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ВСТУП
Актуальність досліджень. Однією з найактуальніших проблем для
нашої країни є проблема енергозбереження. Одним з перспективних способів
зниження енергетичних витрат є децентралізація джерел теплопостачання.
Серед децентралізованих джерел в світовій практиці останнім часом знаходить
застосування променеве водяне стельове опалення. Незважаючи на ряд
істотних переваг цей вид опалення в Україні ще не набув широкого поширення.
Для подальшого розширення області використання і підвищення
ефективності променевого водяного стельового опалення, необхідно додатково
провести комплекс теоретичних і експериментальних досліджень, який
дозволить отримати методику, що дозволяє розраховувати і проектувати
ефективні системи опалення адміністративних і промислових будівель з
оптимальним комфортом працюючих в них. Актуальність цієї дисертаційної
роботи обумовлена необхідністю підвищення ефективності та економічності
систем опалення приміщень виробничих і громадських будівель.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до Комплексної програми
«Енергетична стратегія України до 2030 року», затвердженої Кабінетом
Міністрів України від 1 березня 2006 р №145- р., Розділ VII «Пріоритетні
напрями та обсяги енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних та
відновлювальних джерела енергії до 2030 року » (п. 10), а також тематикою
науково-дослідних робіт кафедри теплогазопостачання, вентиляції та
використання теплових вторинних енергоресурсів Харківського національного
університету будівництва та архітектури за держбюджетної науково-дослідної
теми «Підвищення ефективності процесів спалювання твердого палива, систем
опалення і систем очищення газових викидів промислових підприємств» (№
держреєстрації - 0115U000843).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
підвищення ефективності променевих панельних водяних систем опалення
шляхом розробки математичної моделі і багатопараметричної оптимізації
параметрів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
- виконати експериментальні дослідження щільності променевого потоку
від водяної панелі в робочу зону в залежності від температури теплоносія,
висоти розміщення панелі, кута опромінення в робочій зоні;
- розробити математичну модель процесів передачі теплоти в системі
променевого водяного панельного опалення і виконати порівняння чисельних і
експериментальних результатів дослідження з використанням планування
експерименту;
- виконати чисельні дослідження впливу різних параметрів на
ефективність променевого теплообміну в опалювальному приміщенні;
- виконати з використанням розробленої математичної моделі
оптимізацію конструктивних і режимних параметрів системи променевого
опалення;
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- розробити термодинамічну модель процесів передачі теплоти в системі
променевого опалення і виконати оптимізацію параметрів системи опалення з
використанням в якості критерію мінімальне виробництво ентропії (мінімальне
розсіювання енергії в системі);
-розробити рекомендації з проектування променевого водяного опалення.
Об'єкт дослідження - система променевого водяного панельного
опалення.
Предмет дослідження - параметри системи променевого водяного
панельного опалення.
Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи проводяться
теоретичні і експериментальні дослідження, що включають в себе аналітичний
огляд відомих наукових і технічних результатів, фізичне і математичне
моделювання, експериментальні дослідження з використанням вимірювальної
апаратури, обробку і узагальнення результатів досліджень.
Наукова новизна отриманих в дисертації результатів:
- розроблена математична модель процесів передачі теплоти в системі
променевого водяного панельного опалення;
- вперше розроблена термодинамічна модель процесів в системі
променевого опалення і виконана оптимізація параметрів системи опалення з
використанням в якості критерію мінімальне виробництво ентропії;
- експериментально та теоретично обґрунтовано положення щодо
вдосконалення методики проектування системи променевого опалення.
Практичне значення отриманих результатів:
- розроблено рекомендації з проектування променевих панельних систем
опалення.
- розроблені технічні рішення та рекомендації, впровадженні у
проектування та будівництво енергоефективної системи розподілу теплоти на
базі водяних стельових інфрачервоних клімат-панелей «EFFI» для ПАО «Мотор
Січ» м. Запоріжжя (виконавець ООО «Екотермінжинірінг» м. Харків).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної
роботи доповідалися на щорічних науково-технічних конференціях викладачів,
співробітників і представників виробництва в Харківському національному
університеті будівництва і архітектури (2012, 2013, 2014 року, 2015,2016 р. р.),
на II Міжнародній науково-практичній конференції «Енергоефективний
університет»(21 листопада 2013 року, м. Київ), на міжнародній конференції
«Молоді дослідники-регіонам» (2014 року, м. Вологда), на VI всеукраїнському
науковому семінарі «Методи підвищення ресурсу міських інженерних
інфраструктур » (жовтень 2014 року, м Харків), на VI міжнародній науковопрактичній конференції «Інтегровані Енергоефективні технології в архітектурі
та будівництві: Енергоінтеграція - 2016» (13-15 квітня 2016 року, м. Київ), на
міжнародній науковій конференції «Молоді дослідники - регіонам» (20-21
квітня 2016 року, м Вологда).
Публікації. Основні положення і результати роботи опубліковані в 10
друкованих працях, з яких 5 - статті у виданнях, затверджених ДАК України, 1
- стаття в зарубіжному виданні (Польща).
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Особистий внесок дисертанта. Всі основні результати досліджень і
висновки отримані автором самостійно. У роботах, опублікованих у
співавторстві, особисто автором:
- проведені
експериментальні роботи, оброблені отримані дані,
співставлені з теоретичними, зроблені необхідні висновки;
- розроблена математична модель променевого водяного панельного
опалення;
- розроблені рекомендації з проектування променевого водяного
опалення.
Структура та обсяги роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти
розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел із 151
найменування і 1 додатку.
Робота викладена на 125 сторінках машинописного тексту, включаючи 65
малюнки і 10 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовані мета та задачі, визначені об'єкт и предмет досліджень, наукова
новизна й практичне значення роботи, позначені методи досліджень.
У першому розділі наведено огляд літератури за результатами розробки,
розрахунку та впровадження променевого водяного панельного опалення.
Визначено невирішені проблеми і завдання цього дослідження.
Значний вклад у дослідження процесів променевого теплообміну і
оцінки інтенсивності променевих систем опалення, зробили вчені
Богословський В. Н., Банхіді А., Мачкаши Л., Міссенар А. А., Родін А. К.,
Каллус Д., Іванов В. М., Худенко А. А., Іродов В. Ф., Кувшинов Ю. Я. та ін.
Вирішення поставлених завдань визначили мету и задачі дослідження, що
наведені у загальній характеристиці роботи.
У другому розділі наведені результати експериментального і чисельного
дослідження інтенсивності променевої панельної системи. Методика
експериментального дослідження полягає у визначенні щільності променевого
потоку водяної панелі.
Була спроектована і змонтована експериментальна установка з
використанням стельової панелі фірми Zenhder (рис. 1). Характеристики
опалювальної панелі: ширина - 320 мм .; довжина 3000мм .; матеріал панелі сталь; максимальна робоча температура - 120 °С; максимальний надлишковий
робочий тиск - 10 бар. Панель підвішена на висоті 3 м. від підлоги. Дана
установка дозволила змоделювати фрагмент системи радіаційного водяного
опалення, застосувати відомі в цій галузі методики випробувань, отримати
експериментальні дані, які були використані для удосконалення променевого
опалення.
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Рис. 1. Експериментальна установка системи променевого опалення (1панель променевого опалення; 2- водомір гарячої води; 3 -розширювальний
бак; 4- котел; 5- циркуляційний насос; 6- фільтр; 7- байпас; 8- термометр)
При проведенні експериментальних робіт використовувалися досконалі
прилади. Для вимірювання інтенсивності опромінення (енергетичної
освітленості) використовувався радіометр переносний РАТ-2П-Кварц-41, що
випускається науково-виробничою фірмою «Тензор» (м. Чернівці). Цей
радіометр дозволяє вимірювати енергетичну освітленість різних об'єктів в
діапазоні довжин хвиль від 0,2 до 25 мкм в нормальних кліматичних умовах.
Радіометр має таку технічну характеристику: діапазон вимірювань енергетичної
освітленості, Вт / м2 10 ÷ 20000; межа основної відносної похибки,% не більше
± 6.
Результати експериментально отриманих даних значення щільності
радіаційного потоку в залежності від температури теплоносія представлені на
рис. 2.
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Рис. 2. Значення щільності теплового потоку в залежності від
температури теплоносія (h- висота розміщення панелі).
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Метою створення математичної моделі панелі є визначення її теплової
потужності, а також розподілу інтенсивності опромінення об'єкта в будь-якій
заданій точці. При створенні математичної моделі передбачалося врахувати
зміну температури поперек панелі, тобто перпендикулярно осям труб. Зміною
температури вздовж панелі за рахунок охолодження води в трубах можна
знехтувати через її незначність. Вплив поперечної зміни температури панелі
призводить до того, що кутовий коефіцієнт випромінювання залежить не тільки
від координат об'єкта, що опромінюється, а й від відхилення ділянки панелі із
заданою температурою від осі панелі.
Інтенсивність опромінення панеллю в заданій точці визначається шляхом
чисельного інтегрування по всіх ділянках панелі з різними температурами.
Важливим елементом даного розрахунку є визначення розподілу
температур поперек панелі, який в свою чергу залежить від розподілу
температур в ребрі панелі.
Оскільки розподіл температур в ребрі симетричний щодо його середини,
досить визначити розподіл температур в напівребрі.
Даний розподіл, отримано за допомогою вирішення диференціального
рівняння теплопровідності другого порядку.
λδ

