
Termoklimatisko apstākļu testēšanas stendos skaitliskā modelēšana dažādos 

apkures un ventilācijas apstākļos (turpinājums) 

1. Papildus apgabalu ģeometriju un režģu izveide 

Atbilstoši turpmāk aplūkojamajiem apkures sistēmu variantiem tika izveidota jauna 

modelējamā apgabala ģeometrija un tai atbilstošs galīgo tilpumu režģis gaisa apgabalā 

sistēmām ar gaiss - ūdens siltumsūkni un elektrisko sildītāju, skat. Attēls 1.1. Attēlā parādīts: 

grīda (brūna), logs (zils), sienas (gaiši zaļas), gaiss-gaiss siltumsūkņa iekšējais bloks (zaļš), 

gaiss-ūdens siltumsūkņa iekšējie bloki (pelēki), gaiss-ūdens siltumsūkņa konvektori (sarkans, 

oranžs un tumši sarkans) un elektriskais sildītājs (konvektors) (sarkans). Režģa kvalitātes 

pārbaudei tika izveidots arī režģis iepriekš izmantotajai sistēmai ar gaiss - gaiss siltumsūkni. 

 

Attēls 1.1. Ģeometrija sistēmām ar gaiss-gaiss siltumsūkni (pa kreisi), gaiss-ūdens 

siltumsūkni (centrā) un elektrisko sildītāju (pa labi). 

Režģu izveide tika veikta, izmantojot OpenFOAM režģa ģeneratoru snappyHexMesh. 

Atšķirībā no vecā režģa, jaunie režģi sastāv pamatā no heksaedriem, kas ir labāk piemēroti 

hidrodinamikas aprēķiniem un pārsvarā taisnstūrveida ģeometrijai. Režģu izmēri (punktu, 

šūnu un skaldņu skaits) ir salīdzināti tabulā 1.2. Režģi dažādās šķērsgriezuma plaknēs ir 

parādīti attēlos 1.3. – 1.6. (augšā – kopskats, apakšā – tuvplāns apgabalos, kas iezīmēti ar 

sarkaniem taisnstūriem Attēls 1.2). 

Vecajā režģī robežslāņa izmērs pie cietām sienām bija h0=15.5 mm un katra nākamā 

elementa biezums bija k=1.20 reizes lielāks par iepriekšējā biezumu. Jaunajā režģī h0=9.8 mm 

un k=1.15, tāpēc sagaidāms, ka tas precīzāk aprakstīs temperatūras un ātruma robežslāņus. 

Neskatoties uz mazākiem elementiem robežslānī, kopējais šūnu un elementu skaldņu skaits 

jaunajos režģos ir samazinājies heksaedru izmantošanas dēļ. Jaunie režģi ir arī ar 

vienmērīgāku elementu sadalījumu, kas parasti arī uzlabo skaitlisko aprēķinu kvalitāti. 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

Tabula 1.1. Režģu parametru kopsavilkums 

 

 

Gaiss-gaiss 

siltumsūknis, vecais 

Gaiss-gaiss 

siltumsūknis, jaunais 

Gaiss-ūdens 

siltumsūknis 

Elektriskais 

sildītājs 

Punkti 680 239 1 605 897 2 220 534 1 778 973 

Šūnas 3 155 661 1 493 499 1 993 339 1 622 914 

Skaldnes 6 551 191 4 591 973 6 206 456 5 023 877 

 

Attēls 1.2. Vecais galīgo tilpumu režģis sistēmai ar gaiss-gaiss siltumsūkni. 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 1.3. Jaunais galīgo tilpumu režģis sistēmai ar gaiss-gaiss siltumsūkni. 

 

Attēls 1.4. Galīgo tilpumu režģis sistēmai ar gaiss-ūdens siltumsūkni. 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 1.5. Galīgo tilpumu režģis sistēmai ar elektrisko sildītāju. 

2. Pārskats par aprēķinu variantiem 

Siltuma un vielas pārneses aprēķinu variantu parametru kopsavilkums ir dots tabulā 2.1. 

(numerācija turpināta, ievērojot iepriekšējā atskaitē apskatītos aprēķinu variantus). Visos 

gadījumos gaisa ieplūdes temperatūra caur siltumsūkņa iekšējo bloku tiek uzturēta konstanta, 

tā tiek uzdota kā fiksēts robežnosacījums.  

Tabula 2.1. Aprēķinu varianti un to galvenie parametri 

Nr. Ti, K 
Ui, 

m/s 

Tāra, 

K 
Starojums 

Gaiss-ūdens 

siltumsūknis 

Elektriskais 

sildītājs 
Komentārs 

11 295 2 263 ε=0.7 - - 
Rupjš starojuma 

režģis 

12 295 2 263 ε=0.7 - - 
Smalks starojuma 

režģis 

13 295 2 263 ε=0.9 - - 
Smalks starojuma 

režģis 

14 295 2 263 ε=0.7 56 W - 𝑃𝑞 = 0 W 

15 295 2 263 ε=0.7 67 W - 𝑇 = 293 K 

16 292 2 263 ε=0.7 116 W - 𝑇 = 293 K 

17 - 0 263 ε=0.7 255 W - 𝑇 = 293 K 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

18 - 0 263 ε=0.7 323 W - 𝑇 = 300 K 

19 295 2 263 ε=0.7 - 7 W 𝑃𝑞 = 0 W 

20 - 0 263 ε=0.7 - 160 W 𝑇 = 300 K 

21 - 0 263 ε=0.7 - 212 W 𝑇 = 310 K 

22 - 0 263 ε=0.7 - 267 W 𝑇 = 320 K 

 

Variantos 11 - 13 pētīta sistēma ar gaiss - gaiss siltumsūkni. Variantā 11 (režģis parādīts 

Attēls 1.3.) izmantota tāda pati sistēmas ģeometrija un fizikālie parametri kā variantā 2 (režģis 

parādīts Attēls 1.2.), kas aprakstīts iepriekšējā atskaitē. Šis variants analizēts, lai pārbaudītu 

režģa ietekmi uz temperatūras un ātrumu sadalījumu gaisā. 

Variants 12 atšķiras no 11 ar to, ka aprēķinu precizitātes pārbaudei tiek lietots smalkāks 

starojuma režģis uz gaisa-cietu konstrukciju robežvirsmām, kas kļuva iespējams, pateicoties 

uzlabojumiem OpenFOAM programmatūrā (pievienota iespēja lietotājam uzdot parametru 

maxDynListLength). 

