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PRZEWODNICTWO CIEPLNE W OĝRODKACH
PERIODYCZNIE WIELOSKàADNIKOWYCH
Marcin Piwowarski
Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych, Warszawa1
Streszczenie. W pracy wyprowadzono model uĞredniony przewodnictwa cieplnego dla
przewodników wieloskáadnikowych, warstwowych i szkieletowych. Opisano metodĊ doboru funkcji ksztaátu dla zagadnieĔ brzegowo-początkowych. Rozwiązano wybrane zagadnienia niestacjonarne wraz z okreĞleniem wpáywu zmiennych wartoĞci wspóáczynnika
przewodnoĞci cieplnej oraz zmiennych wymiarów komórki periodycznoĞci na przewodnictwo cieplne.
Sáowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, przewodniki wieloskáadnikowe, modele uĞrednione

WSTĉP
Przewodnictwo cieplne jest podstawowym procesem, opisującym przepáyw energii cieplnej z miejsc o temperaturze wyĪszej do miejsc o temperaturze niĪszej. Opisem
formalnym przewodnictwa cieplnego jest odpowiednio przyjĊty model konstytutywny,
ustalający relacjĊ miĊdzy strumieniem ciepáa a gradientem temperatury. Model przewodnictwa cieplnego w ciaáach staáych powstaje poprzez powiązanie relacji konstytutywnej
z odpowiednią relacją bilansu energii, wynikającą z pierwszej zasady termodynamiki.
Z matematycznego punktu widzenia teoria przewodnictwa cieplnego prowadzi do
badania ukáadu równaĔ róĪniczkowych cząstkowych. Związki te, jako pierwszy, dla ciaá
nieodksztaácalnych przedstawiá Fourier (1822), zakáadając, Īe wektor strumienia ciepáa
jest wprost proporcjonalny do gradientu temperatury, a wspóáczynnik proporcjonalnoĞci
nazwaá wspóáczynnikiem przewodnictwa cieplnego.
DoĞü szybko powstaáy uogólnienia tych związków, wynikające z obserwacji, Īe staáe
termiczne zaleĪą od poáoĪenia (niejednorodnoĞü), kierunku (anizotropia) czy sprzĊĪenia
z innymi polami, na przykáad mechanicznymi (termomechanika). Literatura poĞwiĊcona
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tej tematyce jest obszerna, moĪna ją znaleĨü w podstawowych monogra¿ach (np. Nowacki i Olesiak [1991]).
Poszukiwanie rozwiązaĔ analitycznych zagadnieĔ początkowo-brzegowych dla ciaá
anizotropowych i niejednorodnych nawet w przypadku przewodnictwa cieplnego jest na
ogóá skomplikowane. W takich przypadkach poszukuje siĊ rozwiązaĔ numerycznych,
przybliĪonych. MoĪliwe jest takĪe konstruowanie modeli prostszych, tj. modeli, w których relacje opisujące badane zjawiska pozwalają na áatwiejsze znalezienie rozwiązaĔ
bądĨ analitycznych, bądĨ numerycznych. Przykáadem takiego modelowania moĪe byü