d2 t
dx2

T

T

4
−( 0)
)
100
100

= c0 ε [(

4

] + α(t − t 0 )

(1)

В даному рівнянні:
t 0 - температура повітря і об'єкта, що опромінюється; t - температура
панелі; δ - товщина ребра, м; λ - коефіцієнт теплопровідності панелі,
Вт/(м·К); с0 - коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла ( с0 =5,67
Вт
); ε - ступінь чорноти панелі; α - коефіцієнт конвективної тепловіддачі від
м 2 К4
горизонтальної поверхні панелі (зверненої вниз) до повітря, Вт/(м2 К).
Дане завдання є крайовим, тобто задані граничні умови на кінцях
інтервалу (кордонах ребра).
t (0) = t в ; t ′ (l) = 0.
t в – температура води в трубах.
Для вирішення даної крайової задачі була використана програма bvp4c
системи MATLAB.
Для матеріалу панелі, сталь, коефіцієнт теплопровідності λ був прийнятий
рівним 50 Вт/(м·К). Коефіцієнт конвективної тепловіддачі α прийнятий
постійним і рівним 3,6 Вт/(м2 К).
Розподіл температур у всій панелі з числом труб 4 при температурі води
90ºС показані на рис. 3:
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Рис. 3. Розподіл температури по поверхні панелі.
Якщо число труб в панелі дорівнює N, то кількість напівребер дорівнює:
nр = 2(N − 1),
(2)
а ширина напівребра:
l = (L2 − ND)/nр ,
(3)
де L2 - ширина панелі, а D- зовнішній діаметр труби.
Лінійна щільність теплового потоку, що підводиться до напівребра і
відводиться від нього дорівнює:
dt
qp = −λδ ( ) , Вт/м
(4)
dx x=0

