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Annotation 
The paper gives a mathematical description for the heat conduction proceeding on the plane 
surface of a solar collector 's absorber dividend into three parts for each of which the Laolace 
equation with boundary conditions is formed. Applying definite approximations the authors 
have completely described mathematically the heat conduction process that begins in the 
plane part of a collector 's absorber, than passes to a tube and from the tube to the liquid 
flowing through it. In ali the three absorber 's parts the process is considered nonstationary 

Ievads 
Šis raksts ir turpinājums rakstam, kas tika publicēts LJA 8. starptautiskajā konferencē 
„Plakanas virsmas saules kolektora fizikāli matemātiskie modeļi". Publicētajā rakstā pētīts 
siltumvadīšanas process saules kolektora absorberī uzskatot, ka process ir stacionārs. Šoreiz ir 
pētīts siltumvadīšanas process nestacionārā gadījumā ar mērķi pētīt pārejas procesus saules 
kolektora absorberī. Apskatam kolektora plates šķēlumu [1, 2], kas perpendikulārs šķidruma 
caurulīšu asīm. Šķēlumu nosacīti sadalām trīs daļās [ 1, 2]. Izvēlamies vienu posmu un tam 
piesaistam atbilstošu koordinātu sistēmu. 

Temperatūru [K] platē apzīmēsim ar T 1 (x,z;t), temperatūru cilindriskajā apvalkā 
apzīmēsim ar T2(r,$;t) un temperatūru šķidrumā apzīmēsim ar T3(r,$,y;t). Analogas 
problēmas atsevišķiem apgabaliem apskatītas A.Temkina un viņa skolnieku darbos [3 -12].

l .att. Saules kolektora absorbera šķērsgriezums 
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Plate starp caurulēm 
Darba uzdevums ir atrast temperatūras lauku saules kolektora absorbera posmā starp 
šķidruma caurulītēm. Šoreiz tiek uzskatīts, ka process ir nestacionārs un atkarīgs no laika. 
Laplasa vienādojums izskatās sekojoši [6]: 

81'i = a(821'i + 821'i J (1) 
8-r 8x2 8z2 ' 

kur a ir ar dimensiju m2 /s. 
Uzstāda sekojošus robežnosacījumus: 

A, 8I;(x,h,-r) 
_ 

Cu 8z - q'
(2) 

kur Acu - siltumvadāmības koeficients varam un q ir absorbētais saules radiācijas blīvums.
(2) attiecas uz virsmu, kad z koordināte ir vienāda ar plates biezumu h. Plates apakšā ir
siltumizolācijas kārta, tādēļ var uzskatīt, ka uz apakšējās virsmas siltumapmaiņa nenotiek: 

ai; (x,O, -r) = O. (3)a z 
Plates viduspunktā starp caurulītēm pēc simetrijas apsvērumiem izriet, ka siltuma plūsma ir 0: 

81'i(O,z,-r) = O. (4) 8x 
Vietā, kur plate pieskaras caurulītei, uzdod sekojošu robežnosacījumu: 

hA 8I;(b-rpz,-r) = - (b- ) · 

Cu 8x q rl ' (5) 

kur b ir attālums no plates centra starp caurulītēm līdz caurulītes centram un r1 ir caurulītes
ārējais diametrs. Laika atskaites sākumā pieņem, ka visos absorbera punktos temperatūra 
ieņem sākuma vērtību: 

1'i (x, z, -r) = T0• (6) 

Lai atrisinātu (1) vienādojumu, izmantojot robežnosacījumus (2)-(6), ērti ir pāriet uz 
bezdimensionāliem lielumiem[ 13 -16]: 

81 (;, <;, F) = I; (x, z, 
-r) To

F = !!.!__
b2

Bi = xbA, 

(7) 

Viegli pārliecināties, ka visi trīs lielumi ir bezdimensionāli. F reprezentēs bezdimensionālu
laiku un e 1 temperatūras lauku platē. Ieved arī koordināšu bezdimensionālos lielumus[ 1 - 2]:

;: 
_

_ x r
� p=-b b

ro Po =b 
(8) 
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kur r0 ir caurulītes iekšējais rādiuss. Vēl divi bezdimensionāli lielumi:

Q=-3!!_
Acu To 

Q=qb(b -r1)
AcuhTo 

(9) 