traktowanie ciaá niejednorodnych jako jednorodne. PrzybliĪenie to jest dopuszczalne,
gdy mamy do czynienia ze „sáabą” niejednorodnoĞcią. Obecnie jednak coraz czĊĞciej
stosuje siĊ materiaáy „silnie” niejednorodne, takie jak na przykáad kompozyty. ZaáoĪenie
upraszczające o jednorodnoĞci ciaáa trzeba w takim przypadku odrzuciü.
W pracy rozwaĪano przewodniki silnie niejednorodne, ograniczone jednak do takich,
w których niejednorodnoĞü jest powtarzalna. W konsekwencji funkcje charakteryzujące
ciaáo, takie jak ciepáo wáaĞciwe i skáadowe tensora przewodnictwa cieplnego, bĊdą funkcjami periodycznymi.
MODEL UĝREDNIONY PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO
Kon¿guracją odniesienia ciaá rozwaĪanych w pracy bĊdzie obszar ,   R3
w kartezjaĔskim ukáadzie wspóárzĊdnych 0x1x2x3. Punkty w  oznaczaü siĊ bĊdzie
przez (x1, x2, x3) lub xk, k = 1, 2, 3.
Oznaczmy temperaturĊ przez ș :  × ¢t0, t1²ĺ R oraz strumieĔ ciepáa przez q :  ×
× ¢t0, t1²ĺ R3, gdzie qk = –Kklș,l oraz Kkl są skáadowymi tensora przewodnictwa cieplnego.
Paraboliczne równanie przewodnictwa cieplnego ma postaü:
cT  K klT ,l ,k f
(1)
OkreĞlone jest ono w kaĪdym punkcie (x1, x2, x3, t) obszaru  × ¢t0, t1².
W tak sformuáowanym opisie przewodnictwa cieplnego zagadnienie początkowo-brzegowe polega na znalezieniu funkcji ș speániającej równanie (1) oraz nastĊpujące
warunki:
1) dana jest temperatura w chwili t0, T x1 , x2 , x3 , t0
G x1 , x2 , x3 , x1 , x2 , x3  : ;
2) dana jest temperatura na brzegu przewodnika, T H x1 , x2 , x3 , t , x1 , x2 , x3  w:,
w kaĪdej chwili t  t0 , t1 ;
3) dany jest gradient temperatury na brzegu w:, T ,l x1 , x2 , x3 , t , x1 , x2 , x3  w:
w kaĪdej chwili t  t0 , t1 ;
4) dana
jest
funkcja
J x1 , x2 , x3 , t
T ,l x1 , x2 , x3 , t  gT x1 , x2 , x3 , t ,
x1 , x2 , x3  w:, t  t0 , t1 , gdzie g jest wielkoĞcią staáą.
Równanie (1) z warunkami początkowo-brzegowymi 1–4, stanowią podstawowy
ukáad relacji modelu Fouriera przepáywu ciepáa w ciele anizotropowym i niejednorodnym.
W dalszym ciągu bĊdziemy rozwaĪaü klasĊ przewodników periodycznych, których
3
0, L1 u 0, L2 u 0, L3  R i periodyczkon¿guracją odniesienia bĊdzie obszar :
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noĞü bĊdzie páaska, tzn. taka sama w kaĪdym przekroju x3, czyli w obszarze 3, gdzie
3 = (0, L1) × (0, L2). ZaáóĪmy ponadto, Īe powtarzającym siĊ elementem jest prostokąt
o wymiarach boków l1 i l2.
W dalszym ciągu na oznaczenie zmiennej x3 bĊdziemy uĪywaü takĪe z, x3 Ł z.
O tensorze przewodnictwa cieplnego zaáoĪymy, Īe ma postaü:
K kl x1 , x2 , z