Лінійна щільність теплового потоку, що відводиться від ідеально
провідного напівребра, тобто коли його температура скрізь дорівнює
температурі води в трубах t в визначається за формулою:
T
T
qid = l {c0 ε [( в ) 4 − ( 0 ) 4 ] + α(t в − t 0 )}
(5)
100
100
Ефективність ребра - це відношення реально відведеного потоку тепла до
потоку, що відводиться ідеально провідним ребром, тобто
qр
η=
(6)
qid

Повний тепловий потік з ребер панелі, Вт:
Q р = nр L1 qр ,
де L1 - довжина панелі.
Повний тепловий потік з труб, Вт:
π
2

Tв

T

4
− ( 0 ) 4 ] + α(t в − t 0 )}
)
100
100

Q тр = N · DL1 {c0 ε [(

(7)

(8)

Повний тепловий потік з панелі в цілому, Вт:
Q = Q р + Q тр
(9)
Радіаційний тепловий потік панелі розраховується, як і повний, для ребер
і для труб окремо. Щільність радіаційного теплового потоку на одиницю
ширини ребра визначається за формулою:
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T

T

qрад.р. = nр L1 c0 ε [( ) 4 − ( 0 ) 4 ],
(10)
100
100
де температура T змінюється по ширині ребра.
Для визначення радіаційного теплового потоку з ребер Q рад.р. Дану
щільність необхідно проінтегрувати по ширині ребер панелі. Відповідне
інтегрування було реалізовано за програмою trapz програмного комплексу
MATLAB.
Радіаційний тепловий потік з труб визначаємо за формулою:
π
T
T
Q рад.тр. = NL1 D c0 ε [( в ) 4 − ( 0 ) 4 ]
(11)
2
100
100
Радіаційний потік з панелі, Вт
Q рад = Q рад.р. + Q рад.тр.
(12)
Променевою ефективністю панелі називається відношення радіаційного
до повного теплового потоку панелі.
𝑄рад
𝜂пан =
· 100%
(13)
𝑄

Ефективність панелі залежить, в основному, від кількості труб,
температури води в них і товщини ребра.
На математичної моделі панелі був проведений обчислювальний
експеримент, в якому варіювалися зазначені вище фактори. 𝑥1 - кількість труб
панелі, 𝑥2 - температура води, ºС, 𝑥3 - товщина ребра, мм.
Кожен з факторів варіювався на 3-х рівнях за планом Хартлі 2-го порядку
(15 дослідів). У кодованому вигляді рівні факторів дорівнювали -1, 0, +1.
Кодовані значення факторів пов'язані з натуральними значеннями формулами.
𝑥 −70
𝑥 −1,5
𝑥1 = 𝑥1 − 3,
𝑥2 = 2 ,
𝑥3 = 3
20

0,5

План і результати експерименту наведені в таблиці 1.
План і результати експерименту
номер іспиту
𝑥1
𝑥2
𝑥3
1
1
1
1
2
-1
1
1
3
1
-1
1
4
-1
-1
1
5
1
1
-1
6
-1
1
-1
7
1
-1
-1
8
-1
-1
-1
9
1
0
0
10
-1
0
0
11
0
1
0
12
0
-1
0
13
0
0
1
14
0
0
-1
15
0
0
0

Таблиця 1
𝜂пан
66,8
66,2
62,4
62,1
66,7
65,7
62,3
61,9
64,6
64,1
66,5
62,3
64,5
64,3
64,5
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Регресійне рівняння, отримане за допомогою відповідної програми
статистичного пакета Statgraphics, має вигляд:
𝜂пан = 64,42 + 0,28𝑥1 + 2,09𝑥2 + 0.11𝑥3 − 0,14𝑥12 + 0,1125𝑥1 𝑥2 −
0,0625𝑥1 𝑥3
(14)
2
Коефіцієнт детермінації даного рівняння 𝑅 = 0,999.
Оскільки повний експеримент проводився на панелі з товщиною ребра 1
мм, що відповідає x3 = −1,, то в цьому окремому випадку:
𝜂пан (𝑥3 = −1) = 64,31 + 0.3425𝑥1 + 2,09𝑥2 − 0,14𝑥12 + 0,1125𝑥1 𝑥2 (15)
На рис. 4 наведено поверхню відгуку для ефективності панелі із
зазначенням смуг рівнів відгуку. На цьому малюнку X це 𝒙𝟏 , Y це 𝒙𝟐 .

