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Streszczenie: W niniejszej pracy zaproponowany został 
model procesu wymiany ciepła i masy w pomieszczeniach 
bytowych. Ze względu na ciągłość w przestrzeni i w czasie 
modelowanych zjawisk, do jego opisu posłużono się równa
niami różniczkowymi cząstkowymi. Przeprowadzono analizę 
zjawisk fizycznych oraz założeń i dopuszczalnych uproszczeń, 
które powinny być uwzględnione. Model został zweryfikowa
ny pomiarowo. 

Słowa kluczowe: Projektowanie, modelowanie matematycz
ne, problemy ciągłe, założenia i uproszczenia, sterowanie 
klimatem. 

1. WSTĘP 

W sytuacji konieczności projektowania optymalnych 
układów automatycznej regulacji do celów sterowania 
klimatem w pomieszczeniach bytowych, konieczne staje 
się wykorzystanie symulacji komputerowej. Stąd waż
nym jest posiadanie dokładnych i efektywnych modeli 
procesów wymiany ciepła i masy w pomieszczeniach tej 
klasy. 

2. MODEL FIZYCZNY 

Rozpatrywane jest dowolne pomieszczenie bytowe 
składające się ze: ścian i stropów wykonanych z dowol
nych materiałów budowlanych z otworami drzwiowymi 
i okiennymi wraz z wypełniającą je stolarką, z elemen
tów klimatyzacyjnych przewidzianych normami oraz 
z obiektów znajdujących się w ich wnętrzu. 
Analizie poddane zostaną procesy wymiany ciepła 

i masy będące efektem zmian: 
warunków początkowych (temperatury, wilgotności 
i prędkości przepływu powietrza); 
pobudzeń (poprzez działanie urządzeń klimatyza
cyjnych: grzejników, chłodnic, wentylatorów, osu
szaczy i nawilżaczy powietrza); 
zakłóceń (wpływ urządzeń funkcjonujących w po
mieszczeniu oraz ludzi tam przebywających). 
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Dla tak zdefiniowanego obiektu można wyróżnić nastę
pujące zjawiska fizyczne wchodzące w skład procesu 
wymiany ciepła i masy: 
- konwekcja (ciepła i masy) wewnątrz pomieszczenia, 
- przewodzenie ciepła w ścianach i w powietrzu, 

wnikanie ciepła i masy (ściana-powietrze, człowiek
powietrze), 

- promieniowanie gazów, 
- dyfuzja masy, 
- termodyfuzja masy. 
Ponieważ model ten ma posłużyć do określenia parame
trów powietrza w strefie przebywania człowieka, dla 
celów sterowania, zjawiska tam zachodzące powinny 
być rozpatrywane jako ciągłe w czasie i ciągłe w prze
strzeni. Ponadto ze względu na fakt, że w praktyce naj 
częściej mamy do czynienia z niesymetrycznymi obiek
tami (okna lub kratki wentylacyjne umieszcza się za
zwyczaj tylko na jednej ścianie) konieczne jest rozpa
trywanie tego procesu we wszystkich kierunkach prze
strzeni i w długim przedziale czasu. Dla potrzeb syste
mów sterowania klimatem konieczny jest model składa
jący się z pięciu zmiennych zależnych rozpatrywanych 
w przestrzeni czterowymiarowej : 
- temperatura powietrza T p(x,y ,z,t), 
- wilgotność powietrza Xp(x,y,z,t), 
-prędkość powietrza Vpx(x,y,z,t), Vpy(- .. ), Vp,( . .. ). 
W przypadku zjawisk zachodzących w ścianach, 
w stropach oraz w elementach stolarki drzwiowej 
i okiennej można posłużyć się wartościami średnimi, 

gdyż - jak pomiarowo stwierdziliśmy - nierównomier
ność rozkła-du temperatury na ich powierzchni nie 
przekracza l 0c. 
Podobny opis można zastosować również dla warunków 
zewnętrznych. 