ª K11 x1 , x2
«K x , x
« 21 1 2
0
¬

K12 x1 , x2
K 22 x1 , x2
0

K zz

0
º
»
0
»
x1 , x2 ¼

ZaáóĪmy teĪ, Īe ciepáo wáaĞciwe nie zaleĪy od zmiennej z.
Do modelowania opisanych przewodników zastosujemy metodĊ parametrów mikrolokanych zaproponowaną przez WoĨniaka [1987]. Jest to metoda nieasymptotyczna, wykorzystująca aparat formalny analizy niestandardowej. Analiza niestandardowa naleĪy do
tego nurtu badaĔ w matematyce, w którym rozwaĪa siĊ, co matematyka utraciáa, odrzucając, w wyniku fascynacji formalizmem epsilonowo-deltowym, takie pojĊcia, jak: monada, nieskoĔczenie maáa czy nieskoĔczenie wielka. Ten nurt badaĔ jest umotywowany
warunkami fenomenologicznymi, biorącymi siĊ z obserwacji rzeczywistoĞci, takimi jak:
opis Ğwiata niekoniecznie musi byü ciągáy, wątpliwe, czy istnieją zbiory nieskoĔczone
obiektów rzeczywistych, przejĞcie graniczne nie jest wery¿kowalne. W analizie niestandardowej, pozostając w zgodzie z wymogami formalnej poprawnoĞci, rozszerza siĊ przestrzeĔ liczb rzeczywistych o te, które siĊ róĪnią nieskoĔczenie maáo i nieskoĔczenie duĪo.
Powrót do nieskoĔczenie maáych i duĪych nastąpiá w drugiej poáowie ubiegáego wieku,
gáównie dziĊki pracom Robinsona [1966]. Metoda parametrów mikrolokalnych obejmuje
klasĊ ciaá gĊstoperiodycznych, tzn. takich, w których jest duĪo komórek periodycznoĞci.
To, czy komórek w ciele jest juĪ dostatecznie duĪo, rozstrzyga badacz arbitralnie. RozstrzygniĊcie to powinno motywowaü przyjĊcie pewnej hipotezy co do klasy rozwaĪanych
problemów, tzw. hipotezy homogenizacyjnej [WoĨniak 1987]. Mówi ona, Īe zachowanie
siĊ ciaá gĊsto periodycznych jest podobne, o ile komórki mają te same wáasnoĞci materiaáowe i są pod wpáywem tych samych siá zewnĊtrznych. Ta heurystyczna przesáanka leĪy
u podstaw pewnego zabiegu matematycznego wykorzystującego analizĊ niestandardową,
w którego wyniku rozpatrywane ciaáo modelowane jest w strukturze niestandardowej,
opartej na rozszerzonej przestrzeni liczb rzeczywistych (tzw. liczby hiperrzeczywiste).
W tym niestandardowym modelu przynajmniej jeden wymiar komórki periodycznoĞci
jest in¿nitezymalny, funkcje zaĞ opisujące wáasnoĞci materiaáowe, gĊstoĞü, przemieszczenie są niestandardowe.
Proponowany formalny zabieg – opisu ciaáa w rozszerzonej przestrzeni liczb rzeczywistych – na niewiele by siĊ zdaá, gdyby nie moĪliwoĞü poszukiwania jednoznacznego
przedstawienia niestandardowych funkcji przemieszczeĔ za pomocą funkcji standardowych. Zakáada siĊ, Īe takich funkcji powinno byü wiĊcej, powinny to byü nie tylko
standardowe funkcje przemieszczeĔ, ale i pewne nowe funkcje opisujące zachowanie
siĊ mikrokomórki, czyli parametry mikrolokalne [WoĨniak 1976, 1977, 1986, 1987,
Wągrowska 1986, Matysiak i WoĨniak 1987, 1988, KaczyĔski i Matysiak 1988, 1989,
Nagórko 1989a,b, 2004, Matysiak 1989, Matysiak i Nagórko 1989, Nagórko i in. 1991,
Michalak 1998, 1999, 2000].
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Metoda parametrów mikrolokalnych zostaáa zastosowana w wielu obszarach mechaniki, m.in. w zagadnieniach cieplnych [Matysiak i Pauk 1995, Matysiak i in. 1998a,
1998b, Nagórko i ZieliĔski 1999, Nagórko i Piwowarski 2003, Piwowarski 2006], dynamicznych [Mazur-ĝniady 1993, Wierzbicki 1986, Matysiak i Nagórko 1995], w mechanice zniszczenia [KaczyĔski i Matysiak 1993, 1994], a takĪe w teorii dyfuzji [Matysiak
i Mieszkowski 1999].
Zgodnie z metodą parametrów mikrolokalnych zaáóĪmy, Īe temperatura ș(x1, x2, z, t)
moĪe byü rozáoĪona na sumĊ dwóch skáadników:

