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ჩვენ, ხელმომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით ლევან 

ანთაშვილის მიერ შესრულებულ სადისერტაციო ნაშრომს დასახელებით - 

„ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის ხანგამძლეობაზე თერმული 

დაღლილობის გავლენის კვლევა“ და ვაძლევთ რეკომენდაციას 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოში მის განხილვას ინჟინერიის 
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წარმოდგენილია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

2018 წელი 

ინდივიდუალური პიროვნებების ან ინსტიტუტების მიერ 

ზემომოყვანილი დასახელების სადისერტაციო ნაშრომის გაცნობის 

მიზნით მოთხოვნის შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით 

კოპირებისა და გავრცელების უფლება მინიჭებული აქვს საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტს. 

ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც 

მთლიანი ნაშრომის და არც მისი ცალკეული კომპონენტების გადაბეჭდვა 

ან სხვა რაიმე მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის 

წერილობითი ნებართვის გარეშე. 

ავტორი ირწმუნება, რომ ნაშრომში გამოყენებული საავტორო 

უფლებებით დაცულ მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა 

იმ მცირე ზომის ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ მხოლოდ სპეციფიურ 

მიმართებას ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია 

სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას) და ყველა მათგანზე იღებს 

პასუხისმგებლობას. 

  

ავტორის ხელმოწერა:  
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რეზიუმე 

ლითონური კონსტრუქციების დიდი უმრავლესობა ცვალებადი 

დატვირთვებით მუშაობს. ადვილი გასაგებია, რომ ჩვეულებრივ სტატიკურ 

და დინამიკურ დატვირთვებთან შედარებით ციკლური დატვირთვები 

გაცილებით უფრო მძიმე პირობებს ქმნის ლითონისთვის. ასეთ პირობებში 

ლითონი განიცდის რღვევას არა მარტო სიმტკიცის ჩვეულებრივ ზღვარზე 

უფრო დაბალი ძაბვისას, არამედ ხშირად დრეკადობის ზღვარზე უფრო 

დაბალი ძაბვების პირობებშიც. მოვლენას, რომელიც ასეთ რღვევას იწვევს, 

დაღლილობა ეწოდება. 

ლითონში განვითარებული ცვალებადი ძაბვის ველის წყაროს 

შეიძლება წარმოადგენდეს როგორც სხეულის ზედაპირზე მოქმედი 

ცვალებადი მექანიკური დატვირთვები, ასევე სხეულში არსებული 

არათანაბარი ტემპერატურული ველი, რომელიც განაპირობებს 

არასტაციონარული ტემპერატურული გრადიენტების წარმოქმნას. ასევე, 

შესაძლებელია ამ ორი ფაქტორის ერთდროული ზემოქმედება, რაც კიდევ 

უფრო ამძიმებს ლითონური კონსტრუქციის სამუშაო პირობებს. ცვალებადი 

თერმული დატვირთვების შედეგად ლითონის რღვევის პროცესს თერმული 

დაღლილობა ეწოდება. 

რადგან დაღლილობისადმი მედეგობა მეტად მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია ნებისმიერი ლითონური კონსტრუქციისა, რომელსაც 

მუშაობა უწევს ცვალებადი დატვირთვების ქვეშ, ამიტომ, ამ მხრივ 

(დატვირთვების ხასიათიდან გამომდინარე) გამონაკლისს არც 

ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა წარმოადგენს. მსოფლიოს განვითარებული 

ქვეყნების ერთ–ერთ პირველხარისხოვანი ამოცანა თავდაცვის სფეროში 

სწორედ ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის არხის მედეგობის გაზრდაა. 

ლულის ხანგამძლეობის კვლევის პროცესში, ზემოთქმულიდან გამოდინარე, 

პირველ რიგში უნდა შეფასდეს თერმული დაღლილობის როლი ლულის 

მწყობრიდან გამოსვლის მრავალ ფაქტორში, რაც სადისერტაციო ნაშრომის 

ამოცანას წარმოადგენს. 

ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა მწყობრიდან გამოსული ლულის 

სტრუქტურა და მისი მაკრო და მიკროსისალეები. ნიმუშების 

მაკროსტრუქტურის შესწავლის დროს ლულის არხის ზედაპირზე 

შეუიარაღებელი თვალისთვის შესამჩნევი, თერმული დაღლილობისთვის 

დამახასიათებელი ბზარები აღმოჩენილი არ არის. გარდა ამისა, ბზარები 

ასევე  არ არის აღმოჩენილი არც შიგა ზედაპირისა და მისი მიმდებარე 

უბნების მიკროსტრუქტურული ანალიზით. ექსპერიმენტული კვლევის 

შედეგად, ლულის სიგრძის გასწვრივ გამოვლენილია სტრუქტურის 

სავარაუდო ცვლილების ტენდენცია და დადგენილია მაკრო და 

მიკროსისალის კლების ხასიათი. 

სროლის პროცესის ფიზიკური მოდელირება არაერთ სირთულესთან 

არის დაკავშირებული, ამიტომ ამოცანის გადასაჭრელად ჩვენს მიზანს 

წარმოადგენდა ისეთი მათემატიკური მოდელის შემუშავება, რომელიც, 

რეალურთან მაქსიმალურად ახლოს მყოფი, პირობითი სასაზღვრო 
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პირობების შემოტანის საფუძველზე აღწერს სროლის პროცესში ლულაში 

ტემპერატურისა და შესაბამისი თერმული ძაბვების განაწილების ხასიათს და 

ადგენს მისი პრაქტიკული გამოყენების პირობებს. 

თეორიული კვლევის ფარგლებში ლულა, პირველი მიახლოებით, 

განხილულია როგორც სასრული სიგრძისა და სისქის მილი, რომლის შიგა 

ზედაპირზეც მოქმედებს არასტაციონარული ტემპერატურული 

დატვირთვები და გადაჭრილია შემდეგი მათემატიკური ამოცანები: 

პირველი ამოცანა გულისხმობს, გამოსხივების არაერთგვაროვანი 

სასაზღვრო პირობით, სითბოგამტარობის განტოლების ანალიზურ ამოხსნას, 

ხოლო მეორე ამოცანა  მოიცავს არაიზოთერმული დრეკადი პროცესის 

მოძრაობის განტოლების, რომელიც ლიტერატურაში ნავიეს განტოლების 

სახელწოდებით არის ცნობილი, ასევე ანალიზურ გადაჭრას, როდესაც 

სხეულის შიგა და გარე ზედაპირებზე მოქმედი წნევა ნულის ტოლია (რადგან 

განვიხილავთ ლულის ხანგამძლეობაზე თერმული დაღლილობის გავლენის 

საკითხს, ამიტომ დენთის აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი წნევის 

გავლენა, რომელიც მექანიკური დატვირთვის ანალოგიურია, 

უგულებელვყავით). ამოხსნის პროცესში გამოიყენება განზოგადებული 

ჰენკელის გარდაქმნა. მიღებულია ინტეგრალური გარდაქმნებისთვის 

საჭირო ორთოგონალური ფუნქციების ორი ბაზისი, რომელთაგან პირველი 

შეესაბამება სითბოგამტარობის ამოცანისთვის ჩაწერილ სასაზღვრო 

პირობებს, ხოლო მეორე ნავიეს განტოლების სასაზღვრო პირობებს. გარდა 

ამისა, შემუშავებულია გარდაქმნის მატრიცის გამოთვლის ორიგინალური 

მეთოდი, რომელიც ერთ ფუნქციონალურ სივრცეს ასახავს მეორეში. 

თეორიული ანალიზით ნაჩვენებია, რომ თერმული დაღლილობა არ 

წარმოადგენს ლულის მწყობრიდან გამოსვლის მთავარ მიზეზს, რადგან 

სროლის დროს ლულაში განვითარებული თერმული ძაბვები ძალზედ 

მცირეა სალულე მასალად გამოყენებული ფოლადი 50-ის გამძლეობის 

ზღვართან შედარებით. აქედან გამომდინარე, უკვე გასაგებია თუ რატომ ვერ 

იქნა აღმოჩენილი ლულის მაკრო და მიკროსკოპული შესწავლით თერმული 

დაღლილობისთვის დამახასიათებელი ბზარები ლულის შიგა ზედაპირზე 

და მის სტრუქტურაში. 

შემუშავებული მათემატიკური მოდელის პერსპექტივა ზოგადი 

ხასიათის მატარებელია. იგი არ იზღუდება ამ კონკრეტული შემთხვევით და 

შესაძლებელია მისი გავრცობა მრავალ ფიზიკურ პროცესზე, რომლებსაც 

ადგილი აქვთ ღერძული სიმეტრიის მქონე მყარ სხეულებში, რადგან 

ტემპერატურისა და წნევის ცოდნა გარემოში მნიშვნელოვანია მასში 

მიმდინარე პროცესების შეფასებისათვის. 