Variantā 13 pētīta virsmu emisijas koeficienta ietekme, to palielinot no ε=0.7 līdz 

vērtībai ε=0.9. Šis aprēķins agrāk diverģēja, bet tagad noritēja veiksmīgi, pateicoties 

uzlabojumiem OpenFOAM programmatūrā (robežnosacījums turbulentTemperature 

RadCoupledMixed). 

Variantos 14 - 18 pētīta sistēma ar gaiss - ūdens siltumsūkni, turklāt variantos 14-16 

vienlaicīgi darbojas arī gaiss - gaiss siltumsūknis. Variants 14 tuvināti modelē izslēgtu gaiss-

ūdens siltumsūkni, savukārt variantā 15 tā jauda nedaudz palielināta. Samazināta gaiss-gaiss 

siltumsūkņa ieplūdes temperatūra un palielināta gaiss - ūdens siltumsūkņa jauda modelēta 

variantā 16. Variantos 17 - 18 pētīta jaudas ietekme pie izslēgta gaiss-gaiss siltumsūkņa (arī 

izslēgtas ventilācijas). 

Variantos 19 - 22 pētīta sistēma ar elektrisko sildītāju. Variants 19 tuvināti modelē 

situāciju ar izslēgtu sildītāju pie ieslēgta gaiss - gaiss siltumsūkņa. Pārējos variantos (20 - 22) 

gaiss - gaiss siltumsūknis ir izslēgts un aprēķini veikti pie dažādām elektriskā sildītāja 

jaudām. 

3. Siltuma un masas pārneses testēšanas stendos modelēšanas rezultāti 

Tālākajās 12 apakšnodaļās ir apkopoti veikto aprēķinu rezultāti tabulu un grafiskā 

formā. Tabulās dota masas plūsmu bilance, kā arī konvektīvās, konduktīvās un starojuma 

siltuma plūsmu bilances, kā arī sildītāju jauda (ja tādi apgabalā ir). Attēlos parādīts 

temperatūras un ātruma lauks izvēlētos šķērsgriezumos caur apgabala (telpas) viduspunktu. 



6 
 

         
 

 
 

 

„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

Variants Nr. 11 

Tabula 3.1. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 11 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1063 Ieplūde 2333 Logs -29 

Ventilācija -0.0054 Ventilācija -98 Sienas -188 

Atgr. saite -0.1008 Atgr. saite -1893 Grīda -44 

    
Griesti -43 

    
Durvis -38 

Kopā 0.0000 Kopā 343 Kopā -343 

 

 

Attēls 3.1. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 11. 

Variants Nr. 12 

Tabula 3.2. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 12 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1062 Ieplūde 2333 Logs -29 

Ventilācija -0.0054 Ventilācija -98 Sienas -188 

Atgr. saite -0.1008 Atgr. saite -1895 Grīda -44 

    
Griesti -43 

    
Durvis -38 

Kopā 0.0000 Kopā 340 Kopā -342 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 3.2. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 12. 

 

 

Attēls 3.3. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 12. 

 

Attēls 3.4. Shematisks virsmas apgabalu dalījuma attēlojums siltuma starojuma aprēķiniem ar 

skatu faktoru metodi. Varianti Nr. 11 (pa kreisi, 302 elementi) un 12 (pa labi, 982 elementi). 

Variants Nr. 13 

Tabula 3.3.Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 13 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1062 Ieplūde 2333 Logs -30 

Ventilācija -0.0054 Ventilācija -97 Sienas -187 

Atgr. saite -0.1008 Atgr. saite -1896 Grīda -44 

    
Griesti -43 

    
Durvis -38 

Kopā 0.0000 Kopā 340 Kopā -342 

 

 

Attēls 3.5. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 13. 

 

Attēls 3.6. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 13. 

Variants Nr. 14 

Tabula 3.4. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 14 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1063 Ieplūde 2333 Logs -30 

Ventilācija -0.0054 Ventilācija -100 Sienas -193 

Atgr. saite -0.1008 Atgr. saite -1935 Grīda -45 

    

Griesti -44 

    

Durvis -39 

    

Sildītājs 56 

Kopā 0.0000 Kopā 298 Kopā -295 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

 

Attēls 3.7. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 14. 

 

Attēls 3.8. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 14. 

Variants Nr. 15 

Tabula 3.5. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 15 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1062 Ieplūde 2332 Logs -30 

Ventilācija -0.0054 Ventilācija -101 Sienas -194 

Atgr. saite -0.1008 Atgr. saite -1944 Grīda -45 

    
Griesti -45 

    
Durvis -39 

    
Sildītājs 67 

Kopā 0.0000 Kopā 288 Kopā -286 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

 

Attēls 3.9. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 15. 

Variants Nr. 16 

Tabula 3.6. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 16 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1073 Ieplūde 2033 Logs -28 

Ventilācija -0.0055 Ventilācija -89 Sienas -181 

Atgr. saite -0.1019 Atgr. saite -1735 Grīda -42 

    
Griesti -41 

    
Durvis -36 

    
Sildītājs 116 

Kopā 0.0000 Kopā 209 Kopā -212 

 

 

Attēls 3.10. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 16. 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 3.11. Temperatūras lauks uz gaisa apgabalu robežām (pa reisi) un 290.5 K 

temperatūras izovirsma (pa labi). Variants Nr. 16. 

Variants Nr. 17 

Tabula 3.7. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 17 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.0000 Ieplūde 0 Logs -22 

Ventilācija 0.0000 Ventilācija 0 Sienas -140 

Atgr. saite 0.0000 Atgr. saite 0 Grīda -33 

    
Griesti -32 

    
Durvis -27 

    
Sildītājs 255 

Kopā 0.0000 Kopā 0 Kopā 2 

 

 

Attēls 3.12. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 17. 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 3.13. Temperatūras lauks uz gaisa apgabalu robežām (pa kreisi) un 284.2 K 

temperatūras izovirsma (pa labi). Variants Nr. 17. 

 

Attēls 3.14. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 17. 

