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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ У
ПЛАСТИНІ, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ ДЖЕРЕЛОМ ТЕПЛА,
РОЗПОДІЛЕНИМ ЗА НОРМАЛЬНИМ ЗАКОНОМ
Клименко В.А., ст. викладач, Білоус Д.О., студ., СумДУ (м.Суми)
Швидкий розвиток сучасних новітніх технологій вимагає від
науковців та дослідників приділяти значну увагу розробці і виготовленню
елементів технічних систем різного виду з врахуванням високих вимог до
підвищеної надійності та довголіття, стійкості до навантажень різного типу, в
тому числі, і до дії теплових джерел [1].
Постановка задачі. Врахуємо, що всі сторони прямокутної пластини
(0  x  a, 0  y  b) теплоізольовані, а температурне поле не залежить від
координати z. На пластину діє точкове джерело тепла, що залежить від часу
інтенсивністю qt  . Сформулюємо наступну задачу:
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де α2 – коефіцієнт теплопровідності; с – питома теплоємність; ρ – густина
матеріалу; δ(y) – дельта-функція Дірака, v – швидкість переміщення
джерела.
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В силу лінійності поставленої задачі і на основі принципу суперпозиції
задача (1) – (2) була розбита на дві частини. Одній частині задачі відповідає
випадок, коли рухоме джерело знаходиться поза деталі, що обробляється, а
інша частина – випадку, коли джерело діє безпосередньо на деталь.
Із застосуванням метода Фур’є, власних функцій крайової задачі
Штурма-Ліувілля і з урахуванням отриманих частинних розв’язків був
отриманий розв’язок задачі. Але, отриманий вираз для розрахунку
температурних полів, не дивлячись на його простоту, призводить до значних
труднощів при обчисленні інтегралів від швидкоосцилюючих функцій. Тому
були запропоновані рекурентні співвідношення, які дозволили провести
числові обчислення для відповідних даних. Отримані графічні залежності
вказаних параметрів.
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