ჩვენს მიერ პრობლემისადმი მიდგომის ანალოგიური კონცეფცია 

გამოყენებული იქნა თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული 

სინთეზისა და ელექტრო გლინვის შერწყმულ პროცესში ტემპერატურული 

ველის მოდელირებისთვის. აღნიშნული ტექნოლოგია გულისხმობდა 

გლინების გავლით დეფორმაციის ზონაში ელექტრული დენის გატარებას, რა 

დროსაც, გასაგლინი მასალის მაღალი ელექტროწინაღობის გამო, 

გამოყოფილი ჯოულის სითბო უზრუნველყოფს გლინვის პროცესის 

იზოთერმულ რეჟიმს. მოხერხდა ცივი გლინების გახურებულ კაზმთან 
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შეხებისას დაკარგული სითბოს რაოდენობის განსაზღვრა და პროცესის 

იზოთერმულობის შესანარჩუნებლად საჭირო დენის ძალის მნიშვნელობის 

დადგენა. უნდა აღინიშნოს თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების 

კარგი თანხვედრა. 

მათემატიკური მოდელირებისას მიღებული შედეგების და 

მწყობრიდან გამოსული ლულის შესწავლისას აღმოჩენილი დაზიანებების 

ერთიანი ანალიზის საფუძველზე გამოირიცხა თერმული დაღლილობის 

გავლენა და წინა პლანზე წამოიწია ცვეთის როლმა ლულის მწყობრიდან 

გამოსვლის პროცესში. აქედან გამომდინარე, სალულე ფოლადების 

ცვეთამედეგობის გაზრდის მიზნით, ჩვენს მიერ დამუშავდა 

სპეცდანიშნულების, საკონსტრუქციო ფოლადების მაღალი სიხშირის 

ინდუქციურ ღუმელში გამოდნობის ტექნოლოგია. მიღებულია ნამზადები, 

რომლებიც, 35 მმ დიამეტრის მქონე მრგვალი ძელაკების სახით, 

გადაგზავნილია სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრში „დელტა“ 

შემდგომი კვლევების გასაგრძელებლად. 
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Abstract 

Majorities of metal constructions work under cyclic loads. It is clear, that 

cyclic loads make more severe conditions for metal to work than static and dynamic 

loads. In such conditions, metallic structure ruptures under stress that is sufficiently 

below not only ordinary ultimate stress but also elastic limit. The phenomenon that 

causes such failure of the structure is known as a fatigue. 

The source of the field of an alternating stress developed inside the metal 

could be alternating loads acting on the surface of the sample as well as non-

homogenous temperature field existing in the body, which causes creation of non-

stationary thermal gradients. Simultaneous influence of the both factors is also 

possible that makes working conditions more severe. Failures in metallic structures 

due to alternating thermal loadings are called thermal fatigue. 

Since fatigue resistance is one of the most important characteristic of any 

metallic structure, gun barrel also isn't an exception taking into account the loads 

acting on it. Improvement of durability of the barrel is one of the actual problems 

in the developed countries of the world. Based on the mentioned above, while 

studying of endurance of the barrel the role of thermal fatigue among the factors 

causing damage in the barrel should be estimated firstly. 

We have investigated structure, macro and microhardness of the damaged 

barrel. During macroscopic study of barrel, noticeable cracks typical for the thermal 

fatigue have not been found. Furthermore, cracks were not found during 

microscopic analysis of the structure and inner surface of the barrel. Experimental 

investigations showed the tendency of the structural transform and decrement in 

the values of macro and microhardness was established along the length of the 

barrel. 

As a lot of complexities are connected to physical modeling of the shooting 

process, elaboration such mathematical model, which, on the base of conditional 

boundary conditions close to the real process, discribes distributions of temperature 

and corresponding thermal stresses, was our object. 

By the first approach, barrel can be considered as pipe with finite length and 

thickness, whose inner surface is subject to the nonstationary thermal loads. 

Problems of our study can be divided and described as follows: The first problem 

implies analytical solution of the heat conduction equation with radiation 

nonhomogeneous boundary conditions, and the second problem deals with 

obtaining of analytical solution of the displacement equation of motion of 

nonisothermal elastodynamics for homogeneous isotropic elastic body, when inner 

and outer surfaces of the body are considered as traction free (we have neglected 

pressure impact of gunpowder on the barrel since we have investigated influence of 

thermal fatigue on the endurance of the barrel). The last equation is known as 

Navier’s equation. Generalized Hankel transform is used to solve the problems. Two 

basis of orthogonal functions necessary for integral transform are obtained. The first 

corresponds to the boundary conditions written for the heat conduction equation 
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and the second fits the boundary conditions of Navier's equation. We have also 

calculated matrix mapping one functional space to another. 

Using theoretical analysis, it was shown that thermal fatigue is not a prime 

reason of damages in barrel since thermal stresses developed in barrel during 

shooting process is quite less than the fatigue limit of steel C50. Thus, absence of 

thermal cracks at the inner surface and in structure of barrel is explained reasonably. 

Elaborated mathematical model carries general character. It is not restricted 

by this problem only and can be generalized for many physical problems taking 

place in the solid bodies with axial symmetry as knowledge of the temperature and 

pressure of the media is an important information to estimate processes ongoing in 

it. 

The concept of the approach to problem have been used in combined process 

of self-propagating high temperature synthesis and electric rolling for modeling of 

temperature field. The technology implies the current passing into deformation 

zone through mills when, due to high electric resistance of the rolling material, 

produced Joule heat provides isothermal regime of the rolling process. The amount 

of heat, which is lost due to interaction between heated material and cold rolls, was 

calculated and the current, necessary for isothermal regime of the rolling process 

was found. It should be mentioned that the mathematical model showed good 

coincidence with experimental results. 

Based on combined analysis of theoretical results and the facts obtaining 

during researching of damaged barrel, impact of thermal fatigue on durability of 

barrel was excluded and influence of the wear took the first place. Hence, to improve 

the wear resistance of the steel used for a barrel we have developed a technology of 

steel smelting process into high frequency induction furnace. Samples with 35 mm 

in diameter were sent in State Military Scientific-Technical Center Delta for 

conducting further investigations. 
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xvi 

 

მადლიერება  

გაწეული დახმარებისთვის უდიდესი მადლობა მინდა გადავუხადო 

ჩემს ხელმძღვანელებს, პროფესორ მიხეილ ოქროსაშვილსა და აკადემიკოს 

გიორგი თავაძეს, რომლებიც კვლევის დაწყების პირველივე დღიდან 

გვერდში მედგნენ რათა წარმატებით გადამეჭრა დასახული ამოცანა. 

მადლობას ვუხდი ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის №4 ლაბორატორიის ხელმძღვანელს, 

ბატონ იოსებ ცინცაძეს, ბატონ ანზორ გაბისიანს, ქალბატონ ნელი 

გონჯილაშვილს და ლაბორატორიის მთელ პერსონალს, რომელთა 

თანადგომითა და დახმარებით შესრულდა ექსპერიმენტული სამუშაოს 

მთელი მოცულობა. უღრმესი მადლობა მეტალურგიის განყოფილების 

ხელმძღვანელს, ბატონ თემურ ნამიჩეიშვილს, რომელიც აქტიურად იყო 

ჩართული მიმდინარე სამუშაოში. 

უდიდეს მადლობას ვუხდი თსუ-ს მათემატიკის დეპარტამენტის 

პროფესორს, ბატონ გრიგორ გიორგაძეს, რომელიც საკითხზე მუშაობის 

დაწყების დღიდან კონსულტაციას მიწევდა შესასწავლი პროცესის 

მათემატიკური აღწერის კუთხით. მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება 

მისდამი და პატივისცემა მისი პროფესიონალიზმის წინაშე.  

მორალური თუ ტექნიკური თანადგომისთვის მადლობა მინდა 

გადავუხადო ჩემს მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს. 
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შესავალი 

ლითონური კონსტრუქციების დიდი უმრავლესობა ცვალებადი 

დატვირთვებით მუშაობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლითონის ყოველ 

ფიქსირებულ წერტილში ძაბვა რაღაც მინიმალური მნიშვნელობიდან 

მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე იზრდება, შემდეგ კი კვლავ მინიმალურ 

ნიშნულამდე განიცდის ვარდნას, ანუ ძაბვის სიდიდე დროში ოსცილირებს 

და, ამასთანავე, არ არის აუცილებელი, რომ ძაბვის მაქსიმუმების ან 

მინიმუმების მიმდევრობა იყოს მუდმივი. მათი მნიშვნელობები 

შესაძლებელია იცვლებოდეს. მოცემულ წერტილში ძაბვის ცვლილებას ორ 

მომდევნო მაქსიმუმს (მინიმუმს) შორის დატვირთვის ციკლი ეწოდება.  

ადვილი გასაგებია, რომ ჩვეულებრივ სტატიკურ და დინამიკურ 

დატვირთვებთან შედარებით ციკლური დატვირთვები გაცილებით უფრო 

მძიმე პირობებს ქმნის ლითონისთვის. ასეთ პირობებში ლითონი განიცდის 

რღვევას არა მარტო სიმტკიცის ჩვეულებრივ ზღვარზე უფრო დაბალი 

ძაბვისას, არამედ ხშირად დრეკადობის ზღვარზე უფრო დაბალი ძაბვების 

პირობებშიც. მოვლენას, რომელიც ასეთ რღვევას იწვევს, დაღლილობა 

ეწოდება. 