Variants Nr. 18 

Tabula 3.8. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 18 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.0000 Ieplūde 0 Logs -27 

Ventilācija 0.0000 Ventilācija 0 Sienas -176 

Atgr. saite 0.0000 Atgr. saite 0 Grīda -41 

    

Griesti -40 

    

Durvis -35 

    

Sildītājs 323 

Kopā 0.0000 Kopā 0 Kopā 4 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 3.15. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 18. 

 

Attēls 3.16. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 18. 

Variants Nr. 19 

Tabula 3.9. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 19 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.1063 Ieplūde 2333 Logs -30 

Ventilācija -0.0054 Ventilācija -98 Sienas -187 

Atgr. saite -0.1008 Atgr. saite -1900 Grīda -44 

    
Griesti -43 

    
Durvis -38 

    
Sildītājs 7 

Kopā 0.0000 Kopā 335 Kopā -334 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

 

Attēls 3.17. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 19. 

Variants Nr. 20 

Tabula 3.10.Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 20 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.0000 Ieplūde 0 Logs -13 

Ventilācija 0.0000 Ventilācija 0 Sienas -87 

Atgr. saite 0.0000 Atgr. saite 0 Grīda -20 

    
Griesti -20 

    
Durvis -17 

    
Sildītājs 160 

Kopā 0.0000 Kopā 0 Kopā 2 

 

 

Attēls 3.18. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 20. 
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„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 
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Attēls 3.19. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 20. 

Variants Nr. 21 

Tabula 3.11.Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 21 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.0000 Ieplūde 0 Logs -18 

Ventilācija 0.0000 Ventilācija 0 Sienas -115 

Atgr. saite 0.0000 Atgr. saite 0 Grīda -27 

    
Griesti -27 

    
Durvis -23 

    
Sildītājs 212 

Kopā 0.0000 Kopā 0 Kopā 3 

 

 

Attēls 3.20.Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 21. 
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Variants Nr. 22 

Tabula 3.12. Masas un siltuma plūsmu bilance variantam Nr. 22 

Q [kg/s] Pk [W] Pq + Pr [W] 

Ieplūde 0.0000 Ieplūde 0 Logs -22 

Ventilācija 0.0000 Ventilācija 0 Sienas -145 

Atgr. saite 0.0000 Atgr. saite 0 Grīda -34 

    
Griesti -34 

    
Durvis -29 

    
Sildītājs 267 

Kopā 0.0000 Kopā 0 Kopā 4 

 

 

Attēls 3.21. Temperatūras lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 22. 

 

Attēls 3.22. Ātruma lauks gaisā dažādos šķēlumos. Variants Nr. 22. 
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Attēls 3.23.Temperatūras lauks uz gaisa apgabalu robežām (pa kreisi) un 285.5 K 

temperatūras izovirsma (pa labi). Variants Nr. 22.Rezultātu salīdzinājums un analīze 

4. Vidējā gaisa temperatūra stendos 

Vidējās gaisa temperatūras visiem aplūkotajiem aprēķinu variantiem ir apkopotas 

Tabulā 4.1. un grafiskā formā ir parādītas attēlos 4.1. – 4.7. Temperatūras sadalījums pa 

augstumu gaisā, grīdā un griestos ir dots attēlos 4.8. – 4.11. (pa kreisi), kur ar horizontālām 

līnijām ir apzīmētas dažādu grīdas un griestu materiālu robežas; temperatūras sadalījums tikai 

gaisā ir parādīts attēlos pa labi. Tā kā gaisa plūsmas nav pilnībā stacionāras, bet ir 

novērojamas to fluktuācijas, tad vidējās temperatūras noteikšanas precizitāte ir ap 0,2 K, 

savukārt temperatūras sadalījumam pa augstumu tā ir ap 0,4 K. 

Tabula 4.1. Vidējās temperatūras [K] gaisā un uz gaisa – cietu konstrukciju robežām 

Nr. Gaiss Griesti Grīda Logs Durvis Sienas 

11 291.7 289.7 288.6 286.8 287.0 289.3 

12 291.7 289.7 288.6 286.8 286.9 289.3 

13 291.7 289.7 288.7 287.1 287.2 289.3 

14 292.1 290.3 289.3 287.5 287.5 289.9 

15 292.3 290.5 289.4 287.5 287.6 290.1 

16 290.0 288.5 287.8 285.7 285.6 288.1 

17 283.6 282.5 282.2 280.5 280.4 282.5 

18 288.8 287.5 287.1 285.1 285.0 287.5 

19 291.6 289.7 288.5 287.0 286.9 289.2 

20 276.0 275.5 275.0 273.9 273.8 275.2 

21 280.1 279.5 278.8 277.5 277.3 279.1 

22 284.4 283.7 283.0 281.2 281.1 283.2 
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Attēlā 4.1. parādīta vidējā gaisa temperatūra aplūkotajiem variantiem, bet Attēls  – tās 

atkarība no pilnās pievadītās jaudas. Iegūtā sakarība ir lineāra, jo pie nemainīgas āra 

temperatūras siltuma zudumi (kas vienādi ar pievadīto jaudu) ir lineāri atkarīga no gaisa 

temperatūras. Atšķirīgie temperatūras sadalījumi gaisā maz ietekmē siltuma zudumus. 

Kvantitatīvi iegūst, ka, palielinot stendā izdalīto jaudu par 23 W, temperatūra pieaug par 2 K. 

Tādas pašas kvalitatīvās tendences kā gaisa vidējai temperatūrai iegūtas arī vidējām 

temperatūrām uz robežvirsmām. 

Variantos 11 - 13 pētīta sistēma ar gaiss-gaiss siltumsūkni, skat. Attēls  un 4.8. 

Izmantotā ģeometrija ir simetriska pret xz plakni (vertikāla plakne, kas perpendikulāra logam 

un durvīm), arī temperatūras un ātruma laukiem piemīt šī simetrija. Redzams, ka galīgo 

tilpumu režģis (masas un siltuma plūsmas aprēķini) un virsmas režģis (siltuma starojuma 

aprēķini) neatstāj ietekmi uz atrisinājumu (varianti 2, 11 un 12). Tātad, gan vecais, gan 

jaunais režģis pietiekami precīzi apraksta robežslāņus pie sienām, tāpēc jaunie režģi sistēmām 

ar gaiss-ūdens siltumsūkni un elektrisko sildītāju (ar tādiem pašiem robežslāņa parametriem) 

nodrošinās pietiekamu precizitāti. Palielinot emisijas koeficientu līdz ε=0.9, vidējā gaisa 

temperatūra neizmainās, savukārt aukstāko virsmu – loga un durvju – temperatūra pieaug par 

0,3 K. Grīdas temperatūra pieaug par 0,1 K, bet sienu temperatūra praktiski neizmainās. 

