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РЕФЕРАТ
    Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра: 76 сторінок, 22
рисунки, 22 літературних джерела, 1 додаток.
    Мета роботи – побудова математичної моделі температурного поля
двошарового циліндра, зовнішня поверхня якого приймає участі у складному
теплообміні.
   Об'єкт дослідження – процес складного теплообміну поверхні
двошарового циліндра з оточуючим його середовищем.
   Предмет дослідження – математичні моделі температурного поля
нерухомої двошарової циліндричної області, у вигляді крайових задач для
рівняння теплопровідності, чисельні та аналітичні методи розв’язання задачі.
     Методи дослідження – чисельні та аналітичні методи розв’язання
крайових задач для рівняння теплопровідності, зведення крайової задачі для
рівняння теплопровідності до різницевої задачі, методи комп’ютерної
математики, програмні пакети Matlab та Maple.

Ключові слова: МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ,
MATLAB, КРАЙОВА ЗАДАЧА, КІНЦЕВО-РІЗНИЦЕВА СХЕМА,
ЦИЛІНДРИЧНА ОБЛАСТЬ, СКЛАДНИЙ ТЕПЛООБМІН.

ABSTRACT
    Explanatory note to the graduation work of the bachelor: 76 pages, 22
drawings, 22 literary sources, 1 addition.
    The purpose of the work is to construct a mathematical model of the
temperature field of a two-layer cylinder whose outer surface takes part in a complex
heat exchange.
   The object of research  the process of complex heat transfer surface of a two-
layer cylinder with its surrounding environment.
    The subject of the study is mathematical models of the temperature field of a
stationary two-layer cylindrical region, in the form of boundary value problems for
the heat equation, numerical and analytical methods for solving the problem.
    Methods of research  numerical and analytical methods for solving boundary
value problems for the heat equation, reduction of the boundary value problem for the
heat equation to the difference problem, and methods of computer mathematics.

Key words: MATHEMATICAL MODEL, TEMPERATURE FIELD,
MATLAB, SURFACE TASK, FINAL DISTRIBUTION SCHEME, CYLINDER
REGION, COMPLEX HEAT EXCHANGE.