ლითონში განვითარებული ცვალებადი ძაბვის ველის წყაროს 

შეიძლება წარმოადგენდეს როგორც სხეულის ზედაპირზე მოქმედი 

ცვალებადი მექანიკური დატვირთვები, ასევე სხეულში არსებული 

არათანაბარი ტემპერატურული ველი, რომელიც განაპირობებს არასტაციო-

ნარული ტემპერატურული გრადიენტების წარმოქმნას. ასევე, შესაძლებელია 

ამ ორი ფაქტორის ერთდროული ზემოქმედება, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს 

ლითონური კონსტრუქციის სამუშაო პირობებს. ცვალებადი თერმული 

დატვირთვების შედეგად ლითონის რღვევის პროცესს თერმული 

დაღლილობა ეწოდება. 

მე-19 საუკუნეში დაღლილობა მასალების მისტიკურ თვისებად 

ითვლებოდა, რადგან დაღლილობის ზიანის დამზერა შეუძლებელი იყო, 

რღვევას ადგილი ჰქონდა ყოველგვარი წინასწარი გამაფრთხილებელი 
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ნიშნების გარეშე. მხოლოდ მე-20 საუკუნეში გახდა ცხადი, რომ 

განმეორებითი დატვირთვები განაპირობებს დაღლილობის მექანიზმს 

სხეულში, რომელიც იწვევს მცირე ბზარების ჩასახვას, რომელსაც თან სდევს 

ბზარის ზრდის პროცესი და საბოლოოდ სრულდება სრული რღვევით. 

სტრუქტურათა ინჟინერიის ისტორია დღემდე ინახავს უამრავი 

დაღლილობითი რღვევის მაგალითს მანქანათა მექანიზმებში, 

სატრანსპორტო საშუალებებში, შენადუღ სტრუქტურებში, თვითმფრინა-

ვებში და ა.შ. დროდადრო ამგვარი რღვევები განაპირობებდა კატასტროფულ 

უბედურ შემთხვევებს, როგორიცაა მაღალი წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლის 

აფეთქება, ხიდების ნგრევა ან სხვა დიდი სტრუქტურების სრული კოლაფსი. 

უამრავი ამგვარი შემთხვევა ვერ მოხვდა გაზეთების მთავარ გვერდზე, 

მაგრამ ნაკლებად კატასტროფული დაღლილობის რღვევების ეკონომიკური 

გავლენა იყო მეტად კატასტროფული. ამჟამად სტრუქტურათა დაღლილო-

ბის ფენომენი აღიარებულია ძალზედ მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ 

პრობლემად. 

როგორც წესი, გახურების და გაცივების განმეორებითი ციკლები 

ლითონში თერმულ ძაბვებს წარმოქმნის, რომლებიც დროთა განმავლობაში, 

გარკვეული სიდიდის გადაჭარბების შემდეგ, ლოკალური მიკრონაპრალების 

გაჩენას იწვევს. ეს მიკრონაპრალები შემდგომ მაკრონაწილაკებს წარმოქმნის, 

რაც საბოლოოდ დეტალის ნგრევას იწვევს. ამ პროცესის განვითარება 

ლითონის თვისებებზე და დატვირთვის პირობებზეა დამოკიდებული. 

ლითონის დეტალის დაზიანება ცვალებადი თერმოციკლური დატვირ- 

თვებით, ანუ თერმული დაღლილობით, ტექნიკის მრავალ დარგშია 

გავრცელებული. თერმოციკლურ დატვირთვებთან ერთად, ჩვეულებრივ, 

ლითონზე დამატებით მოქმედებს მექანიკური ძალა, ქიმიურ-აგრესიული 

გარემო და სხვა ფაქტორები. ლითონის თერმული დაზიანების კონკრეტული 

პროცესი მასში სხვადასხვა შეუქცევადი ცვლილებების განვითარებას 

მოიცავს, მაგალითად, ცვლილებებს მარცვლის შიგნით, მარცვლების 

დანაწევრებას, ფაზურ გარდაქმნებს, დეფორმაციებს, მიკრონაპრალების 
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განვითარებას და სხვა. პარალელურად ლითონის ზედაპირი შეიძლება სხვა 

საექსპლუატაციო ფაქტორების ზეგავლენასაც  განიცდიდეს. 

ნებისმიერი ლითონური კონსტრუქციის ხანგამძლეობა და 

საიმედოობა მის დასამზადებლად შერჩეული მასალის გვარობასა და 

კონსტრუქციულ სიმტკიცეზეა დამოკიდებული. ამ უკანასკნელს კი იმ 

ძირითადი მახასიათებლების კომპლექსი განსაზღვრავს, რომელიც 

ნაკეთობის საექსპლუატაციო თვისებებს უზრუნველყოფს. აქედან 

გამომდინარე, ლითონის ფიზიკო–მექანიკური თვისებები, რომელიც ნაკე-

თობის ხარისხს განაპირობებს და უშუალო კავშირშია მის საექსპლუატაციო 

თვისებებთან, არა მარტო ლითონის ქიმიური შედგენილობით განისაზღვრე-

ბა, არამედ მისი შიგა კრისტალური აგებულებითაც, რომელიც საექსპლუატა-

ციო თვისებების მინიჭების დამამთავრებელი ტექნოლოგიური პროცესებით, 

მაგალითად, მზა ნაკეთობის თერმული თუ ქიმიურ–თერმული 

დამუშავებით მიიღწევა. ქიმიურ შედგენილობასთან ერთად სწორედ ფორმის 

შეცვლისა და სტრუქტურული ცვლილებების ტექნოლოგიური პროცესები 

ანიჭებს ნაკეთობას ბუნებრივ, დაბალ თუ გაზრდილ ტემპერატურებზე იმ 

ფიზიკურ და მექანიკურ თვისებებს, რომელიც ნაკეთობის საექსპლუატაციო 

პირობებით არის გათვალისწინებული. ასეთი პირობები მეტად 

მრავალფეროვანია: დაღლილობითი სიმტკიცე ციკლური დატვირთვებისას, 

კონსტრუქციული გამძლეობა (ამტანიანობა), ცვეთამედეგობა და კორო-

ზიული მედეგობა, ტემპერატურის მატების შემთხვევაში – ხანგრძლივი 

სიმტკიცე და ა.შ. დეტალის კონსტრუირებისას ერთ–ერთი ძირითადი 

მოთხოვნაა აგრეთვე მასალის ეკონომიკური ეფექტიანობა. 

ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის დასამზადებლად განკუთვნილი  

მასალა იმდენად მძიმე პირობებში განიცდის ექსპლუატაციას, რომ იგი 

პრაქტიკულად ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა კრიტერიუმს უნდა 

აკმაყოფილებდეს. მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების ერთ–ერთ 

პირველხარისხოვან ამოცანას თავდაცვის სფეროში სწორედ ცეცხლსასროლი 

იარაღის ლულის არხის მედეგობის გაზრდა წარმოადგენს, რომელსაც გარდა 

ფოლადის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებებისა, დენთის და მისი აფეთქების 
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შედეგად ფორმირებული აირის ჭავლის მახასიათებლები, ციკლის სიხშირე 

და მოქმედების ხანგრძლივობა განსაზღვრავს. ცალკე კვლევის საგანს წარმო-

ადგენს აგრეთვე ლულის შიგა ზედაპირისა და მაღალი წნევის მქონე დენთის 

ჭავლის ურთიერთშეხების ზედაპირზე მიმდინარე ფიზიკურ–ქიმიური 

პროცესების ბუნების შესწავლა, რის გარეშეც შეუძლებელია მეცნიერების 

წინაშე დასმული ამ პრობლემური საკითხის გადაჭრა. 

რადგან დაღლილობისადმი მედეგობა მეტად მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია ნებისმიერი ლითონური კონსტრუქციისა, რომელსაც 

მუშაობა უწევს ცვალებადი დატვირთვების ქვეშ, ამიტომ, ამ მხრივ 

(დატვირთვების ხასიათიდან გამომდინარე) გამონაკლისს არც 

ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა წარმოადგენს. აქედან გამოდინარე, პირველ 

რიგში უნდა შეფასდეს თერმული დაღლილობის როლი ლულის 

მწყობრიდან გამოსვლის მრავალ ფაქტორში, რაც სადისერტაციო ნაშრომის 

ამოცანას წარმოადგენს.  

ფოლადის ლულის თერმული დაღლილობისადმი მედეგობის 

აღსაწერად, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა სროლის პროცესში ლულის 

სიგრძეზე და განივ კვეთში ტემპერატურისა და თერმული ძაბვების 

განაწილების ხასიათის დადგენა. აღნიშნული პროცესის ფიზიკური 

მოდელირება არაერთ სირთულესთან არის დაკავშირებული, როგორიცაა, 

მაგალითად, დენთის აფეთქების მომენტში ტემპერატურის მყისიერი 

დაფიქსირება განსაკუთრებით უწყვეტი სროლების პირობებში. ამიტომ 

ამოცანის გადასაჭრელად ჩვენს მიერ შემუშავებულია მათემატიკური 

მოდელი, რომელიც პირობითი სასაზღვრო პირობების შემოტანის 

საფუძველზე აღწერს სროლის პროცესში ლულაში ტემპერატურისა და 

შესაბამისი თერმული ძაბვების განაწილების ხასიათს და ადგენს მისი 

პრაქტიკული გამოყენების პირობებს. 
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1 .  ლიტერატურის  მიმოხილვა  

1.1 ცვალებადი  თერმული  დატვირთვების  ქვეშ მომუშავე  

ცილინდრული  სხეულების  კვლევისა  და ანალიზის  

თანამედროვე  კონცეფციები 

ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის მედეგობა ეკონომიურად 

განვითარებულ ქვეყნებშიც კი გლობალურ პრობლემად განიხილება. 