Variantos 14 - 18 pētīta sistēma ar gaiss-ūdens siltumsūkni. Aprēķinu rezultāti ir 

parādīti attēlos 10.6. un 10.10., salīdzinājums ar variantiem 12 un 19 ir dots attēlos 10.5. un 

10.9. Tā kā izmantotā ģeometrija akumulatora tvertnes novietojuma dēļ vairs nav simetriska 

pret xz plakni, arī gaisa plūsma nav simetriska attiecībā pret to. Lielākas pilnās jaudas dēļ 

temperatūra variantā 14 ir lielāka nekā 12. Palielinot jaudu variantā 15 par 11 W, vidējā 

temperatūra pieaug par 0,1-0,2 K. Variantā 16 samazināta temperatūra ieplūdē un palielināta 

gaiss-ūdens siltumsūkņa jauda, pilnā jauda samazinās par aptuveni 80 W (salīdzinot ar 

variantu 15) un vidējā gaisa temperatūra samazinās par 1,6-2,3 K. Variantos 17 - 18 gaiss-

gaiss siltumsūknis ir izslēgts un tiek mainīta gaiss-ūdens siltumsūkņa jauda. Plūsmas raksturs 

šajos gadījumos būtiski atšķiras (salīdzinot ar variantiem, kuros ieslēgts gaiss-gaiss 

siltumsūknis): siltais gaiss ceļas augšup gar uzsildīto radiatoru un turpina kustēties augšup gar 

logu un sienām, līdz atduras pret griestiem. Tālāk gaiss plūst gar griestiem (horizontāli) 

durvju virzienā un lejup gar sienām. Šīs izmaiņas atstāj ietekmi arī uz temperatūras 

sadalījumu pa augstumu (Attēls 4.8) – tas kļūst būtiski homogēnāks. Papildus tam, attālumā 

no griestiem, kas mazāks par aptuveni 1 m, veidojas temperatūras plato, kurā temperatūra 

mainās mazāk nekā par 1 K. 
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Variantos 19 - 22 pētīta sistēma ar elektrisko sildītāju. Aprēķinu rezultāti ir parādīti 

attēlos 4.7. un 4.9., salīdzinājums ar variantiem 12 un 14 ir dots attēlos 4.5. un 4.9. Izmantotā 

ģeometrija ir simetriska pret xz plakni, arī temperatūras un ātruma laukiem piemīt šī simetrija. 

Tā kā variantā 19 sildītāja jauda ir tuva nullei, iegūtie rezultāti, ieskaitot arī temperatūras 

sadalījums pa augstumu (neskatoties uz to, ka sildītājs ietekmē gaisa plūsmu), maz atšķiras no 

varianta 12. Apskatot sildīšanu tikai ar elektrisko sildītāju (varianti 20 - 22), redzams, ka 

temperatūras sadalījums pa augstumu (Attēls ) kļūst samērā viendabīgs (homogēns), turklāt 

temperatūra monotoni pieaug līdz ar augstumu, izņemot robežslāņus pie grīdas un griestiem. 

Gaisa plūsma ir līdzīga kā sistēmā ar gaiss-ūdens siltumsūkni: siltais gaiss ceļas augšup gar 

uzsildīto sildītāju, nepieskaroties logam un sienām, līdz atduras pret griestiem. Tālāk gaiss 

plūst gar griestiem sienu virzienā un lejup gar tām. 

 

Attēls 4.1.Vidējās gaisa temperatūras aplūkotajiem aprēķinu variantiem. 

 

Attēls 4.2.Vidējās gaisa temperatūras atkarība no pilnās jaudas. 
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Attēls 4.3. Vidējās temperatūras uz gaisa – cietu konstrukciju robežām aplūkotajiem 

variantiem. 

 

Attēls 4.4. Vidējās temperatūras uz gaisa – cietu konstrukciju robežām variantiem 11-13. 

 

Attēls 4.5. Vidējās temperatūras uz gaisa – cietu konstrukciju robežām variantiem 12, 14 un 

19. 

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290

292

Griesti Grīda Logs Durvis Sienas

T 
[K

]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

285

286

287

288

289

290

291

Griesti Grīda Logs Durvis Sienas

T 
[K

] 11

12

13

285

286

287

288

289

290

291

Griesti Grīda Logs Durvis Sienas

T 
[K

] 12

14

19



21 
 

         
 

 
 

 

„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 4.6. Vidējās temperatūras uz gaisa – cietu konstrukciju robežām variantiem 14-18. 

 

Attēls 4.7. Vidējās temperatūras uz gaisa – cietu konstrukciju robežām variantiem 19-22. 

 

Attēls 4.8. Temperatūras sadalījums pa augstumu variantiem 2, 11-13. 

278

280

282

284

286

288

290

292

Griesti Grīda Logs Durvis Sienas

T 
[K

]

14

15

16

17

18

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290

Griesti Grīda Logs Durvis Sienas

T 
[K

]

19

20

21

22



22 
 

         
 

 
 

 

„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 4.9. Temperatūras sadalījums pa augstumu variantiem 12, 14 un 19. 

 

Attēls 4.10. Temperatūras sadalījums pa augstumu variantiem 14-18. 

 

Attēls 4.11.Temperatūras sadalījums pa augstumu variantiem 19-22. 
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5. Termiskais komforts 

Apkures sistēmai bez efektivitātes svarīgs parametrs ir arī cilvēka komforta sajūta 

uzturoties telpā, ko var raksturot ar termiska komforta apstākļiem. Šajā analīze izmantoti LVS 

ISO 7730:2005 A kategorijas nosacījumi (stingrākās prasības). 

A kategorijas termiskos apstākļos ir ierobežojumi caurvēja ātrumam (drought rate, DR) 

DR<10 un neapmierināto procentuālajai attiecībai (percentage dissatisfied, PD) vertikālai 

gaisa temperatūru starpībai no potītēm līdz galvai PD < 3% (2 K), siltai vai vēsai grīdai PD < 

10% (temperatūra ir robežās no apmēram 18 – 28 °C), starojuma asimetrijai PD<5%. 

