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Podobnost celoelektrické skláfské pec_e a jejího modelu je dána transfor
mačními rovnicemi mezi veličinami modelu a díla ve tvaru obecných funkcí, 
jejich.ž konkrétní vyjádfení je důsledkem podobnosti. Teplotní závislost 
látkových vlastností (hustoty, dynamické viskozity, měrné tepelné a elektrické 
vodivosti) vede ke specifikaci teplotní transformační rovnice v lineárním 
tvaru, což umožňuje vlastní nastaven·í teplot na modelu. Látkové vlastnosti 
jsou jedinými nezávislými proměnnými, poskytujícími určitý prostor pro 
zachování podobnosti. Uvolnění lze dosáhnout zanedbáním setrvačných sil 
v rovnici pohybu a pak je podobnost dána teplotními pruběhy dynamické 
viskozity a měrné elektrické vodivosti, modifikovaným Grashofovým, výkono
vým a Rayleighovým číslem při adekvátním nastavení okrajových podmínek. 
Podobnost teplot na fázovém rozhratťi sklovina-vsázka vyžaduje výkonnv 
chladicí pfístroj k zachlazování hladiny modelu, čímž je simulováno tavné 
teplo skloviny. 

ÚVOD 

Při modelování sdílení tepla v proudovém elektrickém poli v proudící tekutině 
se setkáváme s nepříjemnou skutečností, že dosud užívanými modelovými kapali
nami není možné dosáhnout exaktní podobnosti v běžných sklovinách za neizo
termních podmínek. Podobnost však byla chápána ve smyslu prosté úměrnosti zá
kladních fyzikálních veličin, a proto je třeba vyšetřit, zda náhrada koeficientů 
úměrnosti obecnými funkčními vztahy nepřinese zlepšení. V řadě publikovaných 
prací se tyto potíže obcházejí tím, že nesnadno měřitelné veličiny jsou substituovány 
za dobře definované. Wright a Rawson [l] volí bezrozměrnou rychlost v= I rR I v/a&, 
kde lrRi představuje charakteristický rozměr a aR referenční teplotní vodivost (tj. 
vodivost v bodě daném polohovým vektorem rR)- Tím je učiněn předpoklad řádové 
rovnosti konvekčního a kondukčního členu objemové hustoty energie, avšak potom 
vychází rychlostní měřítko příliš nízké_ Hrma [2] dosadil při použití stejné bezroz
měrné rychlosti za bezrozměrný tlak p = I rR'2p/17RaR a ve snaze využít co nejvíce 
technologicky významných a dobře měřitelných veličin definuje bezrozměrnou teplo
tu T = (T - T&)/(T A - TB)- Kromě obvyklé referenční teploty T& zde vystupuje 
i vstupní TA a výstupní T B teplota tekutiny. Střední referenční měrnou tepelnou 
vodivost odhaduje jako AR= mH/(TA - TB) lrRI, kde m je hmotnostní odběr 
a H výrobní teplo skloviny. Podobně bezrozměrné teploty zavádějí Němeček [3], 
Gebhart [4] a Carling [5]. 

Je známo, že konstantová podobnost za předpokladu konstantních látkových 
vlastností vede bezpečně k cíli, avšak získaná kritéria podobnosti kladou vysoké 
nároky na modelové kapaliny a ještě se umocní, chceme-li dodržet podobnost v pří
padě teplotně závislých látkových vlastností. Cílem tohoto příspěvku je konkreti
zovat obecně zadané transformační rovnice a společně se získaným souborem indi
kátorů (kritérií) podobnosti je aplikovat na okrajové podmínky celoelektrické 
sklářské pece. 
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