Założenia i uproszczenia: 
brak reakcji chemicznych, jądrowych i innych będą
cych źródłem ciepła i masy, 

- gaz jest dwuskładnikową, dwufazową (bez fazy 
stałej), mieszaniną powietrza i pary wodnej, 

- ruch powietrza w pomieszczeniu ma charakter lami
narny (liczba Macha Ma < 0,3), co pozwala przyjąć 
gaz jako nieściśliwy, 



\ 

- znane są warunki brzegowe: 
dla ścian T s(t), X5(t), 
dla okien To(t),Xo(t), Voit), Voy(t),Vo,(t), 
drzwi T0 (t), X0 (t), V0 x(t), Vny(t), V0 ,(t), 
innych obiektów Tw(t), Xw(t), Vwx(t), Vwy(t), Vw,(t), 
otoczenia Tz(t), Xz(t), VZx(t), Vzy(t), Vz,(t), 

- znane są warunki początkowe (jednakowe dla całej 
przestrzeni <x, y, z>): 

temperatura powietrza T p(to), 
wilgotność powietrza Xp(to), 
prędkość powietrza Vx(to), Vy(to), V,(to), 

- znane są wymuszenia i zakłócenia w postaci stru
mieni powietrza wpływającego i wypływającego 
z pomie-szczenia oraz wewnętrznych źródeł ciepła 
i wilgoci. 

3. MODEL MATEMATYCZNY 

Ponieważ założono, że rozpatrywany jest płyn nieści
śliwy w prezentowanych w tej pracy rozważaniach 

pominięto równanie ciągłości strugi dla powietrza su
chego. W efekcie proponowany model matematyczny 
procesów wymiany ciepła i masy składa się z 5 równań, 
stanowiących bilanse energii i masy (wody) uzupełnio
ne o trzy równana pędu. Równania te opisują zmiany 
w czasie i przestrzeni: 
- prędkości powietrza na poszczególnych kierunkach 

VPx, Vpy, Vp,, 
- temperatury powietrza T p, 
- zawartości wody w powietrzu Xp. 

3.1. Równanie bilansu pędu 

Przy założeniu płynu newtonowskiego, dla opisu rów
nania bilansu pędu stosuje się równanie Naviera
Stokesa, które zapisane dla trzech kierunków ma postać 
[1, 2]: 

a,ov, a2 ,ov, a2 ,ov, a2 ,ov, 
--+--+--+--= 

et ax2 ay2 ck2 (1) 

aP a ( av,,) a ( av,,} a ( av,,) Tł T p·g,-dX +dX µ,a; +dyµ,~ +ckµ,~+,'>:+ X 

a~ a2~ a2~ a2~ --+--+--+--= 
et ax2 ay2 ck2 (2) 

dP d ( d~) d ( d~) d ( d~) p·gy-dy +ax µ,a; +dyµ,~ +ck µ,ik +~+i;, 

a/Jl, a2 /Jl, a2 /Jl, a2 /Jl, --+--+--+--= et ax2 ay2 ck2 
(3) 

P·g,-: + !(µ, ~}+;(µ,a:}:~.~}+~ +r, 

gdzie: 
~ - lepkość efektywna (dla przepływu laminarne-

go jest to lepkość dynamiczna), 
gx, gy, g, - składowe przyspieszenia ziemskiego, 
Rx, Ry, R, - składowe oporności, 

T x, Ty, T, - składowe strat od lepkości. 

Wyrażenia Rx, Ry i R, reprezentują dowolnie rozłożoną 
oporność, na przykład porowatość lub błonę przepusz
czalną, bez konieczności modelowaniajej geometrii. 
Wyrażenia T x, Ty i T, reprezentują straty wiskotyczne, 
które dla płynów nieściśliwych o stałych właściwo

ściach nie występują. 
W przypadku warstwy przyściennej, przy wyznaczaniu 
sił wyporu, należy uwzględnić różnicę gęstości płynu. 
Dla gazów doskonałych i cieczy można ją wyznaczyć 
z równania 

w = p/3 ( T - T~) (4) 

gdzie: 

13 współczynnik rozszerzalności termicznej 
(13=1/f_ - dla gazów doskonałych), 

T _ - temperatura poza warstwą przyścienną, 
T - temperatura w warstwie przyściennej . 