Vertikālā gaisa temperatūru starpība tika mērīta no grīdas līdz 1.7 m augstumam, 

attālumā lielākā par 0.5 m no sienām un ir parādīta attēlos 5.1., 5.2. un 5.3. Redzams, ka 

variantā 12 (gaiss-gaiss siltumsūknis) temperatūru starpība ir lielāka, savukārt variantos 17 

(gaiss-ūdens siltumsūknis) un 22 (elektriskais sildītājs) komforta prasības ir izpildītas. 

Atbilstoši siltas vai vēsas grīdas kritērijam – absolūtajai temperatūrai, komforts ir 

atkarīgs no apkures jaudas. Visos apskatītajos variantos vidējā grīdas temperatūra ir mazāka 

par 16 °C. Relatīvi aukstākas grīdas ir variantos 20 un 21 (tikai elektriskais sildītājs), un tas 

būtu jāņem vērā. 

Starojuma asimetrija tika tuvināti novērtēta, apskatot vidējās logu un durvju 

temperatūras. Jāsecina, ka temperatūru atšķirības nepārsniedz 3 °C un šis kritērijs pilnīgi 

noteikti apmierina termiskā komforta nosacījumus, jo starojums 0,5 m attālumā no sienas 

netiek saņemts tikai no durvīm vai loga, bet gan relatīvi siltākās sienas. 

Ja „caurvēja” ātrums v>0,2 m/s, tad termiskā komforta nosacījumi neizpildās. Tātad, ja 

ventilācija (gaiss-gaiss siltumsūknis) tik mazā telpā ir ieslēgta (varianti 11 - 16, 19), tad 

komforts nav pietiekami augsts. Arī lielākās telpās ieslēgta gaiss-gaiss siltumsūkņa gadījumā 

ātrums 0,5 m attālumā no siltumsūkņa būs lielāks par 0,2 m/s. Variantos ar gaiss-ūdens 

siltumsūkni un elektrisko sildītāju gaisa plūsmas ātrums telpas vidū nepārsniedz 0,2 m/s, kas 

atbilst A kategorijas termiskā komforta nosacījumiem. 

Papildus tika veikta vienkāršota kvalitatīva termiskā komforta analīze, balstoties uz 

temperatūru starpībām. Attēls  parādīta starpība starp vidējo temperatūru gaisā un vidējo 

temperatūru uz sienām, griestiem un grīdas. Vislielākās temperatūras starpības iegūtas 

gadījumos ar ieslēgtu gaiss-gaiss siltumsūkni (varianti 11 - 16 un 19). Mazākas starpību 

vērtības variantiem 17 - 18 (gaiss-ūdens siltumsūknis) liecina par labāku termisko komfortu, 

savukārt variantiem 20 - 22 (elektriskais sildītājs) temperatūru starpība ir vismazākā un 

komforts – augstākais. Jāpiebilst, ka sistēmā ar gaiss-ūdens siltumsūkni sienu un griestu 
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temperatūras ir praktiski vienādas, bet variantos ar gaiss-gaiss siltumsūkni un elektrisko 

sildītāju griestu temperatūra ir augstāka par sienu temperatūru. Šīs analīzes secinājumi sakrīt 

ar standarta LVS ISO 7730:2005 secinājumiem. 

Attēls  parādīta starpība starp maksimālo gaisa temperatūru un vidējo durvju 

temperatūru. Tā raksturo termisko komfortu no siltuma starojuma asimetrijas viedokļa. 

Vismazākā temperatūru starpība ir gadījumos ar ieslēgtu gaiss-gaiss siltumsūkni (varianti 11 - 

16 un 19). Lielākas vērtības ir variantiem 17 - 18 (gaiss-ūdens siltumsūknis), savukārt 

variantiem 20 - 22 (elektriskais sildītājs) temperatūru starpība ir vislielākā un komforts – 

zemākais. Standarta LVS ISO 7730:2005 asimetrijas analīze parādīja, ka visām apskatītajām 

konfigurācijām asimetrija nav kritiska. 

 

 

Attēls 5.1. Temperatūras izovirsmas istabas centrā, ∆T = 1 K. Variants Nr. 12. 
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Attēls 5.2. Temperatūras izovirsmas istabas centrā, ∆T = 1 K. Variants Nr. 17. 

 

 

Attēls 5.3. Temperatūras izovirsmas istabas centrā, ∆T = 1 K. Variants Nr. 22. 



26 
 

         
 

 
 

 

„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku 

risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 
Aktivitāte 2.7. Izstrādāto risinājumu energoefektivitātes skaitliska izpēte Latvijas klimatā, nodrošinot 

A kategorijas termiskā komforta apstākļus telpās. 

 

 

Attēls 5.4.  Starpība starp vidējo temperatūra gaisā un uz sienām, griestiem un grīdas. 

 

Attēls 5.5. Starpība starp maksimālo temperatūru gaisā un vidējo temperatūru uz durvīm. 

Secinājumi 

1. Salīdzinot aprēķinus uz dažādiem tilpuma un starojuma režģiem tika iegūta laba 

rezultātu savstarpējā sakritība, kas apliecina rezultātu fizikālo ticamību. 

2. Gadījumos, kad darbojas ventilācija, tās siltuma zudumi pie -10°C āra temperatūras 

sastāda aptuveni 30% no siltuma zudumiem caur būvkonstrukciju elementiem. 

3. Kopējie siltuma zudumi praktiski nav atkarīgi no apkures veida, gaisa vidējā 

temperatūra telpā ir lineāri atkarīga no apkures jaudas. 

4. Neskatoties uz augstāku maksimālo gaisa temperatūru radiatoru (konvektoru) apkurei 

(gaiss-ūdens un elektriskais sildītājs) tiešā sildķermeņa tuvumā, termiskā komforta 

rādītājs - „vertikālais temperatūras gradients” tām ir labāks nekā siltā gaisa apkurei ar 

gaiss -gaiss siltumsūkni. 
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5. Termiskā komforta parametrs „starojuma simetrija” ir nodrošināts visiem apkures 

veidiem. 

6. Visos gadījumos ar ieslēgtu ventilāciju telpā tiek pārsniegts „caurvēja” termiskā 

komforta kritērijs, kas saistīts ar lielu gaisa plūsmas ātrumu siltumsūkņa iekšējā 

agregāta izplūdē.  