T x1 , x2 , z, t

- x1 , x2 , z , t  h( x1 , x2 )\ x1 , x2 , z, t

gdzie skáadnik pierwszy - ( x1 , x2 , z, t ) jest temperaturą uĞrednioną, a skáadnik drugi
\ x1 , x2 , z, t opisuje wpáyw niejednorodnoĞci na temperaturĊ. Funkcje - x1 , x2 , z, t
i \ x1 , x2 , z, t są funkcjami nieznanymi.
A
Zgodnie z metodą parametrów mikrolokalnych ukáad równaĔ na funkcje - i 9 ma
postaü:
c -  KDE - ,DE  K zz - , zz  KDE h A ,E 9 A ,D

0

A B B
A
B
B
A B B
A B B
ch h 9  KDE h ,D h ,E 9  KDE h h 9 ,DE  K zz h h 9 , zz 

+ KDE h A ,E - ,D

(2)

0

Ukáad (2) jest ukáadem równaĔ na funkcje wolnozmienne - i 9 A , o ile znane są funkcje ksztaátu hA. Dobór tych funkcji jest wiĊc istotny i powinien byü dokonany zgodnie
z pewnymi okreĞlonymi kryteriami dla caáej ustalonej klasy przewodników.
MODALNE FUNKCJE KSZTAàTU
W przypadku przewodnictwa cieplnego funkcja ksztaátu h powinna okreĞlaü zaburzenia temperatury spowodowane periodyczną niejednorodnoĞcią przewodnika, a same zaburzenia powinny maleü z upáywem czasu. Przyjmijmy wiĊc, Īe temperatura ograniczona
do czáonu opisującego zaburzenia, malejąca z upáywem czasu, ma postaü:

T x1 , x2 , z , t

h x1 , x2 e

 Ot

(3)

gdzie Ȝ > 0.
Podstawiając równanie (3) do równania Fouriera (1), otrzymujemy:

Och  KDE h,D ,E

0

(4)

Znalezienie wiĊc funkcji ksztaátu h sprowadza siĊ do rozwiązania problemu wáasnego: czy istnieje Ȝ > 0, dla której równanie (4) ma periodyczne rozwiązanie niezerowe?
ZauwaĪmy, Īe warunek jednorodnoĞci na brzegu h w' 0 wobec periodycznoĞci h jest
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speániony. Niech ȜA, A = 1, 2, ..., n, są niezerowymi wartoĞciami wáasnymi równania (4).
Odpowiadające im rozwiązania hA (x1, x2) nazwiemy modalnymi lub globalnymi funkcjami ksztaátu.
Jako przykáad rozwiąĪmy równanie (4) w przypadku przewodnika periodycznie dwuwarstwowego i izotropowego, w którym niejednorodnoĞü wystĊpuje tylko w kierunku x1.
Wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego K11 jest funkcją x1, przyjmującą wartoĞci
lc lc
lc
lc
c dla x1  §¨ 1 , 1  l1cc·¸ . Podobnie
c dla x1  §¨ 0, 1 ·¸ i x1  §¨ 1  l1cc, l1 ·¸ , oraz K11
K11
©2 2
¹
© 2¹
©2
¹
przebiegaü bĊdzie funkcja ciepáa wáaĞciwego c.
Funkcje K11(x1) i c(x1) są funkcjami nieciągáymi, skokowo zmieniającymi wartoĞci na
stykach warstw. Funkcja ksztaátu h jest tutaj funkcją tylko zmiennej x1.
Równanie (4) przyjmie postaü:

Ȝch + (K11h,1),1 = 0

(5)