Рис. 4. Поверхня відгуку для ефективності панелі.
Як видно з рівняння, збільшення числа труб на панелі і підвищення
температури води в трубах збільшує ефективність панелі.
Порівняння результатів експерименту з розрахунками по
математичній моделі. В експерименті досліджувався вплив температури води
в трубах і висоти панелі над об'єктом, що знаходиться під центром панелі на
інтенсивність його опромінення. Всього було зроблено 25 дослідів при п'яти
температурах: 50, 60, 70, 80,90 º С, на п'яти висотах: 1; 1,5; 2; 2,5; 3 м.
На рис. 5 наведені розрахункові криві залежності інтенсивності
опромінення об'єкта під центром панелі від висоти панелі під об'єктом і
відповідні експериментальні значення (маркери). Зауважимо, що наведені
графіки лише для 3-х температур: 50, 70, 90 ºС, оскільки занадто густа сітка
температур
ускладнює
візуальні
порівняння
розрахункових
і
експериментальних значень інтенсивності опромінення.
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Рис. 5. Залежність інтенсивності випромінювання від висоти панелі.
У третьому розділі наведені результати математичного моделювання
параметрів системи променевого панельного опалення (заявка на видачу
патенту на винахід № u 2016 03947. Інфрачервона водяна стельова панель,
МПК (2006.01), F24D 3/12, F24D 3/16 від 11.04.16).
Інтенсивність випромінювання визначається інтеграцією по ширині
ребра, коли одночасно будуть змінюватися температура і кутовий коефіцієнт
випромінювання.
Було визначено кутовий коефіцієнт випромінювання від нескінченно
вузької смуги (заштрихована) площею dFA = L1 dyA до елементарної площадки
dF2 . Смуга і площадка знаходяться в паралельних площинах, на відстані по
нормалі h. Координати елемента смуги і елементарної площадки
відраховуються від центру панелі: координати елемента смуги 𝑥𝐴 і 𝑦𝐴 ,
координати елементарної площадки - 𝑥𝐵 і 𝑦𝐵 . 𝑛
⃗⃗⃗⃗1 і ⃗⃗⃗⃗
𝑛2 - вектори нормалі до
першої та другої поверхні, відповідно (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент системи променевого опалення.
Тепловий потік між площадками А і В визначається за формулою:
𝐶 𝐶
𝑇
𝑇
cos 𝜑1 cos 𝜑2
𝑑𝑄 = 1 2 [( 1 ) 4 − ( 2 ) 4 ]
𝑑𝐹1 𝑑𝐹2 ,
2
𝐶0

100

100

𝜋𝑟

де r- відстань між центрами елементів 𝑑𝐹1 и 𝑑𝐹2 .
cos 𝜑1 cos 𝜑2
𝑑𝐻12 =
𝑑𝐹1 𝑑𝐹2
𝜋𝑟 2
називається взаємною поверхнею випромінювання.

(16)
(17)
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C1 , C2 - коефіцієнти випромінювання відповідних поверхонь.
Тоді:
𝐶 𝐶
𝑇
𝑇
𝑑𝑄 = 1 2 [( 1 ) 4 − ( 2 ) 4 ] 𝑑𝐻12
𝐶0

100

(18)

100

Таким чином, розрахунок променистого теплообміну між двома довільно
розташованими тілами зводиться до визначення взаємної поверхні
випромінювання. У нашому випадку, коли обидві поверхні, 𝑑𝐹1 і 𝑑𝐹2 ,
розташовані в паралельних площинах,
ℎ
cos 𝜑1 =
,а
(19)
√( 𝑥𝐵 −𝑥𝐴 ) 2 +(𝑦𝐵 −𝑦𝐴 ) 2 +ℎ2

cos 𝜑2 = cos 𝜑1 ,
𝑟 2 = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴 ) 2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴 ) 2 + ℎ2
Тоді
𝑑𝐻12 =

ℎ2

𝜋[(𝑥𝐵 −𝑥𝐴 ) 2 +(𝑦𝐵 −𝑦𝐴 ) 2 +ℎ2 ] 2

(20)

𝑑𝐹1 𝑑𝐹2 .

(21)

Зауважимо, що в нашому випадку:
1) Інтегрувати 𝑑𝐻12 по всій поверхні панелі не потрібно, оскільки
𝐶 𝐶
𝑇
𝑇
інтегрування буде вироблено спільно з комплексом 1 2 [( 1 ) 4 − ( 2 ) 4 ], так
𝐶0

100

100

як температура панелі змінюється в поперечному напрямку;
2) Інтегрувати по 𝐹2 також не потрібно, тому що нас цікавить
інтенсивність опромінення, тобто енергія в розрахунку на одиницю площі
𝑑𝑄
𝐸= .
𝑑𝐹2

Взаємна площа випромінювання смуги 𝑑𝐹 і елементарної площадки 𝑑𝐹2
визначається за допомогою інтегрування 𝑑𝐻12 з координування 𝑥𝐴 , тобто
вздовж смуги:
𝑑𝐻𝑑𝐹−𝑑𝐹2 =
Розглянемо інтеграл:

ℎ2 𝑑𝑦𝐴 𝑑𝐹2
𝜋

𝐿1⁄

∫−𝐿12

⁄2

2

[(𝑥𝐵 −𝑥𝐴 ) +(𝑦𝐵 −𝑦𝐴 ) 2 +ℎ2 ] 2

𝐿1⁄

I= ∫−𝐿 2

1⁄
2

𝑑𝑥𝐴

2

𝑑𝑥𝐴

(22)

(23)

[(𝑥𝐵 −𝑥𝐴 ) +(𝑦𝐵 −𝑦𝐴 ) 2 +ℎ2 ] 2

Позначимо
𝐷2 = (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴 ) 2 + ℎ2 , 𝑥 = 𝑥𝐴 − 𝑥𝐵 , тоді
𝐿1⁄ −𝑥𝐵

𝐼 = ∫−𝐿 2

1⁄ −𝑥𝐵
2

𝑑𝑥
[𝑥 2 +𝐷2 ] 2

𝑓(𝑥) =

= 𝑓 (𝐿1⁄ − 𝑥𝐵 ) − 𝑓 (−𝐿1⁄ − 𝑥𝐵 ), де
2

𝑥
2𝐷2 (𝑥 2 +𝐷2 )

2

+

1
2𝐷3

𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 .
𝐷

(24)
(25)

Кутовий коефіцієнт випромінювання:
𝜑𝑑𝐹−𝑑𝐹2 =

𝑑𝐻𝑑𝐹−𝑑𝐹2
𝑑𝐹

, або, враховуючи, що 𝑑𝐹 = 𝐿1 𝑑𝑦𝐴 ,

𝜑𝑑𝐹−𝑑𝐹2 =

ℎ2 𝑑𝐹2
𝜋𝐿1

𝐼.