Pārrakstot Laplasa vienādojumu (1) un robežnosacījumus (2)-(6) bezdimensionālā formā,
iegūst sekojošu rezultātu: 

ae a2e a2e
__ I =--1 +--1

(10) aF aq2 ac;2 
ael (q, s1F) = Q (l l)ac; 
ae1 (q, O, F) = 0 (l2) ac; 
ae1 (qpc;,F) = -Q (l3)8q 
881 (O, s, F) = O (14)ac; 
01 (q, c;, o) = o (15)

Lai atrisinātu diferenciālvienādojumu, izmanto operatora metodi ieviešot operatoru p [l 7 - 25] 
00 

e: (c;,c;,p) = f e-pF81 (q, s, F)dF
0 

(16) 

(17) 

(18) 

Vēlreiz pārraksta Laplasa vienādojumu un robežnosacījumus, izmantojot sakarību (18): 

e * (;: !' 
) = a 2 e; ( c;, c;, P) + a 2 e; ( q, c;, P) 

( 19) P 1 , , , ,p ac;2 ac;2 
ae; cc;,c;pp) Q = 

ac;I p 
ae; (q, O,p) = Oac; 
ae; co,c;,P) = 0ac; 
ae; ( q1 , c;, P) = - Q

a; p 

(20) 

(21)

(22) 

(23) 

Redzams, ka no trim diferenciāļiem ir pāriets uz diviem un pietiek robežnosacījumu, lai dif
vienādojumu varētu atrisināt.81 *sadala divās komponentēs (19) [17 - 20]: 
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(25) 

(26) 

Tālāk atrisina katru komponenti atsevišķi. Neiedziļinoties risināšanas gaitā, tiek doti tikai 
komponenšu atrisinājumi: 

e?>(q,ŗ,p) = -Q ch[Pq
pjPshļP�1 

e�2)(q,ŗ,p) = Q chļPŗ
pfPshfPs1 

Ieliekot (24) sakarībā atrastās komponentes (27) un (28), iegūst: 

e;(q,ŗ,p)=Q chļPŗ -Q chļPq
pjPshļP(1 pļPshļP�1 

- b -r, 
Ievērojot, ka Q = Q--1 

, uzraksta (29) šādā formā [23]-[25]:h 

e* (� s p) = Q_!_( chļP( _ b - r1 chļP� J1 ' ' p ļPshļP(1 h ļPshļP�1 

(27) (28) 

(29) 

(30) 

Turpmākā risināšanas gaitā ir jāatgriežas no operatora p uz bezdimensionālo laiku F. Tātad
jāatrod: 

(31) 

Sadalot katru funkciju divās daļās, saucējā un skaitītājā, izvirzot saucēju rindā un pielīdzinot 
nullei, atrod sakarības starp abām funkcijām: 

fŗ (F) = -1 [1 + 2 f (-1}' cosktrs_e
-( � )F J (32) 

s1 k=l s1 

f;; (F) = J_[l + 2 L (-1)' cosktr-�'.) �� r F l (33) �1 �l 
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(30) izteiksmē iekavās esošais reizinātājs tagad tiek pārrakstīts, izmantojot (32) un (33): 

Ievērojot, ka: 

( chjP( b -r1 chfPq JfPshfPs1 
- b fPshfPq1 

= 

=-1 2f (-1) ' cosktri_e{ŗ;-) F -2f (-1) ' cosktrJ_e-T F [ ktr 2 (k7•J2 ] {34)

S1 k =I S1 k=I ql 

1 t 

-F(p) = J /(r)drp 0 

(35) 

Seko no (30), (34) un (35), ka:

e1 (q,(,F) = 2Q-1 Fļ f (-1)' cosktri_J��r ' -f (-l)k cosktr5_J��r ' ]dr(36) 
S1 �l k=I S1 k=I ql 

Un atrisinot integrāli, iegūst bezdimensionālu temperatūras lauku platē: 

(37) 

Izmantojot pārejas izteiksmi temperatūrai no bezdimensionāla lieluma uz dimensionālu un 
pārveidojot rindu, iegūst: 
T; (q, (,F) = T0 + 

ToQ2[ql: f (-lr COSkJr.f_[l-e-
(
7.J'F ]- ql: f (-lr COSkJri_[l-et�r F

]]
S1 1r k=I k S1 1r k=I k ql 

(38) 

Ja F tuvojas bezgalībai, jeb iestājas stacionārs process, temperatūras lauks izskatās sekojošs:
1 2 2 ( 1 2 2) T; (q, () = 2;1 

ToQ(( -q ) +To 1-
6(1 

Q(s1 -q1 ) (39) 

Izmantojot (37) un (39), pārejot uz bezdimensionāliem lielumiem, iegūst temperatūras lauku
platē starp caurulītēm: 