მეცნიერთა აზრით, ეს საკითხი რთულად გადასაჭრელი დარჩება მანამ, სანამ 

ტყვიის ამოძრავებისა და აჩქარების გამომწვევ ძალად დენთი იქნება 

შენარჩუნებული. საკითხის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე მსჯელობა 

შესაძლებელია ირიბად, რამდენადაც ლულის თემატიკა და მასთან 

დაკავშირებული პრობლემები სამხედრო საიდუმლოებას განეკუთვნება და 

შესაბამისად, თანამედროვე პუბლიკაციები უშუალოდ ამ მიმართულებით 

ფართო სამეცნიერო წრეებისთვის მიუწვდომელია. მიუხედავად ამისა, 

რაგდან ლულა წარმოადგენს ღერძული სიმეტრიის სხეულს, პირველი 

მიახლოებით იგი შესაძლებელია გაიგივებული იქნეს სასრული სისქისა და 

სიგრძის მილთან, რომელშიც ადგილი აქვს თერმო-ციკლურ დატვირთვებს. 

აქედან გამომდინარე, ცეცხლსასროლი იარაღის ლულაზე თერმული 

დაღლილობის გავლენის შესაფასებლად ჩვენს მიერ მოძიებული და 

განხილული იქნა ცვალებადი თერმული დატვირთვების ქვეშ მომუშავე 

ცილინდრული სხეულების კვლევისა და ანალიზის თანამედროვე 

კონცეფციები. 

ცილინდრული სხეულების თერმოდრეკადი ანალიზი ფართოდ არის 

შესწავლილი. ამგვარი ამოცანების ამოხსნისთვის თანამედროვე გამოთვლი-

თი ტექნიკის შესაძლებლობებმა განაპირობა რიცხვითი მეთოდების წინა 

პლანზე წამოწევა. მექანიკის პრობლემების გადასაჭრელად დღეს-დღეობით 

თანამედროვე და მძლავრ რიცხვით მეთოდს წარმოადგენს სასრულ 

ელემენტთა ანალიზი [1÷3]. მიუხედავად ამისა, შედარებით მარტივი 

გეომეტრიული ფორმის მქონე სხეულებისთვის მაინც ინტენსიურად 

გამოიყენება ანალიზური ამონახსნები, რომელთა შემდგომი გამოყენებაც 
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ხდება ოპტიმიზაციის ამოცანებში სხვადასხვა ტექნოლოგიური 

პარამეტრების ექსტრემალური მნიშვნელობების დასადგენად. სტატიკური 

და კვაზისტატიკური (მიუხედავად დინამიკური ტემპერატურული ველისა, 

თერმული ძაბვების ანალიზური ამონახსნის საპოვნელად განიხილება 

დრეკადი სხეულის წონასწორობის განტოლება ინერციული წევრის 

უგულებელყოფით) შემთხვევებისთვის უამრავი ამოცანა იქნა გადაჭრილი. 

ჰენკელის სასრული გარდაქმნის გამოყენებით შაჰანისა და ნაბავის 

მიერ ამოხსნილია სქელკედლიანი ცილინდრული სხეულის კვაზი-

სტატიკური თერმოდრეკადი ამოცანა. მათ დაუშვეს, რომ ცილინდრის შიგა 

ზედაპირის ტემპერატურა დამოკიდებულია დროზე და მიიღეს 

ერთგანზომილებიანი ანალიზური ამონახსნი ტემპერატურის 

განაწილებისთვის ხოლო შემდეგ, თერმული ძაბვების დასადგენად, 

ამოხსნეს დრეკადი სხეულის წონასწორობის სტაციონარული განტოლება [4]. 

მსგავსი ამოცანა განხილულია რადუსა და მისი კოლეგების მიერ 

ანალოგიური მეთოდით, როდესაც ცილინდრის შიგა ზედაპირზე 

ტემპერატურა პერიოდულად იცვლება. მიღებული ანალიზური ამონახსნი 

გამოიყენეს დატვირთვათა კრიტიკული სიხშირის საპოვნელად და 

საკმარისი სიზუსტით ახსნეს საფრანგეთის ერთ-ერთ ბირთვულ რეაქტორზე 

მომხდარი ავარიის შემთხვევა, რომელიც სამეცნიერო წრეებში Civaux 1-ის 

სახელწოდებით არის ცნობილი [5, 6]. 

ზენკურის მიერ განხილულია არაჰომოგენური პიეზოელექტრული 

ცილინდრების ჰიგროთერმული გამძლეობის სტაციონარული ამოცანა, 

როდესაც ცილინდრზე მოქმედებს როგორც მექანიკური დატვირთვები, ისე 

ელექტრული პოტენციალი. მიღებულია თერმული ძაბვების, 

გადაადგილების და ელექტრული პოტენციალის ველების ანალიზური 

ამონახსნები და შესწავლილია ველის განტოლებებზე მასალის 

არაჰომოგენურობის, საწყისი ტემპერატურისა და საბოლოო სინესტის 

გავლენა [7]. 

ცილინდრული ფორმის სილიციუმის თხელ ფენაზე ლაზერის 

პულსაციური დასხივების შედეგად წარმოქმნილი ტემპერატურული და 
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თერმული ძაბვების ანალიზური ამონახსნების მისაღებად ჩენმა გამოიყენა 

ინტეგრალური გარდაქმნების მეთოდი. კვლევამ აჩვენა, რომ დასხივებისას 

მასალის ზედაპირსა და მის სიღრმეში ადგილი აქვს ტემპერატურისა და 

თერმული ძაბვების აკუმულაციის ეფექტებს. კვლევის შედეგად მან აჩვენა, 

რომ  დასხივების გამო ზედაპირზე ტემპერატურისა და თერმული ძაბვების 

ნაზრდი აჭარბებს ზედაპირიდან მასალის სიღრმეში ენერგიის გადაცემის 

სიჩქარეს [8]. 

სოლუნდმა და სხვებმა შეისწავლეს დრეკადი მრავალფენიანი 

ცილინდრის სტაციონარული ამოცანა, რომელზეც მოქმედებს როგორც წნევა, 

ასევე ტემპერატურული დატვირთვა. მიღებულია ანალიზური ამონახსნი და 

ნაჩვენებია მისი გამოყენების შესაძლებლობა ოფშორული მილსადე-

ნებისთვის, რომლებიც დაფარულია კოროზიამედეგი და თბოსაიზოლაციო 

ფენებით. მათ მიერ ნაჩვენები იქნა, რომ დამცავ ფენებს, რომლებსაც ზოგადი 

შეთანხმებისამებრ მილგაყვანილობათა დაგეგმარებაში უგულებელყოფენ, 

შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდეს მხებ ძაბვაზე [9]. 

კამაიას მიერ ჩატარებული კვლევა მიზნად ისახავდა შემრევ T-სებრ 

მილებსა და მუხლურა მილებზე ლოკალური ტემპერატურული 

ფლუქტუაციების ზემოქმედების შესწავლას. თერმული ძაბვებისა და მათი 

ფლუქტუაციების მისაღებად მან გამოიყენა ანალიზური და რიცხვითი 

მიდგომა. ამგვარი მიდგომით მის მიერ გონივრულად იქნა ახსნილი 

ბირთვული რეაქტორების გამაგრილებელ სისტემებში შემჩნეული ბზარების 

მახასიათებლები [10]. 

იზოტროპულ ფარფლებიან მილში ტემპერატურის ცვალებადი 

განაწილების დასადგენად იუსა და ჩენის მიერ ამოხსნილი იქნა გამტარობა-

კონვექცია-გამოსხივების შემთხვევაში თბოგადაცემის არაწრფივი 

განტოლება, რომელიც აერთიანებს ტეილორის გარდაქმნასა და სასრული 

სხვაობების მეთოდს. მოდელმა საკმოდ ზუსტად იწინასწარმეტყველა 

რგოლისებრი ფარფლის დინამიკური მახასიათებლები [11]. 

კაიზუსა და სხვების მიერ გამოყენებული იქნა სასრულ სხვაობათა 

მეთოდი ნახევრადუსასრულო ცილინდრში ორგანზომილებიანი 
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დინამიკური თერმული ძაბვების ანალიზისთვის. ეს მეთოდი გულისხმობდა 

დიფერენციალური განტოლებების ინტეგრებას ორი მახასიათებლის 

მიხედვით. ამით მათ შეისწავლეს სხეულში არსებული დაძაბულობის 

ტალღების გავრცელება, არეკვლა და ურთიერთქმედება [12]. 

პრევინმა და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ფუნქციონალურად 

გრადაციული კერამიკა-ლითონური ცილინდრის თერმოდრეკადი 

ფსევდოდინამიკური რეაქცია. მათ მიერ გამოყენებული იქნა 

ერთგანზომილებიანი ღერძული სიმეტრიის სითბოგამტარობის 

განტოლების სასრული ელემენტთა მეთოდით ფორმულირება. განხილულია 

არაწრფივობა, რომელიც გამოწვეულია კერამიკული მასალისა და ლითონის 

მახასიათებლების ტემპერატურაზე დამოკიდებულებით [13]. 