(26)
(27)

Для отримання інтенсивності опромінення площадки (Е) залишилося
лише проінтегрувати dQ поперек панелі, тобто по координаті 𝑦𝐴 і розділити
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результат на площу 𝑑𝐹2 . Якщо до того ж врахувати, що 𝑐1 = 𝜀1 𝑐0 , 𝑐2 = 𝜀2 𝑐0 , де
𝜀1 і 𝜀2 ступеня чорноти відповідних поверхонь, то остаточно отримаємо:
 T ( y A ) 4  T0 4 
E  1 2c0  
 
   I ( y A )dy A .
 L2

 100   100  
h2

L2

(28)

Якщо знехтувати зміною температури поперек панелі, тобто вважати
температуру її постійною і рівною температурі води, то вираз в квадратних
дужках можна винести за знак інтеграла і обчислити



L2

 L2

I ( y A )dy A . Оскільки

𝐼(𝑦𝐴 ) є інтегралом, то фактично обчислюється подвійний інтеграл:
L2
L1
dxA dy A
I  2  2
2 .
 L2
 L1
2
2
2
2
2  x

x

y

y

h
 В A
A
 В

Позначаючи 𝑥 = 𝑥𝐴 − 𝑥𝐵 , 𝑦 = 𝑦𝐴 − 𝑦𝐵 , отримаємо
I

L2  yВ

L1  yВ





2

2

dxdy
2

 x 2  y 2  h 2 
2
2
Тоді отримаємо при постійній температурі панелі T:

(29)

(30)

 L2  уВ  L1  уВ

ℎ2

𝑇

𝑇

𝐸 = 𝜀1 𝜀2 𝑐0 [( ) 4 − ( 0 ) 4 ] · 𝐼
(31)
𝜋
100
100
Інтеграл I найпростіше визначити чисельним методом. Для цього
використовувалася функція dblquad комплексу програм MATLAB.
Формула (28) і спрощена формула (31) дозволяють визначити
інтенсивність опромінення будь-якої елементарної площадки з координатами
𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 ).
Розподіл інтенсивності опромінення при заданій висоті розташування
двох паралельних панелей над об'єктом представлено у вигляді ліній рівня на
площині координат об'єкту (рис. 7).

Рис. 7. Розподіл інтенсивності опромінення
при температурі теплоносія 90 ° С.
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Обчислювальний експеримент на математичній
моделі водяної стельової панелі
Таблиця 2
Фактори
Рівні варіювання
Число рівнів
Число труб панелі
3,4,5
3
Температура води, °С.
50,60,70,80,90
5
Товщина ребра, мм.
1; 1,5; 2
3
Висота панелі над
1; 1,5; 2; 2,5; 3
5
об’єктом, м.
Був реалізований багаторівневий повний факторний експеримент (ПФЕ),
що передбачає повний перебір рівнів, тобто 3×5×3×5 = 225 дослідів (таблиця 2).
Був також проведений обчислювальний експеримент, який використовує
спрощену модель (формула 31), яка передбачає постійну температуру поперек
панелі. Звичайно, що результати обчислювального експерименту вийшли, в
основному, завищеними, оскільки температура панелі, в середньому, нижче
температури води в трубах.
Просте рівняння для визначення інтенсивності опромінення E було
отримано методом найменших квадратів за результатами скороченого
обчислювального експерименту, проведеного за планом Хартлі другого
порядку і містить 25 дослідів.
Фактори:
𝑡 −70
𝑥1 = 𝑁 − 4, де N- число труб в панелі; 𝑥2 = в , де 𝑡в - температура води,
°С; 𝑥3 =

𝛿−1,5
0,5
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, де δ- товщина ребра панелі, мм; 𝑥4 = 𝐻 − 2, де H- висота панелі

над об'єктом, м.
Рівняння, отримане за вказаним планом:
𝐸 = 17,59 + 1,96𝑥1 + 12,18𝑥2 + 0,79𝑥3 − 17,85𝑥4 − 0,54𝑥12 + 1,13𝑥1 𝑥2 −
−1,38𝑥1 𝑥4 + 0,66𝑥22 − 8,39𝑥2 𝑥4 − 0,14𝑥32 + 9,26𝑥42 .
(32)
2
Коефіцієнт детермінації 𝑅 = 99,6%;
2
Залишкова дисперсія з 13 ступенями свободи 𝑆зал
= 3,87.
Результат оптимізації (пошуку максимуму) Е, отриманий в самій
програмі Statgraphics, виявився тривіальним: число труб, температура води в
них, а також товщина ребра повинні бути максимальними, а висота панелі над
об'єктом - мінімальною.
За результатами того ж обчислювального експерименту були визначені
повна теплова потужність панелі 𝑄повн (Вт) і її радіаційна теплова потужність
𝑄рад (Вт).
Відповідні рівняння мають вигляд:
𝑄повн = 508,2 + 47,5𝑥1 + 224𝑥2 + 14,2𝑥3 − 13,9𝑥12 + 23,8𝑥1 𝑥2 − 8𝑥1 𝑥3 +
12,1𝑥22 + +7,3𝑥2 𝑥3 − 3,9𝑥32 .
(33)
2
𝑅 = 99,96%.
2
𝑆зал
= 25,8 з 15 ступенями свободи.
𝑄рад = 327,4 + 32,7𝑥1 + 155,1𝑥2 + 9,9𝑥3 − 9,2𝑥12 + 17,4𝑥1 𝑥2 − 5,4𝑥1 𝑥3 +
12,3𝑥22 + +5,4𝑥2 𝑥3 − 2,7𝑥32 .
(34)
2
𝑅 = 99,95%.
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2
𝑆зал
= 13,8 з 15 ступенями свободи.
Фактор 𝑥4 (висота) не входить в рівняння для 𝑄повн і 𝑄рад , оскільки
теплові потужності панелі від висоти не залежать.
У четвертому розділі наведені результати моделювання та оптимізації
систем променевого опалення за критерієм мінімуму виробництва ентропії.
Виробництво ентропії при теплообміні панельної системи зі споживачем
(огорожа, повітря) визначалося за формулою:
𝑇 ′′