Równanie (5) rozwiązujemy w sposób przybliĪony. Nieciągáy rozkáad ciepáa wáaĞciwego uĞrednimy i dyskretyzujemy tak, by skupiona wartoĞü uĞredniona ciepáa wáaĞciwel1c
l1c
go ¢c² znalazáa siĊ tylko w dwóch punktach: x1
i x1
 l1cc, czyli miaáa wartoĞü
2
2
l1c
l1 c , gdzie, jak áatwo sprawdziü: c K cc  1  K ccc oraz K
. Pochodną funkcji
1
1
1
l1
2
K11h,1 zastĊpujemy ilorazem róĪnicowym w tych punktach.
SprawdĨmy, czy funkcja h1 postaci
2
°K x1
° 1
·
2
K1
°° §
 1¸
x1 
®l1 ¨


l
1
1
K
K
¹
1
1
° ©1
°
° 2 x1  2l1 §1  1  K1 ·
¨
°¯K1
K1 ¹¸
©

h1 x1

lc
dla x1  §¨ 0, 1 ·¸
© 2¹
lc lc
dla x1  ¨§ 1 , 1  l1cc¸·
©2 2
¹
lc
dla x1  §¨ 1  l1cc,
©2

(6)

l1 ·¸
¹

jest rozwiązaniem przybliĪonym równania (5). Funkcja (6) jest funkcją oscylującą,
ǻ-periodyczną, oraz speánia warunek ¢ch² .
Dla tak przyjĊtej funkcji ksztaátu z równania (5) wyliczamy Ȝ:

O

c
cc ·
8 § K11
K11

¨
¸
1  K1 ¹
c © K1

l12

Wyliczona wielkoĞü Ȝ speánia warunek Ȝ > 0. Funkcja (6) jest okreĞlona oczywiĞcie
z dokáadnoĞcią do staáej dowolnej.
W przypadku periodycznoĞci dwukierunkowej, postĊpując podobnie, moĪna wyznaczyü dwie modalne funkcje ksztaátu [Piwowarski 2006].
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ZAGADNIENIA NIESTACJONARNE
Zagadnienia niestacjonarne w przewodnikach o dwuwarstwowym elemencie reprezentatywnym opisują równania (2), w których wystĊpuje jedna funkcja ksztaátu
h1 = h1(x1) i jeden parametr wolnozmienny 9 1 9 1 x1 , x2 , z, t oraz wspóáczynniki przewodnictwa cieplnego K11, K22, Kzz, jako funkcje tylko zmiennej x1. W takim przypadku
równania te przyjmą postaü:
c -  K11 - ,11  K 22 - ,22  K zz - , zz  K11h1 ,1 9 1 ,1

0

1 1 1
1
1
1
1
1 1 1
ch h 9  K11h ,1 h ,1 9  K11h ,1 - ,1  K11h h 9 ,11 

 K 22 h1h1 9 1 ,22  K zz h1h1 9 1 , zz

(7)

0

gdzie:

K1cc  1  K1 ccc, K11

c
K zz

c  1  K1 K11
cc , K 22
K1 K11

c  1  K1 K zz
cc , ¢ K11h1 ,1 ²
K1 K zz

c  1  K1 K 22
cc ,
K1 K 22

c  K11
cc ), ¢ K11h1 ,1 h1 ,1 ²
2( K11

K zz h1h1

l12
c  1  K1 K zz
cc , ch1h1
K1 K zz
3

K 22 h1h1

l12
c  1  K1 K 22
cc .
K1 K 22
3

K cc ·
§ Kc
4¨ 11  11 ¸,
1  K1 ¹
© K1

l12
K1cc  1  K1 ccc ,
3

Przyjmijmy, Īe funkcje - i 9 1 są funkcjami tylko zmiennej z i t. Poszukujemy rozwiązania równaĔ (7) w postaci:

- z, t

- z eZt , 9 1 z , t

91 z e Zt

gdzie Ȧ > 0 i z  0, L3 . BĊdziemy wiĊc poszukiwaü rozwiązaĔ szczególnych ukáadu
równaĔ (7). Podstawiając zadane funkcje do równaĔ (7), otrzymamy:

-, zz  b1-
91 , zz  b091

0

(8)
0
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gdzie:

Z K 1 cc  1  K1 ccc
,
c  1  K1 K zz
cc
K1 K zz

Zc

b1

K zz

K11h1 ,1 h1 ,1  Z ch1h1



b0



K zz h1h1
2

c  K1 K11
cc  Zl1 K1 1  K1 K1cc  1  K1 ccc
12 1  K1 K11
c  1  K1 K zz
cc
l12K1 1  K1 K1 K zz

.