თბოგამტარობა მილში, პულსაციური ნაკადისა და მუდმივი თბური 

ნაკადის დროს, შესწავლილი იქნა მოშანდრეისა და ზამირომის მიერ. მათ 

აჩვენეს, რომ სიხშირის საშუალო მნიშვნელობების დიაპაზონში 

შეინიშნებოდა პულსაციური ეფექტის პერიოდული პიკი, რომლის დროსაც 

სითხის მოცულობითი ტემპერატურა იზრდებოდა. თუმცა ეს ეფექტი 

უარყოფილი იქნა, როდესაც დატვირთვათა სიხშირე არ იყო მოთავსებული 

ამ დიაპაზონში [14]. 

მილში ლამინარული დინებისას დინამიკური სითბოგამტარობის 

ამოცანა გამოიკვლიეს ალნამარმა და ალჰადერმა. ველის განტოლებების 

ამოსახსნელად მათ გამოიყენეს სასრული სხვაობების მეთოდი და აჩვენეს, 

რომ სითბოგამტარობის კოეფიციენტის გაზრდით იზრდებოდა კედელში 

სითბური ენერგიის ნაკადიც, ხოლო ტემპერატურაგამტარობის 

კოეფიციენტის მატებით კი - მილში ტემპერატურის შეღწევის სიგრძე [15]. 

რთული ფორმის ელემენტებში დინამიკური სითბოგამტარობის 

ამოცანა განხილული  იყო ტელერისა და მისი კოლეგების მიერ. თერმული 

ძაბვების საპოვნელად მათ მიერ გამოყენებული იქნა სასრულ ელემენტთა 

მეთოდი. პრაქტიკულ ამოცანებში მათმა მეთოდმა აჩვენა დიდი სიზუსტე 

[16]. 
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იენისა და ლის მიერ გაანალიზებული იყო სითბოგამტარობის 

პროცესი როცა გახურებულ მილში დინებას იწყებს სითხე. ნავიე-სტოქსის 

განტოლებები მათ მიერ ამოხსნილი იყო სასრულ ელემენტთა მეთოდით და 

აჩვენეს, რომ მილის სითბოგადაცემას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს 

დინებაზე [17]. 

ჟდანოვმა და სხვებმა შეისწავლეს ლენტებსა და მილებში 

განვითარებული თერმოდრეკადი ძაბვები. მათ მიერ გამოთვლილი იქნა 

თერმოდრეკადი ძაბვების დამოკიდებულება სხვადასხვა პარამეტრებზე, 

როგორიცაა კედლის სისქე და დიამეტრი. ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, 

რომ ლენტებში ნორმალური ძაბვები მაქსიმუმს აღწევს გამყოფი ზედაპირის 

ცენტრში და სითბოგდაცემის ზრდა იწვევს მხები ძაბვების მატებას [18]. 

ორ კონცენტრულ მილს შორის, რომელთა კედლებიც გახურებული 

იყო ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, სტაციონარული ლამინარული 

დინების დროს მიმდინარე კონვექციური სითბოგამტარობის პროცესის 

ანალიზური ამონახსნი წარმოადგინეს ამასმა და ებადიანმა. მათ აჩვენეს, რომ 

თუ დამატებით ამ პროცესში ადგილი ექნებოდა სითბოს ერთგვაროვან 

წარმოქმნას, მაშინ ამას შესაძლოა ჰქონოდა როგორც დადებითი, ისე 

უარყოფითი გავლენა ნუსლეტის რიცხვზე დინების ხასიათზე 

დამოკიდებულებით [19].   

სითბოგამტარობის ერთგანზომილებიანი სტაციონარული პროცესი 

აქვთ შესწავლილი იოსა და მის კოლეგებს მრავალფენიანი მილის 

შემთხვევაში, რომელშიც ყოველი ფენის თერმომექანიკური მახასიათებლები 

ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ნებისმიერი 𝑖-ური ფენისთვის 

სითბოგამტარობის განტოლების ამოცანის ინტეგრების მუდმივთა 

დასადგენად მათ დაუშვეს, რომ ამ ფენის სასაზღვრო ზედაპირების 

ტემპერატურები ტოლია მეზობელი ფენების სასაზღვრო ზედაპირების 

ტემპერატურებისა. ამგვარად, მიიღეს რეკურსიული ფორმულები 

ინტეგრების კონსტანტებისთვის. პირველ და ბოლო ფენებზე დადებული 

დირიხლეს სასაზღვრო პირობები კი გამოიყენეს როგორც ამ რეკურსიების 

საწყისი მნიშვნელობები [20]. 



26 
 

ბეროუნისა და სხვების მიერ განხილული იქნა ცილინდრული 

ფორმის ჰერმეტულ ჭურჭელზე ლოკალიზებული ენერგიის წყაროს 

ირგვლივ თერმულად ინიცირებული დრეკადი რღვევა. მიღებული იქნა 

ანალიზური ამონახსნები ტემპერატურის გავლენით ბზარწარმოქმნის 

დომინირებადი პარამეტრების იდენტიფიკაციისთვის [21]. 

ტანიგავას განხილული აქვს არაჰომოგენური თერმომექანიკური 

მახასიათებლების მქონე სხეულის სითბოგამტარობისა და მასში აღძრული 

შესაბამისი თერმული ძაბვების ამოცანები. გარდა ამისა, მის მიერ გარჩეულია 

სასაზღვრო ამოცანები ისეთი ტექნიკურად საინტერესო პრობლემებისათვის, 

როგორებიცაა თერმული ძაბვების ინტენსიურობის კოეფიციენტები 

გაბზარული სხეულისთვის და მასალის არაჰომოგენურობის ოპტიმიზაციის 

პრობლემები [22]. 

პულსაციური დინების შედეგად მილში აღძრულ ძაბვათა 

მნიშვნელობების ოსცილაციების ხასიათი შესწავლილი იქნა ალ-ზაჰარნისა 

და სხვების მიერ. მათ გამოიყენეს რიცხვითი მეთოდი, კერძოდ კი - 

კონტროლირებადი მოცულობის მიდგომა და განაზოგადეს იგი ნებისმიერი 

სიგრძისა და დიამეტრის მილისთვის. აჩვენეს, რომ მილის დიამეტრს 

არსებითი გავლენა აქვს მასში აღძრულ ძაბვებზე. დიამეტრის ზრდა 

მნიშვნელოვნად ამცირებს ძაბვათა ოსცილირების ამპლიტუდებს [23]. 

იგარისა და მისი კოლეგების მიერ გადაჭრილი იქნა ტემპერატურული 

დარტყმების ამოცანა, რომელიც გამოწვეული იყო ცილინდრში მისი ღერძის 

გასწვრივ ტემპერატურის დინამიკური ცვლილებით. შედეგები მიღებულია 

რიცხვითად, კერძოდ, სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით [24]. 

ორთქლის გენერატორების მილებისთვის შემთხვევითი სასაზღვრო 

პირობების სიმულაცია მოახდინეს კვარცოვმა და კრეინმა. 

სითბოგამტარობის სიჩქარე და კედლებში აღძრული ძაბვები 

განისაზღვრებოდა საზღვარზე ტემპერატურისა და ძაბვათა რხევის 

საშუალებით. ტემპერატურისა და ძაბვებისთვის მიღებული შედეგების 

სტატისტიკური ანალიზით შეაფასეს ეფექტური პარამეტრები, რომლებიც 

გამოიყენება ლითონთა თერმული დაღლილობის შესასწავლად [25]. 
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რეინჰარდი და მისი კოლეგები ახდენდნენ მილისებრი სხეულის 

გაბურღული ნაწილის მოდელირებას, რომელზედაც მოქმედებდა სწრაფი, 

მყისიერი ტემპერატურული დატვირთვა. მოდელირებისთვის იყენებდნენ 

მყარ ნივთიერებას რომლის დრეკად-პლასტიკური მახასიათებლებიც 

ანალოგიური იყო სხეულის მახასაითებლებისა. მათ ისარგებლეს ჰილის 

ანიზოტროპული პლასტიკური მოდელით [26]. 

რუჰისა და მისი კოლეგების მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომში 

წარმოდგენილია ნახევრად ანალიზური თერმოდრეკადი ამონახსნი 

სქელკედლიანი სასრული სიგრძის ფუნქციონალურად გრადაციული მილის 

შემთხვევაში. ველის კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური 

განტოლებებიდან აქსიალური კოორდინატის მიმართ ფურიე გარდაქმნის 

გამოყენებით მიღებული აქვთ ჩვეულებრივი დიფერენციალური 

განტოლებები. მიღებული ამონახსნების გამოყენებით მათ აჩვენეს, რომ 

მილის გრადაცია არსებითი პარამეტრია ასეთი ცილინდრული სხეულის 

თერმოდრეკადი პროცესისთვის [27]. 