𝛥𝑆 = 𝑊𝑙𝑛 ( ′ ) + 𝑄/𝑇0 ,
(35)
𝑇
де T’ и T’’- температури на вході і виході панельної системи відповідно, К;
W - витратна теплоємність води, Вт/К; Q - теплова потужність панельної
системи, Вт; T0 - температура споживача, К.
Перший доданок цієї формули є спад ентропії води, друге - збільшення
ентропії споживача. Неважко показати, що виробництво ентропії слабо
залежить від витрати води.
При заданій тепловій потужності Q другий доданок формули (35) є
постійним. Перший доданок можна записати як 𝑊𝑙𝑛(1 − 𝑄/(𝑊𝑇 ′ ). Оскільки
відношення 𝑇 ′′ /𝑇 ′ близьке до одиниці, то 𝑊𝑙𝑛(1 − 𝑄/(𝑊𝑇 ′ ) ~ − 𝑄/(𝑊𝑇 ′ ).
Тоді отримаємо:
𝑇 ′′

𝑊𝑙𝑛 ( ′ ) ~ − 𝑄/𝑇′
(36)
𝑇
Таким чином, ΔS майже не залежить від витратної теплоємності W, а,
отже, і від витрати води. Однак очевидно, що теплова потужність панельної
системи істотно залежить від витрати води.
Витрата води повинна бути досить великою, щоб забезпечити задану
теплову потужність панельної системи, і, крім того, гарантувати досягнення в
трубі турбулентного режиму течії, оскільки в разі ламінарної течії теплова
потужність, за даними розробників, знижується на 15%.
У технічній документації по панелям Zehnder наведено графік для
визначення мінімальної витрати води в трубі. При температурі 40 °С
мінімальний витрата дорівнює 60 кг/год=0,017 кг/с, що збігається з результатом
розрахунку, наведеного вище.
Інтервал варіювання температури води в прямому трубопроводі 50-90 °С.
Задачі оптимізації панельної опалювальної системи формулюються
наступним чином:
Виробництво ентропії ΔS → min; при обмеженнях теплова потужність Q
= 80000 Вт; масова витрата води, що припадає на одну трубу m1> 0.017 кг/с;
різниця між температурами води в подавальному і зворотному трубопроводах
Δt < Δtmax.
Крім того, можна задати обмеження на втрату тиску Δp і на загальну
площу панельної системи F, пропорційну кількості панельних стрічок.
Пояснимо зміст зазначених обмежень.
1.Теплова потужність 80000 Вт трохи менше тепловтрат (83400 Вт),
проте її дефіцит компенсується за рахунок колекторних пар, теплова
потужність яких становить приблизно 10% від загальної теплової потужності.
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2. Виконання цього обмеження гарантує турбулентний режим течії води в
трубі.
3. Невиконання цього обмеження призводить до значної нерівномірності
обігріву по довжині панельної стрічки.
Як показано вище, вплив масової витрати води на виробництво ентропії є
незначним. Таким чином, масова витрата повинна бути мінімально можливою
серед витрат, що забезпечують задану теплову потужність і турбулентний
режим течії води.
Мінімальна витрата води, яка визначається з обмеження 3 дорівнює:
𝑚′ = 𝑄/(4200 · ∆𝑡max ).
(37)
Мінімальна витрата води, яка визначається з обмеження 2 дорівнює:
𝑚′′ = 0,017 · 4𝑘,
(38)
де k - кількість панельних стрічок.
Отже, витрата води повинна перевершувати максимальну з цих значень.
Якщо прийняти Δtmax=20°C, а k=15, то отримаємо m '= 0,95 кг/с, m '' = 1 кг/с.
Таким чином, витрата води повинна бути більше 1 кг/с.
Крім того, витрата повинна бути досить великою, щоб забезпечити задану
теплову потужність. Початкове наближення для витрати води необхідно
вибрати так, щоб забезпечити потрапляння в допустиму область, тобто область,
в якій виконані всі зазначені вище обмеження. Може виявитися, що при даних
розмірах панельної системи і температурі в трубопроводі, що подає задана
теплова потужність не досягається ні при якій витраті води.
Результати моделювання системи опалення. Розглянемо прямокутне
приміщення розміром 50*20 м, величина тепловтрат в якому становить 83400
Вт. Приклад взятий з технічної документації на водяні стельові панелі Zehnder
Zip.
Опалювальна система складається з декількох паралельних стрічок
зістикованих уздовж довжини приміщення стандартних панелей 3*0.32 м.
Кожна стрічка містить 16 стандартних панелей (16*3=48 м). Панельна
опалювальна система нагріває поверхню огороджень за допомогою
випромінювання, а також повітря за рахунок вільної конвекції. При розрахунку
панельної системи температури огороджень і повітря в приміщенні були
прийняті однаковими і рівними t0. Параметри стандартних панелей були
зафіксовані на наступних рівнях:
довжина - 3 м, ширина - 32 мм, товщина ребра - 1мм, зовнішній діаметр
труби - 15 мм, ступінь чорноти панелі - 0,9, коефіцієнт тепловіддачі під час
вільної (природної) конвекції - 3,6 Вт/(м2· К).
Змінні параметри (фактори): температура води в трубопроводі, що подає,
° С; витрата води, кг/с; кількість панельних стрічок.
При розрахунку стандартної панелі довжиною 3 метри не враховувалася
зміна температури води вздовж труби, що допустимо при малій її довжині.
Якщо ж розглядається довга панельна стрічка, поздовжньою зміною
температури нехтувати не можна. В цьому випадку здійснювався перерахунок
температури води при переході від панелі до панелі за формулами:
𝑡𝑖+1 = 𝑡𝑖 – Q(𝑡𝑖 )/𝑊,
(39)
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𝑄заг = ∑𝑛𝑖=1 𝑄(𝑡𝑖 ) ,
(40)
де n - кількість панелей в стрічці, ti - температура води в i-ій панелі
стрічки, °С; Q(ti) - теплова потужність i-ої панелі, Вт, W- витратна теплоємність
води, Вт/К.
Результати оптимізації опалювальної панельної системи з тепловою
потужністю 80000 Вт показані на рис. 8.

