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АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РЕАЛЬНОЇ ОДНОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО НЕОБМЕЖЕНОГО
СТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА
Об'єктом дослідження є температурне поле суцільного, нескінченого циліндра,
який у розігрітому стані переміщено в охолоджуюче середовище. Математична модель цієї задачі складається з одновимірного квазілінійного диференціального рівняння теплопровідності, початкових і граничних умов. Безрозмірний варіант цієї математичної задачі розв’язано сітковим методом. Програмна реалізація алгоритму перевірена на реальному прикладі. Результати очікувані.
Ключові слова: суцільний сталевий циліндр, квазілінійне рівняння теплопровідності, метод сіток, візуалізація результатів.
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ALGORITHM FOR SOLVING A REAL ONE-DIMENSIONAL HEAT
CONDUCTION PROBLEM FOR A SOLID INFINITE STEEL CYLINDER
An infinite continuous steel cylinder of radius R is considered. The temperature field T
is assumed in the cylinder region, which is assumed to be symmetric about the Oz axis. At
the initial time, the lateral surface of the cylinder is instantly cooled to a certain temperature, it is necessary to determine the temperature distribution T inside the cylinder at any
time. Typical in thermophysical studies is a situation where the thermophysical properties
depend on not only spatial coordinates and time but also on the temperature, in this case,
we obtain a quasi-linear heat conduction equation.
There is a problem with rounding errors when you approach the task on a computer. To
reduce the effect of rounding errors on the accuracy of the approximate solution, the transformation to dimensionless variables was made. The transition to dimensionless variables
begins with the choice of values to be scaled. Scale factors were selected and the transformation to dimensionless variables for temperature, spatial coordinate, time coordinate, and
thermophysical coefficients was made.
Thermal-physical coefficients of steel depend on temperature, but this dependence is established only experimentally. To obtain the values of the physical properties of the steel
at any temperature, the method of least squares was used to obtain the density, heat conductivity, and specific heat dependences on the temperature in analytical form, these dependencies were used to find dimensionless coefficients of the physical properties of the
steel.
This math problem is solved by the net-point method using the explicit template. The
computer program is developed in C++ language for the numerical implementation of net-
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point method algorithms in the software development environment MS Visual Studio 2017.
The program is verified in a test case, the results are expected.
Keywords: solid steel cylinder, quasilinear equation of thermal conductivity, mesh
method, results visualization.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ОДНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ СПЛОШНОГО БЕСКОНЕЧНОГО
СТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРА
Объектом исследования является температурное поле сплошного бесконечного
цилиндра, который в разогретом состоянии перемещен в охлаждающую среду. Математическая модель этой задачи состоит из одномерного квазилинейного дифференциального уравнения теплопроводности, начальных и граничных условий. Безразмерный вариант этой математической задачи решен методом сеток. Программная реализация алгоритма решения проверена на реальном примере. Результаты
ожидаемые.
Ключевые слова: сплошной стальной цилиндр, квазилинейное уравнение теплопроводности, метод сеток, визуализация результатов.

Вступ. При проведені наукових досліджень широко використовують можливості сучасної обчислювальної техніки та методи комп’ютерного моделювання реальних процесів. Такий підхід дозволяє встановити більш тісну взаємодію експериментальних та теоретичних досліджень.
В умовах сучасного промислового виробництва велике значення має скорочення матеріальних та часових ресурсів при розробці нових технологій та
освоєнні нового сортаменту продукції і нових марок сталей. Для термічної
обробки металовиробів ці питання можна вирішити за допомогою сучасних
методів моделювання та розрахунків, які при мінімальних витратах часу та
матеріальних засобів дозволяють досліджувати різні технологічні процеси,
проводити їх розробку та оптимізацію для різних матеріалів.
Ряд видів масового металопрокату має форму, наближену до циліндра великої довжини (арматура, круг, дріт, труби), більшість із них підлягають термічній обробці.
Постановка задачі. Розглядаємо суцільний сталевий круговий циліндр
радіуса R та достатньо великої довжини. Матеріал циліндра вважаємо однорідним та ізотропним. В початковий момент часу розігрітий циліндр перенесемо в середовище охолодження. Досліджуємо температурне поле циліндра
під час його охолодження. Вважаємо, що температурне поле не змінюється
вздовж осі циліндра та є симетричним відносно цієї осі, тобто не залежить
від полярного кута.
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Математична модель такої фізичної задачі складається із рівняння теплопровідності, записаного в циліндричній системі координат (r , , z ) [1]
c ( T )   (T ) 

T 1  
T
 
 r k ( T )    f  r , t  ,
t r  r 
r

 t  0,

0  r  R .

(1)

Тут T  r , t  – шукана температура циліндра, яка є функцією лише двох
змінних: просторової координати r  [0, R ] та часу t  [0, tmax ] , момент часу tmax
фіксується користувачем-дослідником.
До теплофізичних характеристик матеріалу циліндра відносяться: c ( T ) –
питома теплоємність,  ( T ) – густина матеріалу, k ( T ) – коефіцієнт теплопровідності. Теплофізичні характеристики матеріалу залежать від шуканої температури, але ці залежності для кожного конкретного матеріалу відомі лише
у вигляді експериментально побудованих таблиць. При цьому, для одного і
того ж матеріалу таблиці цих трьох теплофізичних характеристик відрізняються фіксованими значеннями температури.
Функція f ( r , t ) в рівнянні (1) описує щільність теплових джерел в циліндрі і вважається відомою аналітично.
До диференціального рівняння (1) беремо такі додаткові умови:
T  r , 0    ( r ),
r  [0, R ] .
(2)
T  R, t   Tпов  t  ,

t  [0, tmax ] .

