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CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE WP£YWU
ATMOSFERYCZNYCH ZMIAN STRUMIENI CIEPNYCH
NA POWIERZCHNIE PRZEGRÓD KOMÓR
OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
Ka¿dy obiekt budowlany poddany jest wp³ywom warunków atmosferycznych w
postaci okresowo zmieniajacej siê temperatury, wilgotnoci i prêdkoci wiatru. Ma to
zasadniczy wp³yw na wewnêtrzny mikroklimat komory, w której w zale¿noæi od jej
typu i przeznaczenia, ustalany jest okrelony re¿im cieplny. Uwzglêdnienie tych zmiennych wp³ywów, w szczególnoci temperatury, ma wymierny skutek w postaci
oszczêdnoci energetycznych zwi¹zanych z eksploatacj¹ danego obiektu budowlanego. Modele matematyczne przejcia ciep³a przez przegrody pozwalaj¹ na analityczne wyznaczenie funkcji przejcia strumieni ciep³a daj¹c wyobra¿enie o zachowaniu siê temperatury na wewnêtrznych powierzchniach pomieszczenia. Graficznym odpowiednikiem analitycznego rozwi¹zania problemu przejcia ciep³a przez
przegrodê jest zastosowanie rodowiska programu Modelica do modelowania fizycznego rozpatrywanego zagadnienia. W Modelice jest mo¿liwe korzystanie z gotowych tzw. bibliotek zawartych w zintegrowanym pakiecie Dymola. W sk³ad pakietu wchodz¹ podstawowe bezp³atne biblioteki zawarte w Modelice oraz biblioteki
komercyjne dostêpne w Dymoli.
Biblioteki podstawowe zawieraj¹:
l modele mechaniczne,
l modele elektryczne,
l modele termiczne,
l modele wymiany ciep³a,
l sieci Petriego,
l elementy matematyczne.
Wykorzystanie powy¿szych bibliotek daje mo¿liwoæ modelowania zjawisk zachodz¹cych podczas pracy elementów mechanicznych w trzech wymiarach uwzglêdniaj¹c si³y, prêdkoci i przemieszczenie.
Modele elektryczne umo¿liwiaj¹ budowê i analizê uk³adów elektrycznych zarówno
analogowych jak i cyfrowych. Przep³yw ciep³a opisywany jest poprzez modele jednowymiarowe elementów skupionych.
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Rys. 1. Biblioteki podstawowe

Na rys. 2 przedstawiony jest schemat blokowy jednorodnej przegrody budowlanej, zbudowanej z dowolnego materia³u o znanych w³asnociach fizycznych. W³asnoci te podane s¹ poprzez gêstoæ materia³u, jego ciep³o w³aciwe oraz wspó³czynnik
przewodzenia ciep³a, gruboæ przegrody jak równie¿ poprzez wspó³czynniki wnikania
ciep³a od otaczaj¹cego orodka do obu powierzchni ciany. Wymienione wartoci
pozwol¹ na wyznaczenie rezystancji i pojemnoci przedstawionego poni¿ej modelu
przegrody. Na wejciu uk³adu wprowadzona jest okresowo zmienna temperatura, na
przyk³ad dobowa a na wyjciu utrzymywana jest temperatura na pozimie sta³ej dowolnie okreslonej wartoci.

Rys. 2. Schemat blokowy ciany jednorodnej przy wymuszeniu sinusoidalnym

91

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 2, 2008

Model ten w sposób plastyczny pozwala wyobraziæ sobie analizowan¹ przegrodê
a w rezultacie uzyskaæ graficzny obraz zachowania siê strumienia ciep³a na wewnêtrznej powierzchni ciany. Dodatkowo otrzymany wykres daje nam mo¿liwoæ oceny
wartoci modu³u i przesuniêcia fazowego strumienia ciep³a w rozpatrywanym obiekcie. Modu³ ten mo¿emy inetrpretowaæ jako stosunek amplitud sygna³ów wyjcia q2 do
amplitud sygna³ów wejcia q1. Przesuniêcie fazowe odczytywaæ mo¿emy bezporednio na osi czasu wykresów przedstawionych na rys. 3. i rys. 4. Ponadto wykresy te
umo¿liwiaj¹ odczytaæ na osiach rzêdnych moc sygna³ów wyjcia i wejcia.
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Rys. 3. Przebieg gêstoci strumienia ciep³a na wejciu uk³adu
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Rys. 4. Przebieg gêstoci strumienia ciep³a na wyjciu uk³adu
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Przedstawiony na rys. 2. model fizyczny mo¿emy wykorzystaæ do wprowadzenia
na wejciu innych sygna³ów ni¿ harmonicznych na przyk³ad skokowych. Wówczas
schemat bêdzie mia³ postaæ zgodnie z rys. 5.
Na rys. 6 przedstawiona jest funkcja skoku jednostkowego na zewnêtrznej powierzchni przegrody a na rys. 7 mo¿emy przeledziæ zachowanie siê uk³adu w odpowiedzi na zak³ócenia skokowe. Z przebiegu charakterystyki czasowej na rys. 7 wynika
rz¹d inercyjnoci  bezw³adnoci systemu ciany zewnêtrznej. Pozwala on na odpowiedni dobór urz¹dzeñ wykorzystywanych do ogrzwania b¹d ch³odzenia pomieszczeñ komór technicznych

Rys. 5. Schemat blokowy ciany jednorodnej przy wymuszeniu skokowym
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Rys. 6. Funkcja skoku jednostkowego strumienia ciep³a na zewnêtrznej powierzchni
przegrody
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Rys. 7. Funkcja odpowiedzi skokowej strumienia ciep³a na wewnêtrznej powierzchni przegrody
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Streszczenie
W artykule przedstawiona jest nowa koncepcja analizy przejcia ciep³a przez cianê technicznej
komory z uwzglêdnieniem harmonicznego charakteru atmosferycznych zmian temperatury. Sinusoidelne zmiany wielkoci wejciowych na zewnêtrznej powierzchni przegrody obiektu budowlanego powoduj¹ równie¿ sinusoidalny charakter zmian na wewnêtrznej cianie pomieszczenia. Wyznaczenie modu³u i przesuniêcia fazowego transmitancji widmowej pozwoli na optymalny projekt
obiektu ze wzglêdu na energetyczny aspekt przy jego eksploatacji.

Summary
In this paper some new concept of thermal analysis derived from harmonic character of
temperature changes in building environment is presented. The analytical approach seems appropriate to obtain established purposes i.e.: the description of temperature changes and heat
transfer within the chamber walls and its gaseous environment. The thesis presents the physical model of heat transfer through chamber walls by means of a mathematical model suitable
for sine waveform of internal temperature changes.
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