Рис. 8. Результат мінімізації виробництва ентропії
при заданій тепловій потужності панельної опалювальної системи.
На рис. 9 показані лінії рівня для заданої теплової потужності Q0 = 80000
Вт при числі панелей 8,10,12 і 15.

Рис. 9. Лінії рівня для заданої теплової потужності
Результати моделювання системи охолодження. Математичну модель
системи можна застосувати і для оптимізації панельного охолодження
приміщення.
Як приклад наведена оптимізація системи панельного охолодження того
ж приміщення при заданій потужності охолодження 1500 Вт. Температура
охолоджуючої води змінювалася в межах 5-10 °С, а температура огорожі і
повітря передбачалася 20 ° С. Результати оптимізації охолоджуючої системи
потужністю 1500 Вт приведені на рис. 10.
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Рис. 10. Результати мінімізації виробництва ентропії при заданій тепловій
потужності і інтервалах варіювання площі панелей і температури води в
подавальному трубопроводі.
Для додаткового контролю правильності результатів оптимізації мінімум
виробництва ентропії був визначений простим перебором за трьома факторами:
витрата води, кг/с, температура води в трубопроводі, що подає °С, кількість
панельних стрічок.
Кількість панелей в стрічці- 16; задана теплова потужність-80000 Вт.
Відносне відхилення теплової потужності від заданої не повинно
перевищувати 0,001.
Оптимальні параметри: витрата води, кг/с- 2,1; температура води в
трубопроводі, що подає-58,5 ºС; температура води в зворотному трубопроводі49,4 ºС; кількість панельних стрічок-15; фактична теплова потужність 79927 Вт;
мінімальне виробництво ентропії-28,3 Вт / К;
Виконано порівняння теплових потужностей різних типів панелей,
розрахованих за математичною моделлю з їх значеннями, наведеними в
технічній документації
Об'єктами порівняння були чотири типи водяних стельових
випромінюючих панелей: Zehnder Zip; Effi (фірми Екотермінжинірінг);
Teplopanel (ТП-1); Waterstrip (фірми Fraccaro).
У розрахунках за математичною моделлю для всіх типів панелей були
прийняті наступні значення параметрів: коефіцієнт теплопровідності ребра
(сталь) - 50 Вт / (м К); коефіцієнт тепловіддачі під час вільної (природної)
конвекції - 3,6 Вт/(м2 К); ступінь чорноти панелі - 0,9. Довжина кожної з
панелей - 3 м, кількість труб - 4. Інші характеристики показані в табл. 3.
Характеристики панелей, що розглядаються
Таблиця 3
Наружный диаметр
Тип панели
Ширина, м
труб, мм
Zehnder Zip
0,32
15
Effi
0,396
15
Teplopanel(ТП-1)
0,260
18
Waterstrip(WP2-060)
0,550
22
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У технічній документації дані теплові потужності в розрахунку на 1
погонний метр довжини панелі. Зазначені теплові потужності там наведені в
залежності від температурного напору Δt, який дорівнює різниці між середньою
температурою води в трубі tв, розрахованої як середнє між температурами води
в подавальному і зворотному трубопроводах і температурою об'єкта, що
обігрівається t0, розрахованої як середнє між температурою повітря і огорож,
тобто Δt= tв- t0. Строго кажучи, таке порівняння не цілком коректно, оскільки
наведена теплова потужність залежить не тільки від Δt, а й від самих
температур tв і t0.
На рис. 11 наведені залежності від напору розрахованих за допомогою
математичної моделі і взятих з технічної документації теплових потужностей
панелей Teplopanel (ТП-1), Effi і Waterstrip.