 
 

 

6. Gaisa plūsmu un temperatūru sadalījumu nestacionāra modelēšana stendos 

Ievads 

Kā iepriekš parādīts, iegūtie skaitliskie rezultāti stacionāriem gadījumiem spēj 

nodrošināt labu sakritību ar mērījumiem stendos, kuros sildīšanai tiek izmantoti konvektori, 

respektīvi,  

- CER ar elektrisko sildītāju pie loga,  

- EXP ar kapilāro silltummaini pie griestiem un  

- PLY ar ūdens – gaiss siltumsūkni, kura konvektors novietots pie sienas ar logu.  

Stacionārie aprēķini, kuros izmantots gaiss – gaiss siltuma sūknis, skatīt attēlu 6.1., 

(AER un LOG stendi), labi apraksta situāciju stendos, kad siltumsūkņa ieplūdes lāpstiņām 

iestādīta stacionāra pozīcija, bet gadījumā ar kustīgām lāpstiņām, kas atbilst reāliem 

uzstādījumiem, netiek novērots mērījumiem atbilstošais temperatūras sadalījums. 

 
Attēls 6.1. Siltumsūkņa iekšējais bloks, kas paredzēts gaisa ieplūdei un atgriezeniskai saitei. 

 Galvenais iemesls šādai nesakritībai, kā to parāda iepriekš veiktie stacionārie 

aprēķini, ir tieši izmaiņas laikā un tāpēc ir nepieciešams veikt laikā mainīgo gaisa plūsmu 
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aprēķinus tādējādi novērtējot arī lāpstiņu kustības ietekmi uz temperatūras sadalījumiem 

telpā.  

Laika atkarībai var izšķirt trīs laika skalas: 

– laika apstākļu maiņas noteiktās temperatūras izmaiņas ārpusē, 

- siltuma sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās atkarībā no nepieciešamās siltuma jaudas 

padeves telpai, 

- kā arī siltumsūkņa lāpstiņu kustības cikls (aptuveni 51 s.) 

Šajā pētījumā pirmais laika mērogs tiek izslēgts no analīzes izvēloties eksperimentālos 

datus ar praktiski nemainīgu āra temperatūru. Modelēti tiek procesi atbilstoši pārējiem diviem 

laika mērogiem. Lai veiktu skaitliskos aprēķinus tiek lietota ANSYS/CFX modelēšanas 

programmu pakete, kurā tiek risināti nepārtrauktas vides fizikas vienādojumi turbulento gaisa 

plūsmu ātrumiem un temperatūrai. Iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar eksperimentālajiem 

datiem temperatūrai testēšanas stendos piecās dažādās vietās (0.1 m, 0.6 m, 1.1 m, 1.7 m, 2.9 

m no grīdas, vertikālā virzienā telpas vidū), skatīt attēlu 6.2. 

 
Attēls 6.2. Temperatūras sensori dabā. 
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6.1. Laika mērogi 

Kā iepriekš norādīts, var izšķirt trīs laika mērogus, kurās notiek vides parametru 

izmaiņas. Pirmais laika mērogs saistīts ar to, ka gaisa temperatūra ārpusē nemitīgi mainās un 

līdz ar to nepieciešama cita sildīšanas jauda, lai iekšpusē nodrošinātu nemainīgu temperatūru. 

Termiskās inerces dēļ āra temperatūras izmaiņu efektu nevar telpas iekšpusē sajust uzreiz un 

tas būtiski apgrūtina aprēķinus. Šo efektu var izslēgt no apskata ņemot laika posmus, kuros 

temperatūra ilgstoši ir nemainīga vai mainās ļoti maz. Šāds laika posms eksperimentālajos 

datos tika atrasts 2014. gada 21. oktobrī, kad nakts laikā āra gaisa temperatūra astoņas stundas 

pēc kārtas bija aptuveni 0,6 °C.  

Otrs laika mērogs saistīts ar to, ka eksistē siltuma sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās 

cikls, skatīt attēlu 6.3., kura ilgums konkrētajā gadījumā ir aptuveni 20 minūtes. Šis cikls 

saistīts ar to, ka siltumsūknis nedarbojas nepārtraukti, bet sasilda telpu līdz vajadzīgajai 

temperatūrai un tad izslēdzās. 

 

Attēls 6.3. Siltumsūkņa jaudas atkarība no laika, kurā var identificēt ieslēgšanās un 

izslēgšanās ciklus. 

Trešais laika mērogs ir pats mazākais un ir saistītos ar to, ka siltuma sūkņa lāpstiņas kustas 

periodiski, tādējādi mainot gaisa ieplūdes virzienu, skatīt attēlu 6.4. Siltuma sūkņa lāpstiņu 

pilna cikla periods ir noteikts – tas ir vienāds ar 51,6 s. 
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Attēls 6.4. Siltuma sūkņa temperatūra atkarībā no laika. 

 

Kā iepriekš jau minēts, fiksējot vienu ieplūdes virzienu un risinot stacionāru 

problēmu, nav iespējams iegūt apmierinošu, mērījumiem atbilstošu temperatūras sadalījumu. 

Sākotnēji tika veikti aprēķini mazākajai no minētajām laika skalām, bet pēc rezultātu 

apstrādes tika secināts, ka atbilstība nav pietiekami laba un darbs tika turpināts, veicot 

aprēķinus arī otrai laika skalai, respektīvi, vairākiem siltumsūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās 

cikla laika periodiem. 

6.2. Skaitliskais modelis  

Skaitlisko aprēķinu veikšanai tika izmatoti nepārtrauktas vides fizikas vienādojumi: 

Navjē Stoksa vienādojums gaisa plūsmu ātrumu aprēķiniem, divparametru k- SST 

turbulences modelis (papildus pārneses vienādojumi turbulences kinētiskajai enerģijai un 

disipācijai) un siltuma vadīšanas vienādojums temperatūras lauka aprēķiniem. Šie 

vienādojumi kopā ar nepieciešamajiem robežnosacījumiem ir iestrādāti komerciālajā 

programmpaketē ANSYS/CFX, kura tiek izmantota, lai realizētu aprēķinus. Tiek lietots 

nesaspiežamas plūsmas tuvinājums, bet gravitācijas efekti tiek ņemti vērā lietojot Busineska 

tuvinājumu. 

