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РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-
ІЗОТРОПНОГО КУСКОВО-ОДНОРІДНОГО ПРОСТОРУ З ДВОМА 
КРУГОВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ  
 

Неосесиметричну задачу теплопровідності для кусково-однорідного транс-
версально-ізотропного простору з двома (теплоактивним і термоізольова-
ним) внутрішніми включеннями, розміщеними паралельно до площини з’єд-
нання двох різних трансверсально-ізотропних півпросторів, зведено до сис-
теми двох двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь. Розв’язок цієї 
системи побудовано у вигляді рядів за многочленами Якобі. Отримано за-
лежності розподілу температур від теплофізичних властивостей мате-
ріалів і відстаней включень до площини з’єднання півпросторів. Виявлено 
кількісні та якісні особливості температурного поля в околі включень. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОГО 
КУСОЧНО-ОДНОРОДНОГО ПРОСТРАНСТВА, СОДЕРЖАЩЕГО ДВА КРУГОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЯ  
 
Неосесимметричная задача теплопроводности для кусочно-однородного трансвер-
сально-изотропного пространства, содержащего два (теплоактивное и термоизо-
лированное) внутренние включения, расположенные параллельно плоскости соеди-
нения двух различных трансверсально-изотропных полупространств, сведена к 
системе двух двумерных сингулярных интегральных уравнений. Решение этой 
системы построено в виде рядов по многочленам Якоби. Получено распределение 
температур в зависимости от теплофизических свойств материалов и расстоя-
ний от включений до плоскости соединения полупространств. Установлены ко-
личественные и качественные особенности температурного поля в окрестности 
включений. 
 
SOLUTION OF HEAT CONDUCTION PROBLEM FOR A TRANSVERSALLY ISOTROPIC 
PIECEWISE-HOMOGENEOUS SPACE CONTAINING TWO CIRCULAR INCLUSIONS  
 
Non-axisymmetric heat conduction problem for piecewise-homogeneous transversally 
isotropic space containing two (heat-active and thermally insulated) internal inclusions 
which is parallel to the plane of connection of two different transversally isotropic 
half-spaces, is reduced to a system of two two-dimensional singular integral equations. 
The solution of this system is constructed in the form of series with respect to Jacobi 
polynomials. As a result, a temperature distribution is obtained depending on the 
thermal properties of the materials and the distances from the inclusions to the 
interface of the half-spaces. Quantitative and qualitative features of the temperature 
field in the neighborhood of inclusions are established. 
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