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МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ТЕПЛООБМІНУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЛУЖНО-
ГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛІВ З РОЗПЛАВУ 

Ю.В.Лохманець, А.О.Гуленко 
НТУУ «КПІ», ІЕЕ 

Сучасна промисловість електронних, оптичних та акустичних пристроїв потребує 
високоякісних оптичних монокристалів, процес вирощування яких є дорогим та 
енергоємним. Математичне і чисельне моделювання складних процесів теплообміну при 
кристалізації з розплаву дозволяє удосконалювати і впроваджувати нові технології 
виробництва лужно-галоїдних монокристалів шляхом моделювання теплових умов в 
високотемпературних кристалізаційних установках. Це дає змогу отримати характеристики 
процесу, які недоступні для інших методів досліджень, доповнити експериментальні дані, 
проаналізувати вплив окремих факторів на перебіг процесу. В результаті стає можливою 
оптимізація процесу для підвищення якості продукції та зниження її собівартості.  

Метою даної роботи є дослідження динаміки процесу вирощування лужно-галоїдних 
кристалів за методами Чохральського та Кіропулоса, зокрема, впливу швидкості кристалізації 
та властивостей матеріалів на теплові умови і динаміку зміни температури керуючого донного 
нагрівача. Потужність донного нагрівача регулюється для забезпечення незмінного положення 
фронту кристалізації в ході процесу росту. 

Для проведення дослідження розроблено одновимірну нестаціонарну модель радіаційно-
кондуктивного теплообміну в системі, що включає напівпрозорі кристал і розплав та прозору 
газову порожнину, що відділяє їх від донного нагрівача (рис. 1). Математична модель процесу 
включає рівняння кондуктивного теплообміну та радіаційного переносу в поглинаючому і 
випромінюючому середовищі з відповідними початковими та граничними умовами. Методика 
чисельного розв’язку задачі передбачає використання методу скінчених різниць для отримання 
дискретного аналога рівняння теплопровідності. Для визначення нелінійного члену цього 
рівняння, пов’язаного з радіаційним теплообміном, використовується метод дискретного об’єма. 
Для реалізації чисельної моделі розроблено програмне забезпечення на мові Fortran. 

За допомогою розробленої чисельної моделі проведено порівняльний аналіз впливу 
теплофізичних властивостей матеріалів та швидкості витягування кристалу на динаміку 
температури управляючого нагрівача. Встановлено лінійність законів зміни температури 
нагрівача. Швидкість її зниження практично не залежить від швидкості витягування, однак 
абсолютне її значення знижується при збільшенні швидкості витягування (рис.2). Виділено три 
чинники, які обумовлюють цей вплив швидкості витягування. 

На основі проведених досліджень розраховано функції зміни температури нагрівача, 
які надалі можуть використовуватись для його автоматичного регулювання в процесі росту. 
Отримані результати також використовуються при розробці методики визначення 
переохолодження та швидкості кристалізації за відомою динамікою температури нагрівача. 
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Рис. 1 – Схема чисельної моделі Рис. 2 – Вплив швидкості кристалізації 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

КОМБІНОВАНОЇ ГЕЛІОУСТАНОВКИ 
 
Досліджено залежності електричної та теплової потужностей гібридного сонячного 
модуля при варіації витрати теплоносія та розраховано відповідні значення ефективності 
модуля. Проведено порівняння двох типів імітаторів сонячного випромінювання. 
 
Исследованы зависимости электрической и тепловой мощностей гибридного солнечного 
модуля при вариации расхода теплоносителя, рассчитаны соответствующие значения 
эффективности модуля. Проведено сравнение двух типов имитаторов солнечного 
излучения. 
 
The dependence of electric and heat power of hybrid solar module was obtained at variation of heat 
carrier flow rate. The corresponding efficiencies were calculated. The comparison of two types of 
solar imitators was conducted. 

 
Вступ. У зв'язку з підвищенням цін на традиційні енергоносії, а також враховуючи їх 

вплив на оточуюче середовище, одним з першорядних завдань енергетики є пошук джерел 
енергії, спроможних скласти альтернативу викопному паливу. Однією з основних таких 
альтернатив є використання сонячної енергії для теплопостачання та електрифікації 
житлових об'єктів. На даний момент це зазвичай реалізується шляхом використання окремо 
сонячних колекторів для підігріву води і кремнієвих фотоелектричних батарей для 
виробництва електроенергії. На даний час ці технології є досить добре відпрацьованими, і 
подальше підвищення їх ефективності є обмеженим. Саме тому нові системи, що 
використовують одночасно обидва типи перетворень сонячної енергії, представляють все 
більший інтерес. Перехід на комбіновані установки дозволить значно підвищити 
ефективність використання енергії сонячного випромінювання, відповідно можливим стає 
отримання значно більшої кількості корисно використовуваної енергії без значного 
підвищення малогабаритних характеристик установок та їх вартості. Як наслідок, такі 
системи можуть мати значно вищу економічну привабливість, а саме цей фактор визначає 
обмежене використання сонячної та інших видів відновлюваної енергії на даний час. 

Експериментальна установка. В даній роботі досліджується комбінований 
теплофотоелектричний модуль, створений в НТУУ «КПІ» і призначений для одночасного 
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