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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка випускної роботи бакалавра: 61 сторінок, 10
рисунків, 18 літературних джерел.
    Мета роботи – побудова математичної моделі температурного поля
двошарової кулі.
   Об'єкт дослідження – теплові процеси у двошаровій кулі з різними
теплофізичними характеристиками шарів.
   Предмет дослідження – математичні моделі теплових процесів у
сферичній області; алгоритми чисельного розв’язку задач для рівняння
теплопровідності у двошаровій сферичній області.
   Методи дослідження – методи розв’язання крайових задач для рівняння
теплопровідності; метод скінченних елементів; застосування систем
комп’ютерної математики, чисельного розв’язку.

Ключові слова: СФЕРИЧНА ОБЛАСТЬ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ,
ДВОШАРОВА КУЛЯ, МЕТОД СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЧИСЕЛЬНИЙ
РОЗВ’ЯЗОК, СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКА.

ABSTRACT
Explanatory note on the final work of the bachelor: 61pages, 10 drawings, 18
literary sources.
      The purpose of the work – is to construct a mathematical model of the
temperature field of a two-layer ball.
    The object of research - thermal processes in a two-layer ball with different
thermophysical characteristics of layers.
    Subject of research - mathematical models of thermal processes in a spherical
area; algorithms of numerical solution of problems for the heat equation in a two-
layer spherical region.
    Methods of research - methods of solving boundary value problems for the heat
equation; finite element method; application of systems of computer mathematics,
numerical solution.

Key words: SPERICAL AREA, MATHEMATICAL MODEL, DOUBLE
COULD, METHOD OF FIXED ELEMENTS, NUMERICAL SOLUTION,
COMPUTER MATHEMATICS SYSTEM.