1 2 2 1 2 2 ei ((q,ŗ,F) = 
2;1 

QCs -q ) -
6;1 

QCs1 -i;l ) +

[
(ktrJ2 (ktrJ2 ] ( 40) 

2 rtJ ( l)k � - - F rtJ ( l)k / - - F 

+-2 -Q q12,L-=zcosktr-' e i;1 -(12,L-=zcosktr-' e si 
1r S1 k =I k ql k=I k S1 
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Temperatūras lauks caurulītes apvalkā 

Temperatūras lauks cilindriskajā caurules apvalkā tiks risināts polārajās koordinātēs ar 
koordināšu sākumpunktu caurules centrā 01 [1 - 2]. Laplasa vienādojums polārajās
koordinātēs nestacionāram siltumvadīšanas procesam izskatās sekojošs: 

ar2 = a(_!_( r ar2 ) + -1 (a2� )J (4l) ar r ar r2 arp 

T2 izteiksmē ( 41) jāsaprot kā atkarīgu no trim koordinātēm T2(r, rp, r). Robežnosacījumus
uzraksta sekojoši: 
Tā kā var uzskatīt, ka caurule ir simetriska vertikāli novilktai asij caur centru, uzdevums tiks 

atrisināts, ja izrēķinās temperatūras lauku tikai vienā pusē simetrijas asij. Tādēļ, leņķim 
mainoties no n/2 līdz n-rp 1 uz caurulītes augšējās virsmas, kad r=r 1, kur r 1 - caurulītes ārējais 
diametrs, robežnosacījums izskatās sekojoši: 

..1 ar2 I = Cu ar r=r1 q (42) 

Apakšējā caurulītes virsma, leņķim mainoties no n+rp 1 līdz 3n/2, ir izolēta, tādēļ:
ar2 I = o (43) ar r=r1 

Segmentā, kur caurulīte ir kontaktā ar plati, temperatūras laukam ir jābūt vienādam ar platē 
esošo temperatūras lauku jeb siltuma plūsmām caur šo segmentu kontakta vietā ir jābūt 
vienādām. Tādēļ var uzrakstīt sekojošu robežnosacījumu: 

ar2 (rprp, r) aY'i (b - rprp, r)= 
ar ar (44) 

Caurulītes apvalka iekšpuse ir kontaktā ar dzesējošo šķidrumu, tādēļ siltumapmaiņu 
plūstošajā šķidrumā apraksta Ņūtona likums: 

Acu a;21,=,, = - a(T3 - T2 )ļ ,=,, ( 45) 

Šeit T3 ir temperatūras lauks dzesējošajā šķidrumā.
Jāpiemin vēl fakts, ka: 

T2 ( r, rp + 2 :r, T) = T2 ( r, rp, r) 
T2(r,:r/2- rp,r) = T2(r,:rl2+ rp,r) (46) 

Procesa sākuma momentā uzskata, ka temperatūra To visos punktos ir vienāda: 
T2(r,rp,0)=T0 (47) 

Izsaka Laplasa vienādojumu un robežnosacījumus bezdimensionālā formā: 
ae2 = _!_�(P ae2 J + -1- aze2
aF p ap ap p2 ar1>2 (48) 

Po 5: P 5: p1 ;O 5: </J 5: 2:r;O 5: F 5: + oo 
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882 (pp</J,F) = Q
8p 

<P1 � </J � ff - <P1

882 (pp</J,F) = 08p 
ff + <P1 � </J � 2:r - r/J1

81(c;i'r;,F) = 82(P1'</J,F) 
ff - <P1 � </J � ff + </J1

8 8 
ap e

Js\,ŗ,F)= 
ap e,(pl>�,F)

( ff - <P1 � </J � ff + </JJ

88 21 = -Bi(E> -8 � 8p p=po 3 2 � p=po 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

Neiedziļinoties risināšanas gaitā, tiks dots atrisinājums. Temperatūras lauka atrisinājums 
caurules apvalkā tiek sadalīts divās daļās: 

e2(p,</J,F)= e2(p,</J,F)-02(P,r/J), (55)

kur pirmā atrisinājuma daļa ir atkarīga no laika un otrā daļa nav atkarīga no laika, kad process 
nostabilizējies un kļuvis stacionārs. Otrās daļas atrisinājums: 

82 (p,</J) = A0 + B0 lnp + f (Akpk + B� )cos k(rp- :r ) (56) 
k=l p 2 

Koeficienti ir noteikti savādāk kā [ 4] un [5]. Šeit tiek izmantots izvirzījums Furjē rindā 
funkcijai ar periodu T = 2n: 

