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ТА ТЕРМОДИФУЗІЇ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
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3 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Вступ та огляд літератури. Задачі тепло- та масоперенесення мають при-
кладне значення в багатьох напрямах досліджень. Особливе місце вони за-
ймають в екстремальних ситуаціях, до яких належать, наприклад, змагальна 
діяльність у спорті вищих досягнень, а також функціонування об'єктів при 
наявності значних змін температури та в агресивних середовищах. Для про-
гнозування поведінки об'єктів найбільш доцільно користуватися методом 
математичного моделювання, одним із аспектів якого є постановка відпо-
відних крайових задач та побудова їх розв'язків. 

Моделювання теплових процесів у багатошаровому пакеті теплозахис-
ного одягу розглянуто в низці наукових праць [1]. Енергоінформаційна та 
гравітаційна взаємодія при аналізі рухових дій, а також зміна внутрішньої 
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енергії термодинамічного тіла внаслідок виконання механічної роботи, об-
міну енергії при зміні маси подано в [2]. 

Об'єктом дослідження є тіло людини, яке контактує із зовнішнім серед-
овищем та може обмінюватися з ним енергією, інформацією та речовиною. 

Мета роботи - моделювання процесів тепломасопереносення в багато-
шарових середовищах. 

Завдання роботи - обрати певну геометричну модель об'єкту досліджен-
ня; описати фізичні процеси, які відбуваються в об'єкті; охарактеризувати 
методи розв'язування відповідних крайових задач математичної фізики. 

Зміст роботи. Тіло людини при наявності захисного одягу моделюється 
вкладеними порожнистими циліндрами з різними властивостями. У най-
більш загальному випадку розглядається циліндр скінченої довжини при 
наявності лінійного джерела тепла, яке розміщене по осі циліндра. 

У твердому тілі перенесення тепла здійснюється теплопровідністю, яка має 
молекулярно-атомарний характер. Теплопередача на поверхні тіла може прохо-
дити трьома способами: теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням. 

Рівняння теплопровідності 

сІМЛ„ЧТ)+т0 = с д Т , 

" 0 ді 
де Хч - коефіцієнт теплопровідності, с- питома об'ємна теплоємність 

тіла, о>0 - кількість тепла в одиниці об'єму за одиницю часу. У випадку, 
коли коефіцієнти X та с є постійними, рівняння теплопровідності набу-
ває вигляду звичайного параболічного рівняння з джерелами тепла. Для 
однозначності розв'язку рівняння теплопровідності слід додати початкові 
та граничні умови. В якості початкової умови задається температура в пев-
ний момент часу, яка переважно є постійною. Граничні умови пов'язані із 
складним теплообміном на поверхні тіла, де можуть бути всі три способи 
теплопередачі одночасно. 

У теорії теплопровідності як основні граничні умови можуть бути задані 
такі величини: розподіл температури на поверхні тіла, як довільна функція 
точки поверхні; густина теплового потоку на поверхні тіла; конвективний 
теплообмін між поверхнею тіла та зовнішнім середовищем. 

При теплообміні випромінюванням між поверхнями, що мають темпера-
туру Т1 та Т, густина теплового потоку через першу поверхню визначається 
за формулою 

Ч = 12 (Ті4 - Т24), 
де - стала Стефана-Больцмана, Є п - постійний коефіцієнт, що зале-

жить від характеристик випромінювачів та поглинання поверхонь і їх від-
носного положення. 
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У частковому випадку, за відсутності теплового потоку через поверхню 
(для тіл з ідеально ізольованою поверхнею), тепловий потік дорівнює нулю. 

У разі поширення тепла від зовнішнього середовища до тіла людини мож-
на розглядати такі випадки: дослідження нестаціонарного температурного 
поля циліндра за конвективного теплообміну із зовнішнім середовищем; 
дослідження нестаціонарного плоского осесиметричного температурного 
поля довгого порожнистого циліндра; дослідження нестаціонарного осесиме-
тричного температурного поля порожнистого циліндра скінченної довжини; 
дослідження нестаціонарного плоского осесиметричного температурного 
поля довгого порожнистого циліндра під дією лінійного джерела тепла, роз-
міщеного вздовж осі циліндра [3]. 