1.2 მალეგირებელი  ელემენტების  გავლენა სალულე 

ფოლადის მექანიკურ  თვისებებზე  

სასროლი იარაღის მოქმედების რესურსს იარაღის ლულის ფოლადის 

მედეგობა განსაზღვრავს. ფოლადის ლულის არხის მედეგობა კი მრავალ 

ფაქტორზეა დამოკიდებული, რომელიც შედარებით მოძველებულ საბჭოთა 

სამეცნიერო ლიტერატურაში სამ ჯგუფად არის ჩამოყალიბებული [28, 29]: 

I. ჯგუფი – ლულის ფოლადის ბუნება: 

1. ფოლადის ქიმიური შედგენილობა; 

2. ფოლადის მიკროსტრუქტურული აგებულება; 

3. ფოლადის მექანიკური თვისებები (სისალე, სიმტკიცე, 

პლასტიკურობა, დარტყმითი სიბლანტე, სიბლანტე 

აფეთქების დროს) ოთახისა და მაღალ ტემპერატურებზე; 

4. თბური მახასიათებლები: დნობის ტემპერატურა, 

თბოგამტარობა, თერმული გაფართოების კოეფიციენტი, 
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დნობის სითბო, ორთქლადქცევის სითბო, აორთქლების 

სითბო; 

5. მუშა ზედაპირის სიმქისე. 

II. ჯგუფი – დენთის აირის მახასიათებლები: 

1. აირის ჭავლის რეაქციულობის შესაძლებლობა 

(დამჟანგველი, აღმდგენელი და ნეიტრალური); 

2. აირის თბოგამტარობა, თბოტევადობა და სიბლანტე; 

3. აირის ჭავლის ტემპერატურა; 

4. აირის ჭავლის სიჩქარე; 

5. აირის ჭავლის და მასში შეტივტივებული უმცირესი სალი 

ნაწილაკების ზემოქმედების ხასიათი (დატვირთვის 

დინამიურობა); 

6. აირის ჭავლის მოქმედების ჯერადობა (ციკლურობა) და 

მოქმედების ხანგრძლივობა. 

III. ჯგუფი – ფოლადის ზედაპირის და დენთის ჭავლის 

ურთიერთშეხებისას მომქმედი პროცესები: 

1. თბოგადაცემა; 

2. ურთიერთშეხებისას მიმდინარე პროცესები; 

3. სხეულის სიშავის ხარისხი. 

მიჩნეული იყო, რომ აღნიშნული ფაქტორები ლულის მწყობრიდან 

გამოსვლის ორ ძირითად მიზეზს განაპირობეს: აიროვან ეროზიას და 

თერმულ დაღლილობას. 

თერმული დაღლილობის დროს წარმოქმნილი ზღვრული 

დაზიანებების ფორმირებაში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებად უნდა 

ჩაითვალოს დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციის სიდიდე ციკლში, 

მაქსიმალური ტემპერატურა და თერმული ციკლის ხანგრძლოვობა. ამ 

ფაქტორების გათვალისწინებით თერმული დაღლილობის წარმოქმნისა და 

განვითარების პროცესები შეიძლება ოთხ ჯგუფად ჩამოყალიბდეს [30]: 

1. დარტყმითი გახურება და გაცივება დიდი სიჩქარეებით; 

2. დარტყმითი გახურება და გაცივება მცირე სიჩქარეებით; 
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3. გახურება და გაცივება დიდი სიჩქარეებით; 

4. ნელი გახურება და ინტენსიური გაცივება; 

5. გახურება და გაცივება მცირე სიჩქარეებით. 

სროლის დროს იარაღის ლულის არხში ადგილი აქვს თერმოციკლურ 

დატვირთვას, რაც შემდეგი ძალების  აღძვრას და ზემოქმედებას 

განაპირობებს [28, 29]: 

1. ლულაში დენთის აირის ტემპერატურა საგამოცდო გასროლის 

დროს 2000-3000OC აღწევს. ეს ტემპერატურა ნაწილობრივ ლულის არხის 

თხელ ზედაპირულ ფენას გადაეცემა, რომლის ტემპერატურა 

მრავალჯერადი გასროლების შემდეგ 1500-2000OC აღწევს. პროცესები 

დარტყმითი ხასიათისაა და წამის მცირე ნაწილის განმავლობაში 

მიმდინარეობს; 

2. ლულის არხში ლითონის ზედაპირი ცივდება ლითონის ცივ მასაზე 

სითბოს გადატანის ხარჯზე, ანუ თბოგადაცემით. ლულის ლითონის გარეთა 

ცივი მასის და შიგა გახურებული შრის ურთიერთქმედების შედეგად 

ლულაში დამატებითი ძაბვები წარმოიქმნება. გაცივების სიჩქარე 

მრავალჯერადი სროლის დროს მცირდება, გაცივება დაბალი სიჩქარით 

მიმდინარეობს და იგი სროლათაშორის პაუზის ხანგრძლივობაზეა 

დამოკიდებული; 

3. სროლის დროს დენთის აირი ლულაში  მაღალ წნევას ავითარებს, 

რომელიც განხილული უნდა იქნას, როგორც მექანიკური ძალის დინამიური 

ზემოქმედება ლითონზე.   წნევის სიდიდე  გამოცდითი გასროლების დროს  

3 მგპა.-ს აღწევს; 

4. ლულაში მოძრავი ტყვია მექანიკურად მოქმედებს ზედაპირზე, 

იწვევს დრეკად დეფორმაციას და, რასაკვირველია, ცვეთას. 

ზემოთ აღწერილიდან გამომდინარე, თანამედროვე სასროლი იარაღის 

ლულის ფოლადი რიგი სპეციფიკური მოთხოვნების ერთობლიობას უნდა 

აკმაყოფილებდეს, რომლებიც  მის სიცოცხლისუნარიანობას განაპირობებს. 

პირველყოვლისა, ფოლადს უნდა ჰქონდეს საკმაო სიმტკიცის 

მახასიათებლები და სიბლანტე, რომ გაუძლოს ნარჩენი დეფორმაციის გარეშე 
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ლულის არხში განვითარებულ დიდ წნევებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ის 

შესაძლო შემთხვევებიც, როდესაც ლულის გაუვალობის გამო (მაგალითად, 

ლულაში უცხო საგნის მოხვედრის შედეგად) არხში დაგროვილი აირების 

წნევა მკვეთრად იზრდება და შესაძლებელია  იმ წნევასაც გადააჭარბოს, 

რომელზეც ლულაა გათვლილი; ასეთ შემთხვევაში მოსალოდნელია ლულის 

გაბერვა და გახეთქვაც კი.  

საექსპლუატაციო პირობებიდან გამომდინარე, ლულის 

დასამზადებლად შერჩეული ფოლადი თვისებათა გარკვეულ კომპლექსს 

უნდა აკმაყოფილებდეს. კერძოდ, იგი უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი 

ცვეთამედეგობით, ვინაიდან არხში მოძრავი ტყვია ხეხავს მის შიგა 

ზედაპირს, რის შედეგადაც ლულის დიამეტრი იზრდება და, როგორც 

შედეგი, სროლის სიჩქარე მცირდება; უნდა ხასიათდებოდეს კარგი 

თბოგამტარობით, დნობის მაღალი ტემპერატურით, მაღალი 

თბოტევადობით და ა.შ.  

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ლულის ფოლადი უნდა გამოირჩეოდეს 

მაღალი მედეგობით ცხელი აირების ქიმიური და ტემპერატურული 

ზემოქმედების მიმართ. მაღალი ტემპერატურა არათანაბრად ახურებს 

ლულის არხის კედლებს. გასროლის ხანმოკლე დროის გამო ტემპერატურა 

არხის მხოლოდ თხელ ზედაპირულ ფენას გადაეცემა, რომელიც 

გაფართოებას ცდილობს, მაგრამ ხვდება ლითონის ნაკლებად გახურებული 

მასის წინააღმდეგობას. გასროლის შემდეგ მიმდინარეობს შიგა ზედაპირის 

სწრაფი გაცივება და შეკუმშვა. სიღრმისეული შრეები კი ნელა ცივდება და 

წინააღმდეგობას უწევს შეკუმშვის განვითარებას. შიგა ზედაპირის ასეთი 

პერიოდული შეკუმშვა-გაფართოებით თერმული დაღლილობის პროცესი 

ვითარდება და შედეგად ლულის ზედაპირზე  ნაპრალების  (ამოწვის) ბადე 

წარმოიქმნება. ბადის ჩამოყალილების პარალელურად დენთის ცხელი აირის 

ჭავლის მიერ ხდება ლითონის ნაწილაკების წატაცება, ანუ მიმდინარეობს 

არხის ეროზიული ნგრევა [28]. 

ზემოთ აღწერილი რთულად მოქმედი ფაქტორების 

გათვალისწინებით სასროლი იარაღის ლულის მასალად ლეგირებული 
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ფოლადები გამოიყენება, რომლებიც ძირითადი კომპონენტების სახით 

შეიცავს ნახშირბადს, სილიციუმის, მანგანუმს, ბორს და მცირე რაოდენობით 

გარდუვალ მინარევებს - ფოსფორსა და გოგირდს. აღნიშნული 

კომპონენტების გავლენა სალულე ფოლადის თვისებებზე  შემდეგია [31÷34]: 

შენადნობების ფუძე, ტექნიკური რკინა (Fe) დაბალი მექანიკური 

მახასიათებლების გამო (სიმტკიცის ზღვარი გაჭიმვაზე მაქს.=250 მგპა, 

დენადობის ზღვარი დენ.=120 მგპა, ფარდობითი წაგრძელება =50%, 

ფარდობითი შევიწროება =85%, სისალე - 80HB), რასაკვირველია, 

სალულედ არ გამოიყენება მიუხედავად იმისა, რომ აიროვანი ეროზიის 

მიმართ ყველაზე კარგი მედეგობა გააჩნია. 