3.2. Równanie zachowania energii (bilans energii) 

Wychodząc z pełnego równania Fouriera-Kirchoffa dla 
gazów ściśliwych bez przemiany fazowej, po zaniedba
niu pracy sił wiskotycznych, pracy ciśnienia, dyssypacji 
wiskotycznej i energii kinetycznej można zapisać bilans 
energii dla gazów nieściśliwych [1, 2]: 
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gdzie: 
Cp - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, 
TO - temperatura całkowita (stagnacji), 
K - cieplna przewodność właściwa (oznaczana 

również A), 
w• - energia tarcia wiskotycznego, 
Qv - wewnętrzne objętościowe źródło ciepła, 

<I> - ciepło wydzielane na skutek tarcia wiskotycz
nego, 

Ek - energia kinetyczna. 
Bilans energii dla warstwy przyściennej należy uzupeł
nić o zjawiska: wnikania ciepła ze ścian, które 
w literaturze najczęściej opisywane jest równaniem: 

Q = Sa(Ts -T) (6) 

gdzie: 
S - powierzchnia właściwa, 
a - współczynnik wnikania ciepła, 
Ts - temperatura ściany, 
T- temperatura w warstwie przyściennej, 

3.3. Równanie zachowania masy wody 

Zakładając analogię pomiędzy ruchem ciepła i ruchem 
masy, po zaniedbaniu wpływu dyfuzji i termodyfuzji 
można zapisać bilans wody zawartej w powietrzu 
w następującej postaci [1, 2]: 

dX =-(v dX +v dX +v dX} (?) 
dt ' dx Y dy ' dz 

Podobnie jak we wcześniejszych równaniach, także i 
w tym przypadku należy uwzględnić zjawiska występu-



jące jedynie w warstwie przyściennej. Proces wymiany 
masy na drodze parowania wody zawartej w ścianach 
pomieszczenia opisywany jest równaniem 

(8) 

gdzie: 
e - współczynnik wnikania masy (oznaczany rów

nież~), 
E - porowatość ściany, 

Xs - względna masa wody zawartej w ścianie. 

4. MODEL KOMPUTEROWY 

Dla potrzeb modelowania pominięto geometrię po
mieszczenia eliminując takie elementy jak: grubości 

ścian, drzwi i okien, wnęki drzwiowe i okienne, nie
znacznie wystające elementy (jak parapety). Uproszcze
nie takie jest konieczne dla zmniejszenia złożoności 
obliczeniowej całego modelu. W prezentowanym przy
padku zastosowana podział przestrzeni na 924 sześcien
ne elementy (rys.I). 

rm.u,m - !okalizaeja elementów p.omleszczenla 
~ dla siatki nteł'ównomiemej 

- - kraWędZie ełernenlów skończonych 

- - geometrta·pomleszczeniii 

Rys. 1. Przykład nierównomiernej siatki o elementach 
sześciennych 

Dla numerycznego rozwiązania równań różniczkowych 
cząstkowych, tworzących rozpatrywany model, prze
prowadzono dyskretyzację zmiennych przestrzennych 
pozostawiając czas t jako jedyną zmienną niezależną. 
W ten sposób uzyskano układ równań różniczkowych 
zwyczajnych względem czasu: 

(9) 

V1k -V1 .. k+i µ Vz. Ik - 2Vz* + Vz. ik -V; -U "ij + y- U IJ+ + 
Zijk /:Jn ( )2 g, , 

k p /:Jnk 

(11) 

gdzie i, j, kto numery elementów w kierunkach x, y, z. 

Układ takich równań jest rozwiązywalny metodami 
numerycznymi (np. Runge-Kutty). 
Zaprezentowane w dalszej części pracy wyniki symula
cji komputerowej procesów wymiany ciepła i masy 
w pomieszczeniach bytowych powstały w środowisku 
pakietu MATLAB w oparciu o dane dotyczące rzeczy
wistego obiektu biurowego. Wszystkie niezbędne dla 
przeprowadzenia symulacji współczynniki wcześniej 

prezentowanych równań różniczkowych zostały okre
ślone na podstawie danych literaturowych [3] lub, jak 
w przypadku współczynników wnikania ciepła i masy 
wyznaczono je na podstawie eksperymentów. 
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5. WERYFIKACJA MODELU 

Proponowane w tej pracy modele procesów wymiany 
ciepła i masy w pomieszczeniach bytowych weryfiko
wano poprzez porównanie rezultatów symulacji 
z wynikami eksperymentów przeprowadzonych na 
rzeczywistym obiekcie. Rozbieżności pomiędzy zareje
strowanymi zmianami temperatur i wilgotności w po
szczególnych punktach rozpatrywanego pomiesżczenia 
a danymi z symulacji (dla tych samych punktów 
w przestrzeni) posłużyły za ocenę ich dokładności. Za 
kryteria oceny przyjęto obliczone całki z różnicy zmia
ny temperatury i wilgotności w czasie dla wyników 
eksperymentu i dla symulacji komputerowej: 

gdzie: 
t-czas, 

I 

I= J(IT,-Tl)dt, 
o 

(14) 