На відміну від дифузії, яка зазвичай призводить до вирівнювання кон-
центрації речовин, результатом термодифузії є просторове розділення речо-
вин. При створенні в двокомпонентній суміші градієнта температури, про-
цеси термодифузії та дифузії діють в протилежних напрямах, що призводить 
до встановлення певного рівноважного розподілу компонентів. 

Між тілом людини і зовнішнім середовищем звичайно присутній про-
міжковий шар, в якому, крім поширення температурного, поля відбуваєть-
ся також дифузія маси, пов'язана з тим, що з тіла людини виділяється піт. 
Використаємо принцип моделювання за аналогією та запишемо рівняння 
на концентрацію вологи С і температуру Т у вигляді [4]: 

дС дС ^дгС г дТ пдТ д2Т г + 5 = О—- + 3 + 5 — = а—- + .Іт 
ді дг дг ' ді дг дг ' 

де В - коефіцієнт дифузії вологи; а - коефіцієнт температуропровідно-
сті, 5 - швидкість конвективного переносу; З, Зт - інтенсивність локального 
джерела вологи і тепла, f - час, г - циліндрична координата. 

Раціональне вирішення питання захисту значною мірою базується на ма-
тематичних моделях, які використовуємо для опису фізичних процесів, а та-
кож ефективності аналітико-числових методів розв'язування відповідних 
крайових задач математичної фізики. Характерною особливістю таких задач 
є те, що здебільшого недостатньо даних для задання початкових і граничних 
умов в аналітичному вигляді. Це призводить до формулювання некоректних 
за Тихоновим задач математичної фізики в умовах значної невизначеності. 
Для побудови розв'язку задач такого типу необхідно використовувати регу-
ляризуючі алгоритми, що опираються на апріорну інформацію, яка задається 
в неформалізованій формі. 

Основні методи розв'язування таких рівнянь: метод розділення змінних, 
метод інтегральних перетворень, метод розкладу за власними функціями, 
метод перетворення координат, перетворення залежної змінної, метод теорії 
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збурень, метод функцій Гріна, метод інтегральних рівнянь, варіаційні мето-
ди, чисельні методи. Отримати розв'язок рівняння аналітичними методами 
не завжди можливо, оскільки вхідними даними, як правило, слугують дис-
кретні експериментальні дані, відомі в нееквідистантних точках. У такому 
разі потрібно використовувати чисельні методи. Однак аналіз розв'язування 
практичних задач свідчить, що найбільш використовуваними є комбіновані 
методи - ітераційне застосування аналітичних та чисельних методів. Аналі-
тичні методи використовують для знаходження початкового розв'язку, а чи-
сельні методи уточнюють його. 

Список літератури 
1. Штайн. Б. В., Болібрух Б. В., Лозинський Р. Я. Теоретичне обґрунтування 

поширення теплоти в пакеті матеріалів та повітряному прошарку захисного 
одягу//Б. В. Штайн., Б. В. Болібрух, Р. Я. Лозинський//Науковий вісник Укр-
НДІПБ, 2012, № 2 (26) 150. - С. 150-155 

2. Лопатьєв А. О. Інформаційні та енергетичні аспекти складно коорди-
наційних рухів стрільців.//А. О. Лопатьєв, А. П. Власов, В. М. Трач//Теорія та 
методика фізичного виховання. - 2013. - № 4. - С. 19-24. - БОЇ: http://dx.doi. 
org/10.17309/tmfv.2013.4.1032 

3. Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел//Г. Карслоу, Д. Егер//Москва, 
1964 г., - 488 стр. 

4. Гайвас Б. Конвективно-теплове сушіння шару зерна//Б. Гайвась, Є. Ча-
пля, Д. Чаплаєв.//Фізико-математичне моделювання та інформаційні техно-
логії. - 2015. - с. 39-51. 

94 

http://dx.doi