(3)

 T ( r, t )
 0;
 r r 0

T  0, t    .

(4)

В початковій умові (2) відома аналітично функція  ( r ) описує температуру
циліндра в початковий момент часу t  0 .
В крайовій умові (3) функція Tпов  t  описує зміну за часом температури на
боковій поверхні циліндра під час його охолодження. Ця функція змінюється
не лише за часом, але також залежить від фізичних властивостей матеріалу
циліндра та від температури середовища, в якому відбувається охолодження.
Оскільки теплофізичні характеристики матеріалу зафіксовані лише у вигляді
таблиць, то аналітичний вигляд функції Tпов  t  потрібно побудувати.
Умови (4) випливають із симетричності температурного поля відносно осі
циліндра.
Початкова і крайові умови повинні бути узгодженими між собою в точках
 r  0; t  0 ,  r  R; t  0 . Це означає, що повинні виконуватися такі умови:
 ( R )  Tпов  0  ,

 ( r )
0.
 r r 0

(5)

Шукаємо функцію T  r , t  в області: r  [0, R ] , t  [0, tmax ] .
Перш ніж застосовувати чисельний метод до розв’язування задачі (1) – (5)
потрібно тим функціям, які відомі лише у вигляді таблиць, надати аналітич24
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ного вигляду. Це дозволить обчислюватися значення цих відомих параметрів
задачі у будь-якій точці області визначення шуканої функції T  r , t  .
Алгоритм методу розв’язування задачі передбачає виконання таких
кроків.
1. Використовуючи відомі експериментальні дані для теплофізичних
параметрів рівняння (1) і застосувавши метод середньоквадратичного наближення функцій, були побудовані аналітичні вирази для теплофізичних параметрів рівняння (1). Після виконання цього кроку алгоритму коефіцієнти
c ( T ) ,  ( T ) , k ( T ) в диференціальному рівнянні (1) стають відомими в аналітичному вигляді. Графіки цих коефіцієнтів для випадку безрозмірного варіанта задачі показані на рис. 1, 2, 3. Маркери на рисунках вказують на табличні
значення цих коефіцієнтів.
Аналогічно, спираючись на експериментальні дані роботи [2], була побудована функція Tпов  t  крайової умови (3), яка описує процес охолодження
бокової поверхні циліндра.
2. На другому кроці алгоритму диференціальне рівняння (1) та додаткові умови (2), (3), (4), (5) зведені до безрозмірного варіанта. Перехід виконано за рекомендаціями роботи [1].

Рис. 1. Апроксимація коефіцієнта питомої теплоємності

3. До безрозмірної задачі застосовано метод сіток з використанням явної
різницевої схеми [1]. Був розроблений тестовий приклад, який дозволив
встановити залежність між кроками по просторовій та часовій координатах,
яка забезпечує стійкість явної різницевої схеми.
4. За рекомендаціями науковців ІЧМ був сформульований реальний
приклад задачі (1) – (5). Приклад був переведений до безрозмірного варіанта,
виконано розрахунок і результати переведені на розмірний (зручний для користувачів) варіант. За бажанням користувачів розроблена програма дозволяє
подавати результати у вигляді таблиць, графіків, або виконати візуалізацію
температурного поля.
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Рис. 2. Апроксимація коефіцієнта густини матеріалу

Рис. 3. Апроксимація коефіцієнта температуропровідності

Опис розробленого програмного продукту. Була створена програма, яке
демонструє розподіл температури всередині циліндра по ізотермах і зміну
цього розподілу із плином часу.
На рис. 4 показано головний екран програми. У правій частині екрану можна задати параметри охолодження, а саме: радіус циліндра, який охолоджується, час, протягом якого буде проходити охолодження, та кількість розбиттів по просторовій координаті.
Після запуску охолодження (після натискання на кнопку «Почати охолодження») розраховується температура у табличному вигляді у безрозмірних
змінних та відбувається перехід до розмірних змінних. З’являється можливість побачити ці результати на вкладках «Розмірний результат» та «Безрозмірний результат» (рис. 6 та рис. 7 відповідно). Саме на результатах у розмірних змінних відбувається візуалізація процесу охолодження циліндра.
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Рис. 4. Головний екран програми з візуалізацією

Рис. 5. Візуалізація процесу охолодження
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Рис. 6. Результат роботи програми у розмірних змінних

Рис. 7. Результат роботи програми у безрозмірних змінних

Ізотерми, показані на рисунку 5, змінюють свій колір відповідно до температури у даний момент часу, час можна побачити у лівій нижній частині вікна програми. Колір ізотерм змінюється від червоного (максимальна початкова температура) до синього кольору (температура зовнішнього середовища).
При наведені курсором миші на ізотерм, у правій верхній частині вікна про28

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

грами можна побачити температуру на даний момент часу у даній області
циліндра.

Рис. 8. Графік залежності температури бокової поверхні циліндра від часу

Рис. 9. Графік залежності температури вздовж радіуса циліндра від часу

Для спрощення аналізу результатів програма надає можливість будувати
графіки залежності температури бокової поверхні циліндра від часу (рис. 8),
та графіки залежності температури вздовж радіуса циліндра (рис. 9).
Висновки. Розроблено програмну реалізацію алгоритму розв’язування математичної моделі задачі теплопровідності для розігрітого циліндра під час
його охолодження. Програма має зручний для користувача сервіс, який надає
можливість проаналізувати процес охолодження циліндра.
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Результати роботи можуть бути використані при розробці режимів термічної обробки металопрокату з формами, наближеними до циліндра великої
довжини, із сталей з різними теплофізичними властивостями.
Результати роботи програми обговорювалися на конференціях [3, 4, 5].
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