Рис. 11. Порівняння теплових потужностей панелей .
У п'ятому розділі наведені рекомендації з проектування променевих
панельних систем.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача - підвищення
ефективності променевих панельних водяних систем опалення шляхом
розробки математичної моделі і багатопараметричної оптимізації параметрів.
Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному:
1. Експериментально встановлено граничне значення щільності променевого
потоку в робочу зону в залежності від режимних параметрів теплоносія.
2. Розроблено фізичну та математичну моделі процесу променевого
теплообміну водяної панелі системи опалення та оптимізації параметрів.
3. Чисельно обґрунтовано використання в якості критерію оптимізації мінімальне виробництво ентропії.
4. Чисельно визначено вплив параметрів панельної системи на інтенсивність
променевого теплового потоку, оптимальне значення щільності променевого
потоку в робочу зону від двох і більше встановлених панелей, оптимальну
відстань між двома паралельними панелями при мінімальній нерівномірності
обігріву робочої зони.
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5. Чисельно визначено вплив режимних і конструктивних параметрів на
інтенсивність випромінюючої панелі (висота підвісу панелі, відстань між
панелями, температура теплоносія та ін.).
6. Чисельно визначено оптимальну кількість панелей проектованої системи
променевого опалення при мінімальній нерівномірності обігріву робочої
зони.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. –
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків
2017.
Наведено результати математичного та експериментального моделювання
процесів променевого теплообміну водяних панелей з огороджувальними
конструкціями приміщень. Виконано експериментальні дослідження щільності
променевого потоку панелей (стандартна панель фірми Zehnder) від
температури теплоносія (від 50 до 90 ° С). Показано розподіл щільності
теплового потоку по висоті приміщення. Розроблено математичну модель
променевого
теплообміну.
Виконано
порівняння
розрахункових
і
експериментальних даних при різній висоті розміщення панелі і різної
температури води. Визначена допустима висота розміщення опалювальної
панельної системи. Отримано рівняння регресії для розрахунку тепловіддачі
панелі.
Приведений розроблений алгоритм розрахунку тепловіддачі кількох
опалювальних панелей. Показана нерівномірність теплового потоку в
залежності від висоти їх розміщення і взаємного розташування. Розроблено
рекомендації з проектування панельної опалювальної системи, вибору
конфігурації і висоті їх розміщення, температури води, що нагрівається.
Ключові слова: променевий теплообмін, опалювальна система, водяна
панельна система.
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АННОТАЦИЯ
Чередник А.Д. Моделирование и оптимизация параметров лучистых
водяных панельных систем отопления. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.23.03 – вентиляция, освещение и теплогазоснабжение. –
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,
Харьков, 2017.
Приведены результаты математического и экспериментального
моделирования процессов лучистого теплообмена водяных панелей с
ограждающими конструкциями помещений. Выполнены экспериментальные
исследования плотности лучистого потока панелей (стандартная панель фирмы
Zehnder) от температуры нагреваемой жидкости (от 50 до 90 °С). Показано
распределение плотности теплового потока по высоте помещения. Разработана
математическая модель лучистого теплообмена. Выполнено сравнение
расчетных и экспериментальных данных при различной высоте размещения
панели и различной температуре воды. Определена допустимая высота
размещения отопительной панельной системы. Получено уравнение регрессии
для расчета теплоотдачи панели.
Расчет температурного поля отдельной панели показал неравномерность
температуры поверхности (∆𝑡пов = ±10 К) панели. Разработаны рекомендации
по повышению их эффективности.
Приведена разработанная математическая модель расчета теплоотдачи
нескольких отопительных панелей. Показана неравномерность теплового
потока в зависимости от высоты их размещения и взаимного расположения.
Разработаны рекомендации по проектированию панельной отопительной
системы, выбору конфигурации и высоты их размещения, температуры
нагреваемой воды.
Выполнена оптимизация конструктивных и режимных параметров
панельной системы при условии минимальной площади панелей и
термодинамического критерия, определяющего минимальные необратимые
потери в процессе теплообмена в помещении – минимальное производство
энтропии.
Разработаны рекомендации по проектированию панельной системы в
производственных и административных помещениях.
Разработанные технические решения и рекомендации внедрены в
проектирование и строительство энергоэффективной системы распределения
тепла на базе водяных потолочных инфракрасных климат-панелей «EFFI» для
ПАО «Мотор Сич» г. Запорожье (исполнитель ООО «Екотерминжиниринг» г.
Харьков).
Ключевые слова: лучистый теплообмен, отопительная система, водяная
панельная система.
ABSTRACT
Cherednik A.D. Modelling and optimization of water radiant panel heating
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The thesis is submitted to obtain the Candidate of science degree technical
(Ph.D), on specialty 05.23.03 – ventilation, illumination and heat and gas supply. –
Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkov, 2017.
Set out the results of mathematical and experimental modeling processes of
radiative heat transfer water panels with cladding structures building spaces. Made
experimental studies of the radiant flux density panels (The Zehnder company
standard panel) from the temperature of the heated liquid (50 to 90 ° C). Shown
distribution of the heat flux on the height of the room. Developed mathematical
model of radiative heat transfer. The comparison of the calculated and experimental
data made at different heights and different placement of the panel and different
water temperature. Determined allowable height placement of panel heating system.
Obtained the regression equation for calculation heat dissipation of the panel.
Refer developed a mathematical model for calculating heat transfer several
heating panels. It shows uneven heat flow depending on the height of their placement
and arrangement. Developed recommendations for design of the panel heating
system, configuration and height of their location, the temperature of heated water.
Keywords: radiative heat transfer, heating system, water panel system.

