Tok energie cez úsek ty£e

Celková zmena tepelnej energie je teda

∂

∂t
[e(x, t)A∆x] ≈ φ(x, t)A− φ(x+ ∆x, t)A+Q(x, t)A∆x (3)

Ak predpokladáme, ºe pre ∆x → 0 chyba aproximácie (3) konverguje k
0, dostaneme vydelením A∆x a limitným prechodom

∂e

∂t
= lim

∆x→0

φ(x, t)− φ(x+ ∆x, t)

∆x
+Q(x, t).

Limita na pravej strane je presne parciálna derivácia −φ pod©a x, takºe
dostávame

∂e

∂t
= −∂φ

∂x
+Q(x, t) (4)

Pri tomto postupe máme samozrejme problém, ºe o chybe aproximácie v
podstate ni£ nevieme. Tento nedostatok je moºné obís´ trochu iným postu-
pom.

Namiesto malého úseku ty£e medzi x a x+ ∆x vezmime úsek ©ubovo©nej
kone£nej d¨ºky od a po b.

Ak e(x, t) je funkcia hustoty energie na ty£i, celková tepelná energia vo
zvolenom úseku (a, b) bude ∫ b

a

e(x, t)Adx.

Toto je uº funkcia závislá len od t a zmena celkovej energie v úseku sa spo£íta
podobne ako v prípade malého úseku vy²²ie. Bude to sú£et celkového toku
na okrajoch a príspevku z vnútorných zdrojov, £iºe

d

dt

∫ b

a

e(x, t)Adx = φ(a, t)A− φ(b, t)A+

∫ b

a

Q(x, t)Adx
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Obr. 4: �ubovo©ný úsek

resp. po vydelení A

d

dt

∫ b

a

e(x, t) dx = φ(a, t)− φ(b, t) +

∫ b

a

Q(x, t) dx (5)

Zo známych vz´ahov z analýzy máme pre spojité e(x, t) a kon²tantné a a b

d

dt

∫ b

a

e(x, t) dx =

∫ b

a

∂

∂t
e(x, t) dx

a pre spojite diferencovate©né φ(x, t)

φ(a, t)− φ(b, t) = −
∫ b

a

∂

∂x
φ(x, t) dx

Dosadením do (5) a presunom v²etkého na jednu stranu dostaneme∫ b

a

(
∂e

∂t
+
∂φ

∂x
−Q

)
dx = 0

Ke¤ºe tento integrál musí by´ nulový pre ©ubovo©nú vo©bu úseku (a, b), po-
merne jednoduchým argumentom dostaneme, ºe integrand musí by´ nulový,
£o po drobnej úprave dáva presne rovnicu (4)

∂e

∂t
= −∂φ

∂x
+Q(x, t)

Získali sme teda rovnicu, ktorá ale udáva vz´ah medzi hustotou tepelnej
energie a tepelným tokom. My by sme v²ak potrebovali rovnicu obsahujúcu
ako neznámu funkciu teploty. Otázka teda znie, £i existuje nejaký vz´ah medzi
teplotou u(x, t) a hustotou e(x, t) a tokom φ(x, t).
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V prípade hustoty tepelnej energie toto spojivo je tepelná kapacita. Te-
pelná kapacita c je mnoºstvo tepelnej energie ktoré treba doda´ jednotke
hmotnosti materiálu, aby jeho teplota stúpla o jednotku. Tepelná kapacita
vo v²eobecnosti závisí od teploty materiálu. Pokia© v²ak rozsah teplôt nie
je príli² ve©ký, môºeme tepelnú kapacitu povaºova´ za nezávislú od teploty.
V na²om modeli budeme e²te navy²e poºadova´, ºe ty£ môºe by´ zloºená z
rôznych materiálov a vtom prípade tepelná kapacita bude funkciou x, £iºe
c = c(x). Ve©mi £asto v²ak budeme po£íta´ s ty£ou z jedného materiálu. V
tom prípade tepelná kapacita c bude kon²tantná.

Uº vieme, ºe mnoºstvo tepelnej energie v tenkom reze je (zhruba) e(x, t)A∆x.
Na druhej strane je to tieº mnoºstvo tepelnej energie, ktoré je treba doda´
rezu, aby sa ohrial z referen£nej teploty 0◦ na poºadovanú teplotu u(x, t).
Potom mnoºstvo tepelnej energie na jednotku hmotnosti je c(x)u(x, t). Na
ur£enie hmotnosti úseku ty£e pouºijeme hustotu materiálu ρ(x), ktorú bu-
deme povaºova´ za funkciu závislú od x v prípade ty£e zloºenej z nehomogén-
neho materiálu. Potom celková hmotnos´ úseku je ρ(x)A∆x a celková tepelná
energia v tenkom reze je c(x)u(x, t)ρ(x)A∆x. Takºe dostávame

e(x, t)A∆x = c(x)u(x, t)ρ(x)A∆x

a po zjednodu²ení získame

e(x, t) = c(x)u(x, t)ρ(x).

Takto vyjadrenú hustotu tepelnej energie môºeme dosadi´ do rovnice (4), £ím
získame

c(x)ρ(x)
∂u

∂t
= −∂φ

∂x
+Q. (6)

Ostáva nahradi´ vhodným spôsobom tepelný tok. Na to vyuºijeme vz´ah
pochádzajúci od Fouriera, ktorým formalizoval nasledujúce kvalitatívne vlast-
nosti tepelného toku:

1. Ak je teplota v nejakej oblasti kon²tantná tepelný tok je nulový.

2. Pri rozdiele teplôt prúdi tepelná energia z teplej²ej oblasti do chladnej-
²ej

3. �ím vy²²í rozdiel teplôt (vzh©adom na jeden materiál), tým vy²²í tok
tepelnej energie.

4. Tok tepelnej energie je rozdielny pre rôzne materiály aj v prípade rov-
nakého teplotného rozdielu.

5



Spomínaný vz´ah sa nazýva Fourierov zákon vedenia tepla a má tvar

φ = −K0
∂u

∂x
. (7)

Z tejto rovnice vidíme, ºe tepelný tok je úmerný zmene teploty. Ak teplota
je rastúca funkcia vzh©adom na x, jej parciálna derivácia pod©a x je kladná
a teplota je vä£²ia v smere osi x, preto tepelný tok musí by´ orientovaný
sprava do©ava, preto vo vz´ahu (7) vystupuje znamienko mínus. Koe�cient
K0 nazývame koe�cient tepelnej vodivosti a meria schopnos´ materiálu vies´
teplo. K0 závisí od konkrétneho materiálu a vo v²eobecnosti závisí aj od
teploty. Podobne ako v prípade tepelnej kapacity, nebudeme závislos´ od
teploty bra´ do úvahy a vo v²eobecnosti K0 = K0(x) bude funkciou x.

Teraz uº môºeme nahradi´ aj tepelný tok φ v rovnici (6). Tak dostaneme
rovnicu vedenia tepla

cρ
∂u

∂t
=

∂

∂x

(
K0

∂u

∂x

)
+Q. (8)

Zdroje tepla zahrnuté v Q zvy£ajne povaºujeme za známe. V prípade, ºe
ρ, c a K0 sú kon²tantné a Q = 0, po jednoduchej úprave dostaneme

∂u

∂t
= k

∂2u

∂x2
,

kde kon²tanta k = K0

cρ
sa nazýva koe�cient tepelnej difúzie.
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