მეორე ძირითადი კომპონენტი, ნახშირბადი (C), ფოლადებში და, 

კერძოდ, სალულე ფოლადში, აუცილებელ დანამატს წარმოადგენს, რადგან 

სწორედ იგი უზრუნველყოფს სიმტკიცის მახასიათებლების სათანადო 

დონეს შენადნობში. თუმცა მისი ოპტიმალური შემცველობის 

დადგენისათვის აუცილებელია შესაბამისი თერმული დამუშავების შემდეგ 

სიმტკიცის მახასიათებლებისა და დარტყმითი სიბლანტის ოპტიმალური 

მნიშვნელობების ურთიერთშეხამების აუცილებლობის გათვალისწინება. 

როგორც ცნობილია, ნახშირბადით განპირობებული ჭარბი სიმტკიცის 

მახასიათებლების შემთხვევაში ლითონი ადვილად ინგრევა ეროზიული 

პროცესებით. 

სილიციუმი (Si) და მანგანუმი (Mn), უპირველეს ყოვლისა, 

აუცილებელ განმჟანგველ კომპონენტებს წარმოადგენენ ფოლადში. 

სილიციუმი იხსნება ფერიტში და საგრძნობლად ზრდის მის სისალეს, 

დენადობისა და სიმტკიცის  ზღვარს, მაგრამ ამავე დროს ამცირებს 

პლასტიკურობას.  

სილიციუმის ანალოგიურად, მანგანუმიც იხსნება ფერიტში და 

ზრდის მის სისალესა და სიმტკიცეს. გარდა ამისა, ნახშირბადთან წარმოქმნის 

კარბიდს, რომელიც თვისებებით ცემენტიტის ანალოგიურია. 

შეზღუდული ნახშირბადის შემცველობის შემთხვევაში სასურველი 

მექანიკური და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კომპლექსის 
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უზრუნველყოფის მიზნით ფოლადის ლეგირებას მიმართავენ. ფოლადის 

თვისებების შეცვლის ხასიათი და მიმართულება იმაზეა დამოკიდებული, 

თუ როგორი ურთიერთობა მყარდება მალეგირებელ ელემენტებს, რკინასა 

და ნახშირბადს შორის. სამრეწველო ლეგირებულ ფოლადებში, რომლებიც 

მრავალკომპონენტიან სისტემებს მიეკუთვნება, მალეგირებელი ელემენტები 

შეიძლება გვხვდებოდეს [32÷34]: 

• თავისუფალ მდგომარეობაში; 

• ერთმანეთთან ან რკინასთან ლითონთშორისი ნაერთების 

ფორმაში; 

• კარბიდულ ფაზაში - ნახშირბადთან დამოუკიდებელი 

ნაერთების სახით ან ცემენტიტში გახსნილი;  

• რკინაში მყარი ხსნარის სახით. 

ლიტერატურული წყაროების განზოგადების საფუძველზე შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ მალეგირებელი ელემენტები უპირატესად იხსნება რკინა-

ნახშირბადის შენადნობების ძირითად ფაზებში - ფერიტში, აუსტენიტში და 

ცემენტიტში, ან სპეციალურ კარბიდებს წარმოქმნის. 

მხურვალმედეგი და მაღალი სიმტკიცის საკონსტრუქციო ფოლადის 

მისაღებად, გარდა სისუფთავისა, ასევე აუცილებელია მისი ლეგირება და 

მიღებული ნამზადების თერმული დამუშავება. არაერთი სამუშაოა 

მიძღვნილი ლეგირების გზით ფოლადის მაქსიმალურად 

წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურის მისაღებად, რადგან ერთადერთი 

მეთოდი სიმტკიცისა და პლასტიკურობის სასურველი  კომპლექსის 

მისაღებად მარცვლის ზომის შემცირებაა. ამ მიზნით მეტად ეფექტურია 

ქრომის, ნიკელის, მოლიბდენის, ვანადიუმის, ბორისა და ალუმინის 

გამოყენება. ლიტერატურული მონაცემების შედეგად მათი გავლენა 

ფოლადის თვისებებზე შემდეგია: 

ქრომი, როგორც მალეგირებელი კომპონენტი, რკინასთან მყარ ხსნარს 

წარმოქმნის და მის განმტკიცებას იწვევს. ერთდროულად ზრდის მის 

კოროზიამედეგობას, სისალეს, სიბლანტეს, სიმტკიცის ზღვარს, ცვეთამედე-

გობას. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ იგი ასევე ზრდის ხენჯწარმოქმნისადმი 
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მიდრეკილებას მაღალ ტემპერატურებზე. აღნიშნული თვისებების უზრუნ-

ველსაყოფად ქრომის დანამატი არ უნდა აღემატებოდეს 2-2,5% [33÷36].  

ნიკელი საუკეთესო მალეგირებელ ელემენტად არის მიჩნეული, 

რადგან იგი სიმტკიცის მახასიათებლების მნიშვნელოვანი ზრდის 

პირობებში არა თუ ამცირებს, არამედ ზრდის კიდეც ფერიტის სიბლანტეს და 

აუმჯობესებს ფოლადის შეწრთობადობის ხარისხს. მისი სათანადო 

რაოდენობით დანამატი ქრომიან უჟანგავ ფოლადებში აუმჯობესებს 

კოროზიამედეგობას და ამცირებს ხენჯწარმოქმნას მაღალ ტემპერატურებზე,  

[33÷36]. 

მოლიბდენის მცირე დანამატი ზრდის ფერიტის სისალესა და 

სიმტკიცეს, მხურვალმედეგობას და შეწრთობადობას, ხელს უწყობს 

წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, მაგრამ მკვეთრად 

ამცირებს პლასტიკურობის მახასიათებლებს. იგი ასევე აუმჯობესებს 

წერტილოვან კოროზიამედეგობას ფერიტულ უჟანგავ ფოლადში იმისდა 

მიუხედავად, რომ მოლიბდენის შემცველობა შესაძლოა არ აღემატებოდეს 

0,8%-ს. გარდა ამისა მოლიბდენი ახდენს სხვა მალეგირებელი ელემენტების  

ეფექტების ინტენსიფიკაციას. კერძოდ, დადგენილია, რომ მოლიბდენი 

ნიკელთან ერთად გაცილებით უფრო ეფექტურ ზეგავლენას ახდენს 

წვრილდისპერსიული მარტენსიტის ფორმირებაზე, ვიდრე ნიკელის გარეშე. 

მოლიბდენის დანამატი ასევე დადებითად მოქმედებს ჭრით 

დამუშავებადობაზეც. [33÷38]. 

ვანადიუმი აუმჯობესებს ფოლადის ცვეთამედეგობას, ზრდის 

სიმტკიცეს დინამიკური დატვირთვების პირობებში. იგი აფერხებს 

მარცვლის ზრდას და მაღლა სწევს წრთობის ტემპერატურას [35, 36]. 

დადგენილია, რომ ბორი კარგად იხსნება γ რკინაში და წარმოქმნის 

მყარ ხსნარს, რომელიც ამცირებს ფერიტის გამოყოფის სიჩქარეს და, აქედან 

გამომდინარე, ზრდის აუსტენიტის მდგრადობას და განაპირობებს 

შეწრთობადობის ზრდას [38, 39]. 

ფოლადში ალუმინის მცირე რაოდენობაც კი (0,03-0,1%) 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია აუსტენიტიზაციის ტემპერატურაზე მარცვლის 
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გამსხვილების დასაბრკოლებლად. ალუმინის მცირე რაოდენობა, 0,05%-მდე, 

ასევე განაპირობებს წვრილმარცვლოვანი ფერიტის ფორმირებას, რაც 

უდაოდ დადებითად მოქმედებს ფოლადის მექანიკურ თვისებებზე. 

ალუმინის განაწილება აუსტენიტის მარცვლის ზედაპირზე გავლენას ახდენს 

ფოლადში მიმდინარე გარდაქმნების ხასიათზე, კერძოდ, სეგრეგანტის 

ფორმირება მარცვლის ზედაპირზე ამცირებს აუსტენიტის მარცვლის 

საზღვრის ძვრადობას და განაპირობებს წვრილმარცვლოვანი აუსტენიტური 

სტრუქტურის შენარჩუნებას [40, 41]. 

ცივ კლიმატურ პირობებში საბრძოლო მოქმედებების 

მიმდინარეობისას არსებით მნიშვნელობას ღებულობს ელემენტების 

გავლენა ცივტეხადობის ზღურბლზე, რაც ახასიათებს ფოლადის 

მიდრეკილებას მყიფე ნგრევისადმი. ქრომის დანამატები რკინაში ხელს 

უწყობს ცივტეხადობის ზღურბლის რამდენადმე მაღლა აწევას მაშინ, 

როდესაც ნიკელი ინტენსიურად ადაბლებს ცივტეხადობის ზღურბლს და 

ამცირებს მიდრეკილებას მყიფე რღვევისადმი. აქედან კიდევ ერთხელ 

იკვეთება ზემოთ აღნიშნული მალეგირებელი ელემენტებიდან ნიკელის 

განსაკუთრებული უპირატესობები - განაპირობებს რა ფერიტის საკმაოდ 

ინტენსიურ განმტკიცებას, არ იწვევს მისი სიბლანტის გაუარესებას და 

უარყოფითი ტემპერატურებისკენ გადააადგილებს ცივტეხადობის 

ზღურბლს. 