A0 =-
1 Q(_!_(p12 -l)-(r;12 + l)

l
-B0 ln p1 (57) 2r;I 3 ) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 
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sin k(0,5tr -</J1) 
k 

k tr ( sin(k + 2)</J1 sin(k - 2)</J1 J -p cos - + -1 2 k+2 k -2 

_ _!_sin ktr (sin(k + l)</J1 
_ 

sin(k -l)</J1 J2 2 k +l k -1 

(62) un (63) izmantojami, kad k�3. 
Otrā atrisinājuma daļa ir sekojoša [17 - 20] : 

(62) 

(63) 

02 (p,</J, F) = �a0mWo (v mP)e-v�F + � �a ... W,(v mP)cos k(</>-; }-v�F (64)

kur 
Yk (vmp) 
Y;(vmP1) 

Bet Vm ir raksturīgā vienādojuma pozitīvās saknes [21 - 22]:

(65) 

y; (v mP1 )[v mJ� (v mPo)-BiJk (v mPo) ]-J� (v mP1 )[v my; (v mPo )- BiYk (v mPo)] = 0 (66)

Rindas (64) koeficienti šeit netiek doti, bet tos var iegūt, izmantojot sākuma nosacījumus. 

Temperatūras lauks šķidrumā

Temperatūru lauku caurulē plūstošajā šķidrumā apraksta ar vienādojumu [13 - 16]: 

DT c--3 =A V2T · dr o 3'

0 :::;; r :::;; r0 ; 0 :::;; </J :::;; 2tr ; 0 :::;; y :::;; y 1 ; 0 :::;; r < +oo . 

(67) 

Izmantojam cilindrisko koordinātu sistēmu, kur Oy-ass sakrīt ar cilindra caurules asi. Laplasa 
operātoru, temperatūru gradientu un ātruma vektoru izsaka ar formulām: 

V2T = _!_�(r 8T3 J +-1 82T3 + a2T3 3 r 8r ar r 2 a </J 2 8y 2 ' 
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Konvektīvais atvasinājums izsakās ar skalāro reizinājumu: 

DT; = ai; +Ü · V T dr ar 3 '

Pieņemot, ka ur = Ur/> = 0; uy =u, no (67) iegūst: 

c(aT3 +u aT3 J = A-0 [.!.�( r aT3 J +-1 a2T3 + a2T3 J. (72) ar ay r ar ar r2 8</J2 ay2 
0 s r s r0 ; 0 s </J s 2tr; 0 s y s y1; 0 s r < +oo. 

(71)

Saskaņā ar Ņūtona likumu, uz caurules un šķidruma saskares virsmas r = r 0 izpildās
vienādība: 

/t ar21 = -a(T3 -T2 \J - • (73) ar �r-ro r=ro 

Nosakam temperatūru divos fiksētos caurules punktos y = 0 un y = y1: 
T3 (r,</J,O;r)= T3 ,0 ;  T3 (r,</J,y1;r)= T3 ,1• (74) 

Temperatūra visos punktos ir galīga 
T3 ( 0, </J, y; r) < +oo ; T3 (r, </J, +oo; r) < +oo . 

Sākuma temperatūra T 0 momentā r = 0 :
T3 (r, </J, y; 0) = T0 • 

(75) 

(76) 

Pārejot vienādojumā (72) un robežnosacījumos uz bezdimensionālajiem mainīgajiem, 
iegūst: 

a0 ae az0 1 a0 1 a20 a20 
__ 

3 +Pe--3 =--3 +---3 +---3 +--3 .
aF a77 ap2 p ap p2 a<ļJ2 a 172 '

(77) 

0 S p S Po; 0 S </J S 2tr; 0 S ņ S ņ1 ; 0 S F < +oo. 

(78) 

(79) 

(80) 

Problēmu sadalām divās daļās. Atrisinājumu 83 (p,</J,17;F) izsakām kā divu
atrisinājumu summu: 

E\ (p, </J, ņ; F) = 83 (p, </J, ņ; F)- 83 (p, </J, ņ ). (81 )
Funkcija 83 (p,</J,ņ) ir stacionārā vienādojuma , bet funkcija 83 (p,</J,ņ;F) Ir

nestacionārā vienādojuma atrisinājums. 
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Funkcija 0 3 (p, r/J, 77) apmierina vienādojumu

a0 a20 1 a0 1 a28 a28 Pe--3 = --3 +---3 +---3 + --3 . (82) 
a77 ap2 p ap p2 arp2 ar/ ' 