Robežnosacījumi uz sienas un gaisa robežvirsmas ir tā saucamie “pielipšanas” 

nosacījumi - ātrums uz sienas ir nulle. Gaisa ieplūde, skatīt attēlu 6.5.,  ar apjomu 0,128 kg∙s-1 

un temperatūru 21 °C gadījumā, kad tiek izšķirta tikai trešā (lāpstiņu kustības) laika skala 

notiek caur gaisa ieplūdes atveri.  
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Attēls 13.5. Gaisa ieplūdes un izplūdes. 

Gaisa aizvadīšana notiek caur ventilācijas atveri un atgriezenisko saiti – atveri, kas 

atrodas siltumsūkņa iekšējā bloka augšpusē. Atgriezeniskajai saitei tiek nodrošināta konstanta 

gaisa masas izplūde no apgabala, bet ventilācijas atverē tiek uzdots relatīvais spiediens 0 Pa 

un āra gaisa temperatūra 0.6 °C. Atgriezeniskai saitei masas plūsma tiek aprēķināta tāda, lai 

nodrošinātu 0,45 h-1 gaisa apmaiņu, kas atbilst uzstādījumam eksperimentos. Līdz ar to caur 

ventilācijas atveri gaiss var tikai pamest telpu. 

Gadījumā, kad tiek izšķirta arī laika skala ar siltumsūkņa ieslēgšanos un izslēgšanos, 

masas plūsmas paliek nemainīgas, bet mainās ieplūdes temperatūra, kura tiek ņemta no 

atbilstošo eksperimentālo mērījumu datiem. 

Uz ārējo norobežojošo konstrukciju robežām tika uzdoti trešā veida jeb konvektīvās 

pārneses robežnosacījumi, kam bija nepieciešams uzdot siltuma apmaiņas koeficienta vērtību 

(α = 25 W∙m-2K-1) un āra gaisa temperatūru (Tout=0,6 °C). 

Lai arī caur logu termiskā starojuma nakts laikā praktiski nav, tomēr norobežojošajām 

konstrukcijām var būt dažādas temperatūras un siltuma apmaiņa starojuma veidā. Kā parādīts, 

tad siltuma starojumam ir ietekme uz temperatūras sadalījumu, tāpēc papildus tika lietots 

discrete transfer starojuma modelis. Ārējie starojuma avoti netika iekļauti, bet tika ņemta vērā 

enerģijas pārdalīšana starp iekšējām virsmām. 

Lai pārliecinātos, ka rezultāti ir korekti ne tikai kvalitatīvi, bet arī kvantitatīvi, tika 

veikti avotu un zudumu aprēķini konvektīvai un vadīšanas siltuma pārnesei. Konvektīvi 

pārnestais siltuma daudzums tika aprēķināts sekojoši:  
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S

pc STdvCP   , (1) 

kur Pc – jauda konvektīvajiem zudumiem vai avotiem, ρ – gaisa blīvums, v – plūsmas ātrums, 

T – temperatūra, cp – siltumietilpība, S – atveres laukums. 

Siltuma plūsmām caur norobežojošām konstrukcijām savukārt: 


S

SdP    (2) 

kur Pφ – jauda vadīšanas zudumiem, Φ – siltuma plūsmas blīvums caur būvkonstrukcijām.  

Šie aprēķinātie lielumi tālāk tiek lietoti siltuma bilances aprēķinam. 

6.3. Rezultāti 

Sākotnēji tika veikts stacionārs aprēķins ar konstantu ieplūdes leņķi, kas nepieciešams 

kā sākuma nosacījumi turpmākajam nestacionāram aprēķinam. Vispirms tika veikti aprēķini 

ar stacionāru temperatūru ieplūdē, kad mainās tikai siltumsūkņa lāpstiņu novietojums, 

respektīvi, tiek izšķirta tikai pati mazākā laika skala. Pēc sešiem aprēķinu cikliem rezultāti no 

cikla uz ciklu kļuva nemainīgi (attēls 6.6.), t.i., periodiski atkārtojās. Tādēļ tika nolemts 

aprēķinus neturpināt. Kvalitatīvi aplūkojot rezultātus (attēls 6.7.) nav redzamas būtiskas 

neatbilstības sagaidāmajiem temperatūras sadalījumiem.  

 
Attēls 6.6. Temperatūras atkarība no laika dažādos augstumos, kas iegūta ar nestacionāru 

skaitlisko modeli. 
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Attēls 6.7. Vidējā temperatūra telpā pēdējam aprēķinu ciklam, savstarpēji perpendikulāriem, 

vertikāliem  šķēlumiem telpas vidusdaļā. 

 

Modeļa verifikācijas nolūkos tika salīdzināti eksperimentālie dati temperatūrai piecos 

testa punktos ar atbilstošajiem skaitliskā modeļa rezultātiem, kas apkopoti Tabulā 6.1. Kā 

redzams, tad skaitliskajā modelī notiek intensīvāka gaisa samaisīšanās nekā reāli dabā un nav 

izteiktas temperatūras stratifikācijas. Lai aprēķinā iegūtu reālistiskākus temperatūras 

sadalījumus, tika nolemts izšķirt otru lielāko laika skalu, respektīvi, siltuma sūkņa 

ieslēgšanās/izslēgšanās ciklu. Lai to izdarītu, tika mainīta ieplūstošā gaisa temperatūra no 

konstantas vērtības uz laikā mainīgu. Tika veikti aprēķini 2340 s, kas atbilst divu siltumsūkņa 

ieslēgšanās/izslēgšanās ciklu periodiem. 

Tabula 6.1. Temperatūras sadalījums pa augstumu no grīdas; mērījumu salīdzinājums ar 

skaitliskiem rezultātiem 

 
0.1 m 0.6 m 1.1 m 1.6 m 2.9 m vidējais 

Lāpstiņu cikls, C 19.7 19.7 19.6 19.7 19.6 19.7 

Ieslēgšanās cikls, C 19.8 19.8 19.8 19.9 19.8 19.8 

LOG, izmērītais, C 20.8 20.3 19.6 18.7 18.4 19.6 

 

Iegūtie rezultāti parāda, ka apskatot lielāku laika periodu atbilstoši siltumsūkņa 

ieslēgšanās/izslēgšanās cikliem, rezultāti ievērojami nemainās, tāpēc ir jāmeklē cits cēlonis 

eksperimenta neatbilstībai skaitlisko aprēķinu rezultātiem, kur stratifikācijas nav. 