Te - temperatura dla rozwiązania eksperymentalnego, 
T - temperatura dla rozwiązania numerycznego, 

I 

1 = J(lx. - xl)dt, (15) 
o 

gdzie: 
X. - temperatura dla rozwiązania eksperymentalnego, 
X - temperatura dla rozwiązania numerycznego. 

Przykładowe przebiegi zmian temperatury i wilgotności 
w czasie, dla przypadku ogrzewania pomieszczenia od 
temperatury początkowej T0 = 15 °C, przedstawiono na 
poniższych rysunkach (Rys.2 i 3). 

Tabela. 1. Zestawienie kryteriów symulacji komputero
wej i pomiarów 



EKSPERYMENT Temperatura° C Wilgotność X% 

Symulacyjny 40374 109120 

Pomiarowy 40468 110300 

temperatura (f) 
21 ~------,------~---,.----- ~ 

20 

19 wyniki symulacji 

18 

>- 17 wyniki pomiarów 

16 

15 

14 

1000 1500 200J 2500 
Time 

Rys.2. Przykładowe zestawienie zmiany temperatury 
dla pomiarów i wyników symulacji komputerowej 

Wilgotoosc. X% 
60 ~--~---,------~---,.-----------, 

58 

56 

wyniki symulacji 

52 wyniki pomiarów 

~ 

480'-. ___ sc._o __ __,10.L..00---1500,._· -.. ___ 2000..,__ __ __.2500 

cZas 

Rys.3. Przykładowe zestawienie zmiany wilgotności dla 
pomiarów i wyników symulacji komputerowej 

6. WNIOSKI 

Przeprowadzone porównanie wyników symulacji kom
puterowych z wynikami rzeczywistych pomiarów wy
kazało zasadność przyjętych założeń i uproszczeń. 
Można więc przyjąć, że zastosowany model w sposób 
poprawny odwzorowuje rzeczywiste zjawiska fizyczne 
zachodzące w rozpatrywanych pomieszczeniach. 
Zastosowane w modelu założenia i uproszczenia oraz 
metody doboru i wyznaczania współczynników równań 
różniczkowych pozwalają na pełną identyfikację obiek
tów do celów sterowania klimatem w pomieszczeniach 
bytowych. 

Ze względu na szybkość obliczeń numerycznych efek
tywniejszym jest modelowanie z zastosowaniem ko
mercyjnych pakietów MES (metod elementów skoń
czonych), które dysponują szybkimi procedurami obli
czeń równań różniczkowych . W przypad~.9 modelowa
nia za pomocą dowolnego pakietu matematycznego, 
w którym zapisano model w postaci przyrostowej, mo
żemy jednak modyfikować model poprzez dodawanie 
kolejnych zjawisk fizycznych . 
Wprawdzie model matematyczny pola temperatur, 
prędkości i ciśnień w gazie jest znany i zadowalająco 
rozpoznany (np. równanie Naviera-Stokesa) nadal trud
nymi pozostają między innymi dwa problemy: 

określenie warunków brzegowych oraz współczyn
ników równań, 
stworzenie dokładnego i efektywnego modelu kom
puterowego. 

Złożoność obliczeniowa prezentowanych modeli powo
duje, że nie znajdują one zastosowania w procesach 
sterowania (na przykład w regulatorach predykcyjnych). 
Dla takiego przypadku konieczne je$t znalezienie linio
wych zależności opisujących relacje pomiędzy obiek
tem i URA, do który posłużyć mogą opisywane tu mo
dele. 
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A MA THEMA TICAL MODEL OF A MASS AND EN
ERGY TRANSPORT IN IN-HOUSE ROOMS 

FOR AIR-CONDITIONING SYSTEMS 

Abstract: A mathematical model of a mass and energy 
transport in in-house rooms, for air-conditioning systems is 
proposed. The space continuum problem is defined by partia! 
differentia! equations. Analysis of physical phenomena is 
made, as well as assumptions and possible si'inplifications are 
discussed. The adequate verification data are presented. 
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