ZauwaĪmy, Īe staáa b1 jest wiĊksza od zera, stąd rozwiązaniem równania (7)1 jest
funkcja:

- z
gdzie

C1 cos b1 z  C2 sin b1 z

dla

warunków

-1  -0 cos b1 L3

i C2

sin b1 L3

(9)

brzegowych

- 0

-0 , - L3

mamy

1
, 1·¸, E  1, 15 , ccc
© 1000 ¹

cc
2400, K zz

15, Z

cc
oraz E
ccc

0,02 oraz l1c

l1cc

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

40,00
30,00
20,00
10,00

0,80
0,90
1,00

15,00

Wykres funkcji b1 = b1(Į, ȕ)
Graph of the function b1 = b1(Į, ȕ)

8,00

0,00
1,00
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c
K zz
. Przyjmijmy
cc
K zz

funkcji b1 = b1(Į, ȕ) przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1.
Fig. 1.

C1

.

Zbadajmy wspóáczynnik b1, w zaleĪnoĞci od D

D  §¨

-

0,01. Wykres
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W rozpatrywanym przypadku wartoĞci funkcji b1 naleĪą do przedziaáu
1
3
b1  §¨10
, 81 ·¸ , przy czym przy ustalonym ȕ funkcja b1 jest funkcją rosnącą. I tak,
5¹
© 5000
dla ȕ = 1, b1, roĞnie od 80,0016 do 81,6, a dla ȕ = 15 – od 10,0002 do 10,2.
Widaü wiĊc, Īe nie w caáym obszarze wartoĞci b1 funkcja (9) jest wolnozmienna.
c o K zz
cc , rozwiązaPrzy „wyrównywaniu” siĊ wáasnoĞci cieplnych, tj. gdy cc o ccc, K zz
nia (9) nie są funkcjami wolnozmiennymi – tracą sens ¿zyczny. Istnieje jednak dostatecznie duĪy obszar zmiennoĞci b1 (obszar obejmujący przypadki istotnej niejednorodnoĞci
cieplnej), w którym temperatura Ğrednia jest wolnozmienna.
Wspóáczynnik b0 wystĊpujący w równaniu (9)2 moĪna przedstawiü w postaci
b0 = a0 + Ȧd0, gdzie a0 jest staáą okreĞloną wzorem:

a0



K11h1 ,1 h1 ,1
K zz h h

natomiast d0

Z0



1 1

a
 0
d0

ch1h1
K zz h1h1

c 1  K1  K11
cc K1
12 K11
l12K1

c  1  K1 K zz
cc
1  K1 K1 K zz

. WielkoĞü b0 jest mniejsza od zera, gdy Ȧ < Ȧ0, gdzie:

K11h1 ,1 h1 ,1

c  K1 K11
cc
12 1  K1 K11

1 1

l12K1

ch h

1  K1 K1cc  1  K1 ccc

.

JeĪeli b0 < 0, to rozwiązaniem równania (8)2 jest funkcja:

91 z

901e

b0 z

 902 e

b0 z

(10)