0 s p s Po; 0 s rjJ s 2tr; 0 s 17 s 171•

ar dotajiem robežnosacījumiem (78),(79). 
Funkciju 0 3 (p, r/J, 77) sadala trīs komponentēs [8 , 9]:

03 (p, r/J, 11) = 0 �1)(p, r/J, 77) + 0 �2)(p, r/J, 77) + 0�3 ){p, r/J, 77 ), (83)
kas katra apmierina vienādojumu (82) un šādus robežnosacījumus: 

--2 =-Bi 8(1)-8 · 

80 1 ( i ap p=po 3 2 p=Po ' 

0 �1) (p, r/J, o) = o ; 0 �1) (p, r/J, 111 ) = o .
0 �2)(po, r/J,17)= O ;  

8�2)(p,rp, 77i) = 0 3 ,1; 8�2)(p,r/J, O) = 0.
0 �3 ) (p o , r/J, 77) = o ; 

8�3 ) (p, r/J, O) = 0 3 ,0; 8�3 )(p, rp, 771) = 0 .

(84) 

(85) 
(86) 
(87) 
(88) 
(90) 

Ar Furjē mainīgo atdalīšanas metodi [17 - 20], izmantojot robežnosacījumus, iegūst: 
Pe CJJ n(1)( ,/, )- 2T/'1c I ( ) . mtr 

0 3 p,l.f/ , 17 - e L.J om oµmpsm 17+ m=1 171 

+ e �'" f f C.,. cos k(r/J- 1r 
l

rk (µmp )sin mtr 17'k=l m=1 2 J 771 
kur koeficientus aprēķina pēc formulām: 

Pe 

-( Bo _ ·( )J 2mtr [(-lte-2171 -1].
C om - Bz Ao + B o ln p o 2 z . ( ) ' Po 171 µm Bzfo µmPo 

Pe 

C =[A m( -B·)-!!_

. 
m ( B·)J 2mtr [(-l)me-2171 -1] 

km mPo m z m m + 1 2 2 . (µ ) Po 171 µm Bzlk mPo 

kur 
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2 (m tr J2 (PeJ2 2 (PeJ2 2 µm = -:;: + 2 ' r m = 2 + µm' (96) 

bet Jk (x) ir Beseļa funkcija ar kārtu k un Jk (v mPo) = 0;
Ik (x) ir modificētā Beseļa funkcija ar kārtu k.
Funkcija 83(p,</J,17;F) apmierina vienādojumu 

883 + Pe a03 = a203 + __!_ 883 +-1- a203 + a
203 • 

aF a77 ap2 p ap p2 a<ļJ2 a172 '
0 :s; p :s; Po ; 0 :s; </J :s; 2tr ; 0 :s; 77 :s; 771; 0 :s; F < +oo.

(97) 

homogēnos robežnosacījumus: 
83(po,</J,17;F)= O; 83(p,</J,O;F)= O; 83(p,</J,171;F)= 0, (98)

un sākuma nosacījumu: 

(100) 

83 (p, </J, 77;0) = 82 (p, </J, 77).

Ar Furjē mainīgo atdalīšanas metodi [17 - 20] iegūst [1 , 2]: 

83 (p, </J, 17; F) = e211 L L comnJO (v mP )sin ntr 77 e -µ;,mF +
Pe oo oo ( J m=I n=l 771 

(99) 

kur koeficientus aprēķina pēc formulām: 
Po 

Comn = Com f Pfo (µmnP )Jo (v mP )dp- (101) 
0 

4 ( Pe J m -z-111 m 
-- E\0 +(- 1) e,,1e ( ' ' )J( ) ;trpo v m n + m 1 v mPo 

(102) 

(103) 

(104) 

(105) 
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Kopsavilkums 

Ar aprakstīto matemātisko modeli ir beidzies pirmais posms mūsu pētījumā par saules 
kolektora siltumvadīšanas procesu absorberī. Iegūtie temperatūras lauki tālāk tiks izmantoti 
kolektora optimizēšanai. Nestacionāra siltumvadīšanas procesa aprēķins ir ļoti nozīmīgs, lai 
varētu pētīt pārejas procesus saules kolektorā. Kolektors ir jāpadara pietiekoši ātri uzsilstošs, 
lai varētu izmantot to arī dienā, kad saule parādās visai reti. Turpmākajos mūsu pētījumos tiks 
izmantota matemātiskā datormodeļa veidošanā ar COMSOL 3.3 datorprogrammas palīdzību. 
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