Temperatūras atkarība no augstuma apskatāma attēlā 6.8, kur var redzēt, ka  laikā vidējotās 

temperatūras nestacionārā aprēķinā gan īsajam, gan garajam laika periodam neveidojas 

stratifikācija, līdz ar to ir neapmierinoša atbilstība eksperimentam. Stacionāros gadījumos 

plūsma ir vērsta vienā virzienā, līdz ar to, atkarībā no spraugas platuma, veidojas temperatūras 

maksimumi dažādos attālumos no grīdas. Šie maksimumi ir loģiski un saprotami, ja aplūko 

attēlus 6.9. un 6.10., kur redzami plūsmas ātrumu vektori un plūsmas ātrumu izolīnijas. 
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Apgabali, kuri ir vienā krāsā ir noteiktās plūsmas ātruma robežās. Abiem attēliem plūsmas 

ātrumu izolīnijām izmantota logaritmiskā skala. 

 

 

Attēls 6.8. Temperatūras atkarība no augstuma. 
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Attēls 6.9. Plūsmas ātrumu vektori un ātrumu kontūras stacionāram gadījumam ar ieplūdi 

0.05 m. 

 

Attēls 6.10. Plūsmas ātrumu vektori un ātrumu kontūras stacionāram gadījumam ar ieplūdi 

0.1 m. 

Lai meklētu atšķirīgus iemeslus tika  mainītas arī turbulentā Prandtla skaitļa vērtības 

robežās no 0,9 līdz 1 un izmantota pieeja, kad tiek izšķirta tikai mazākā laika skala. Iegūtie 

rezultāti no sākotnējiem atšķīrās tikai otrajā zīmē aiz komata un tādēļ nav nozīmes tos 

detalizēti analizēt. 
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Iegūtajiem dažādo laika skalu rezultātiem tika veikti siltuma bilances aprēķini. Tabulā 

6.2. aplūkoti siltuma bilances aprēķins mazākajam laika mērogam un samazinātai Prandtla 

skaitļa vērtībai 0,9. Iegūtais rezultāts parāda, ka siltuma bilance modelim izpildās labi.  

 

Tabula 6.2. Siltuma bilances aprēķins 

Logs, W -14.75 
 

Ieplūde, W 37952.8 

Durvis, W -20.87 
 

Atgriezeniskā saite, W -36588.9 

Grīda, W -30.45 
 

Izplūde caur ventilācijas 

atveri, W 
-1173.8 

Griesti, W -31.6 
 

Kopā konvektīvie avoti un 

zudumi, W 
190.1 

Siena, W -96.99 
 

Kopā visi avoti un zudumi -4.56 

Kopā siltuma  

vadīšanas zudumi, W 
-194.66 

 
Kļūda, % 2.4 

 

Secinājumi 

Iegūtie rezultāti sildīšanai ar gaiss – gaiss tipa siltumsūkni LOG stendā parāda, ka ar 

skaitlisko modelēšanu iegūtie rezultāti, lai arī kvalitatīvi saprotami un kvantitatīvi pareizi, 

tomēr adekvāti neatspoguļo eksperimentā novēroto temperatūras izmaiņu pa augstumu. 

Neatbilstības novēršanai tika izvirzīta hipotēze, ka arī modelī nepieciešams izšķirt garāku 

laika posmu, proti, siltuma sūkņa ieslēgšanās/izslēgšanās ciklu. Tādēļ tika veikti aprēķini 39 

siltuma sūkņa darbības minūtēm, kuru laikā notiek divi ieslēgšanās un izslēgšanās cikli. No 

aprēķiniem tika iegūtas vidējās temperatūras vērtības otram siltuma sūkņa ciklam. Iegūtās 

vērtības nenozīmīgi atšķīrās no iepriekšējos aprēķinos iegūtajām, līdz ar to, var secināt, ka 

modelī iekļaujot lielāku laika mērogu netiek iegūta temperatūru stratifikācija un tādējādi labāk 

aprakstīta reālā fizikālā situācija. 

Aprēķini lielākajam laika periodam praktiski sakrīt ar mazākā laika perioda, kas 

saistīts ar lāpstiņu kustību, aprēķiniem un tādēļ, lai modelētu šādas sistēmas, var lietot mazāko 

laika periodu. 

Tā kā turbulences modelis ir empīrisks, tad tika pārbaudīts, kā atrisinājums mainās, 

mainot Prandtla skaitli. Šī parametru pārbaude apliecināja, ka saprātīgās Prandtla skaitļa 

robežās skaitliskais rezultāts mainās minimāli, par kārtu mazākā intervālā nekā 

eksperimentālo sensoru jutība un tādēļ šī parametra izvēle nevar būt iemesls modeļa 

nepilnībām. 
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Temperatūra un gaisa plūsmu ātrums ieplūdei tika eksperimentāli mērīti gaisa izplūdes 

zonā nelielā attālumā (3-5 cm) no kustīgajām lāpstiņām, bet plūsma sākotnēji ātri izplešas 

perpendikulāri tās virzienam un līdz ar to samazinās tās ātrums Tādējādi šai zonā ātrums un 

temperatūra ir jau mazāki nekā tieši izplūdes zonā. Tas nozīmē, ka mainot ieplūdes ātrumu un 

ieplūdes spraugas izmērus aprēķinu modelī, iespējams būtiski izmainīt temperatūras 

sadalījumu pa augstumu. Aprēķini ar šaurāku ieplūdes spraugu un līdz ar to, lielāku ieplūdes 

ātrumu (ieplūstošā gaisa masa un temperatūra paliek nemainīga) rāda, ka stratifikācija 

stacionārajā gadījumā ir izteiktāka un līdz ar to, ir pamats veikt arī nestacionārus aprēķinus 

šādiem uzstādījumiem. 

Bez tam pēdējā laika perioda mērījumu dati relatīvajam mitrumam stendu grīdas 

konstrukcijā parāda, ka tikai nesen relatīvais mitrums grīdā sāk samazināties zem 

piesātinājuma stāvokļa. Tādēļ ir ļoti iespējams, ka siltuma zudumi caur grīdu patiesībā ir 

lielāki nekā pieņemts aprēķinu modelī un var manāmi pazemināt temperatūru tiešā grīdas 

tuvumā.  

 

 

 