1
2
We wzorze (10) wielkoĞci 90 , 90 są dowolnymi staáymi.
SprawdĨmy jeszcze, jak na Àuktuacje wpáywa zmiana wymiarów komórki. ZaáóĪmy,
1
cc , K zz
c , K zz
cc , Z , t , są takie
Īe wielkoĞci charakteryzujące przewodnik: 9 0 , L3 , c c, ccc, K11
c
200,00, l1c l1cc oraz l1 = 0,04 (przypadek I, wtedy
jak w przypadku poprzednim: K11
Ȧ0 = 2455,68), l1 = 0,02 (przypadek II, wtedy Ȧ0 = 9817,91), l1 = 0,01 (przypadek III,
przy którym Ȧ0 = 39 290,94). W tych przypadkach wykresy Àuktuacji przedstawiono na
rysunku 2.
Zmiana wymiaru komórki wpáywa na zaburzenie w taki sposób, Īe wystĊpuje ono na
wiĊkszym odcinku przewodnika dla mniejszej liczby warstw, a na mniejszym odcinku dla
przewodnika o wiĊkszej liczbie warstw. Wpáyw ten jednak takĪe szybko zanika.
Zagadnienia przepáywu ciepáa w páaszczyĨnie przekroju przewodnika rozpatrywano
w pracy Piwowarskiego [2006].
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PODSUMOWANIE
WyodrĊbniona w pracy klasa przewodników jest obszerna; obejmuje m.in. przewodniki wielowarstwowe i szkieletowe, tzn. takie, w których struktura jest przeciĊciem prostopadáym dwu rodzajów warstw. Opis takich przewodników na gruncie klasycznej teorii
przewodnictwa cieplnego sprowadza siĊ do równania Fouriera o zmiennych wspóáczynnikach. Z tego powodu za cel pracy przyjĊto skonstruowanie modelu uĞrednionego przewodnictwa cieplnego, a wiĊc modelu, w którym wspóáczynniki zmieniające periodycznie
swoje wartoĞci zastąpi siĊ wielkoĞciami uĞrednionymi. Nie chcąc jednak, by uĞrednienie zbyt daleko uproĞciáo opis zjawiska, do konstrukcji modelu wykorzystano metody
nieasymptotyczne parametrów mikrolokalnych i technikĊ uĞredniania tolerancyjnego.
W tych metodach, mimo uĞrednienia wspóáczynników, moĪliwe jest opisanie wpáywu
niejednorodnej struktury przewodnika na przewodnictwo przez wprowadzenie dodatkowych (obok temperatury) niewiadomych. W modelach takich rozwiązywanie zagadnieĔ
zaleĪy od wymiaru elementu reprezentatywnego, czyli wystĊpuje tzw. efekt skali.
W skonstruowanym modelu wystĊpuje n + 1 równaĔ na temperaturĊ i na Àuktuacje,
których wyznaczenie zaleĪy od pewnych postulowanych funkcji periodycznych i oscylujących, zwanych funkcjami ksztaátu, które muszą byü znane. W pracy znaleziono, zgodnie z przyjĊtymi kryteriami, takie funkcje i zastosowano je do rozwiązania wybranych
zagadnieĔ przewodzenia ciepáa w ciaáach periodycznych dwuwarstwowych i szkieletowych. Rozwiązanie tych zagadnieĔ zwery¿kowaáo model i wery¿kacjĊ moĪna uznaü za
zadowalającą.
Ukáad równaĔ modelu jest ukáadem równaĔ róĪniczkowych o staáych (uĞrednionych)
wspóáczynnikach, jest wiĊc modelem prostszym w stosunku do klasycznego modelu Fouriera dla ciaá niejednorodnych. Z drugiej jednak strony zamiast jednego równania na
temperaturĊ, o staáych wspóáczynnikach, wystĊpuje w nim ukáad równaĔ na temperaturĊ
i Àuktuacje.
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Zaburzenia przewodnictwa cieplnego wzdáuĪ osi przewodnika prostopadáej do páaszczyzny struktury periodycznej, wywoáane Àuktuacją, zarówno w przypadku stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na ogóá bardzo szybko zanikają. SzybkoĞü ta zaleĪy od
róĪnicy wspóáczynników przewodnictwa cieplnego i jest wiĊksza dla wspóáczynników
bardziej zróĪnicowanych.
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HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA
Abstract. The paper presents construction of an averaged model of heat conduction in
multicomponent, layered and skeletal conductors. A method of selection of shape function was described for initial-boundary problems. Selected non-stationary problems were
solved including determination of the inÀuence of variable values of the coef¿cient of heat
conduction as well as the inÀuence of variable dimensions of a microstructure cell on the
heat conduction.
Key words: heat conduction, multicomponent conductors, averaged models
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