ზემოთ განხილული მონაცემები სამართლიანია ნელი სიჩქარით 

გაცივებული შენადნობებისათვის. ფერიტის თვისებები, რომელიც მყარ 

ხსნარში მოლიბდენს, სილიციუმს ან ვოლფრამს შეიცავს, პრაქტიკულად არ 

არის დამოკიდებული გაცივების სიჩქარეზე მაშინ, როდესაც ქრომით, 

ნიკელითა და მანგანუმით ლეგირებული ფერიტის სისალე  სწრაფად 

გაცივების შემთხვევაში უფრო მაღალ მნიშვნელობებს ღებულობს ნელი 

სიჩქარით გაცივებისას ჩამოყალიბებულ თვისებებთან შედარებით [33]. 

ფოლადის თვისებებზე მალეგირებელი ელემენტების კომპლექსური 

გავლენის შესწავლის შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღის ლულების დასამ-

ზადებლად შემუშავებული და წარმოებაში დანერგილია ფოლადების 
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არაერთი მარკა, რომელთა ჩამონათვალშია 50РА, 30ХГСА, 30ХН3МФА, 

0ХН3В, 30ХРА, 20ХВ. წარმოდგენილი ფოლადები ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება არა მარტო შედგენილობით, არამედ ჩამოსხმის, გლინვის, 

თერმული დამუშავების და თვით ლულის არხის დამზადების 

ტექნოლოგიებითაც (ჭრით დამუშავება, როტაციული ჭედვა, დორნირება) 

[28]. 

წარმოდგენილი ფოლადებიდან 30ХГСА განკუთვნილია ისეთი 

საპასუხისმგებლო დეტალების დასამზადებლად, რომლებიც ნიშანცვლადი 

დატვირთვების პირობებში მუშაობენ 150–2000C–მდე. საუკეთესო 

მექანიკური თვისებები (მაღალი სიმტკიცე და დარტმითი სიბლანტე) 

მიიღწევა 280–3100C ტემპერატურაზე იზოთერმული დამუშავებისა და 

ჰაერზე გაცივების შემდეგ. 30ХН3МФА ფოლადის საექსპლუატაციო 

ტემპრატურა 4500C–მდეა გაზრდილი [42]. 

1.3 ლიტერატურული  მიმოხილვის  ანალიზი  

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, სროლის პროცესში ლულა 

ცვალებად თერმოციკლურ დატვირთვებს განიცდის, რომელიც დენთის 

აფეთქების შედეგად განვითარებული გაზრდილი წნევისა და წვის პროცესში 

გამოყოფილი მაღალტემპერატურული, აგრესიული აირების თერმული 

ზემოქმედებით არის განპირობებული. შესაბამისად, აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს სროლის პროცესში ლულაში ტემპერატურისა და თერმული 

ძაბვების განაწილების უფრო სრულყოფილი სურათის მიღება, რის შესახებაც 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ინფორმაცია მეტად მწირად არის 

წარმოდგენილი. 

ლიტერატურის მიმოხილვის საფუძველზე ჩამოგვიყალიბდა აზრი, 

რომ ცილინდრული ფორმის სხეულებისთვის დღემდე ანალიზურად 

გადაჭრილი არ არის სრულად დინამიკური პრობლემა, რომელიც 

გულისხმობს როგორც ტემპერატურული ველის პოვნას დინამიკური 

სითბოგამტარობის განტოლების ამოხსნით, ისე თერმული ძაბვების 
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განსაზღვრას დრეკადი სხეულის წონასწორობის დინამიკური ამოცანის 

გადაჭრით.  

მათემატიკური მოდელის შემუშავება, რომელიც მოგვცემს 

ტემპერატურულ და თერმული ძაბვების ველებს, რომელშიც მუშაობა უწევს 

ცეცხლსასროლი იარღის ლულას, წარმოადგენდა წინამდებარე სამუშაოს 

მიზანს. მიღებული შედეგებზე დაყრდნობით, გავაანალიზეთ მწყობრიდან 

გამოსული ლულის შესწავლისას აღმოჩენილი დაზიანებები და 

გამოვრიცხეთ ლულის მწყობრიდან გამოსვლის ფაქტორთაგან თერმული 

დაღლილობის შესაძლო გავლენა. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა ცვეთის 

როლი ლულის დაზიანებათა ფორმირებაში. ამ მიზნით დამუშავდა 

მხურვალმედეგი და ცვეთამედეგი მაღალი სიმტკიცის ფოლადების 

ინდუქციურ ღუმელში გამოდნობის ტექნოლოგია და ჩატარებული იქნა 

ოთხი საპილოტე დნობა. 

  



37 
 

2 .  ლულის  არხის  ექსპერიმენტული  კვლევა  

კალაშნიკოვი AK-74 ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მოიერიშე 

ცეცხლასროლი იარაღია მსოფლიოში. ჩვენ მიერ შესწავლილი იქნა მისი 

მწყობირად გამოსული ლულა. გრძივი კვეთის დათვალიერების დროს 

შეუიარაღებელი თვალისთვის შესამჩნევი, თერმული დაღლილობისთვის 

დამახასიათებელი მაკროსკოპული ბზარები აღმოჩენილი არ არის. მისი 

მიკროსკოპული შესწავლის მიზნით ლულის სიგრძის გასწვრივ ამოკვეთილი 

იქნა ექვსი ნიმუში, რომლებიც გადანომრილია გილზის მოთავსების 

ადგილიდან (ე.წ. „კამორა“) ზრდადი თანმიმდევრობით (სურათი 1)   

 

 

 

სურათი 1. ლულის გრძივი კვეთი (ა) და ნიმუშების შიგა ზედაპირების 

მაკროფოტოსურათები (ბ-ზ) 

 

 

ა) 

 

 

ბ) 

 

 

ბ) 

 

 

დ) 

 

 

ე) 

 

 

ვ) 

 

ზ) 
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როგორც წარმოდგენილი სურათებიდან ჩანს, ნიმუშში №0 შეინიშნება 

ყველაზე ნაკლები დაზიანებები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვვარაუდობთ, 

რომ მასში შენარჩუნებულია საწყისი სტრუქტურა და მექანიკური თვისებები.  

სურათზე 2 წარმოდგენილია  სისალის  განაწილების  ხასიათი ლულის 

სიგრძის გასწვრივ. აბსცისათა ღეძზე გადაზომილია ლულის სიგრძე (მმ), 

ხოლო ორდინატაზე - სისალის მნიშვნელობები როკველის ერთეულებში 

(HRC). წერტილები დიაგრამაზე მიუთითებს სისალის განსაზღვრის უბნებს. 

წარმოდგენილი  მრუდის  ხასიათიდან გამომდინარე, სისალე 

თავდაპირველად მკვეთრად მცირდება ლულის სიგრძის მოკლე  მონაკვეთში 

(სიგრძით 250 მმ) საშუალოდ 43 HRC-დან 37 HRC-მდე, შემდეგ იგი მდოვრედ 

ცვლილების  ხასიათს ღებულობს და თითქმის უცვლელად არის  

შენარჩუნებული ლულის ბოლომდე, სადაც სისალის მნიშვნელობა 28 HRC-

მდე მცირდება. ცხრილში 1 მოყვანილია მაკროსისალის საშუალო 

მნიშვნელობები ნიმუშის ნომრების მითითებით. 

 

სურათი 2. მაკროსკოპული სისალის განაწილება ლულის სიგრძის გასწვრივ 
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მოუწამლავ ნიმუშებზე ლულის არხის მდგომარეობის შესწავლა და 

ლულის განივი კვეთის ნიმუშების მეტალოგრაფიული კვლევა 

ჩატარებულია მიკროსკოპზე „Neophot 32“. სურათებზე 3 და 4 

წარმოდგენილია №3-ის, ხოლო სურათებზე 5 და 6 - №5 მოუწამლავი 

ნიმუშების მიკროფოტოსურათები. მიკროსკოპული ანალიზით 

გამოვლენილია ლულის არხის მრავალი დეფექტი, მაგრამ მათი სიღრმიდან, 

ზომებიდან და მორფოლოგიიდან გამომდინარე, ისინი არ წარმოადგენს 

ძაბვათა კონცენტრატორების მძლავრ წყაროებს და, აქედან გამომდინარე, 

ლულის არხის ზედაპირზე ბზარწარმოქმნას ადგილი არა აქვს. 

  

ცხრილი 1. მაკროსისალის ცვლილება ლულის სიგრძის გასწვრივ 

ნიმუში № 0 1 2 3 5 

სისალე (HRC) 42.6 36.95 31.73 30.85 29.45 

 

 

სურათი 3. №3. ნიმუშის ლულის არხის 

მიკროფოტოსურათი. x400 
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სურათი 4. №3. ნიმუშის ლულის არხის 

მიკროფოტოსურათი. x800 

 

 

სურათი 5. №5. ნიმუშის ლულის არხის 

მიკროფოტოსურათი. x400 
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ბზარები ასევე არ არის აღმოჩენილი არც შიგა ზედაპირზე და მის 

მიმდებარე უბნებში, რაც საფუძველს იძლევა ვივარაუდოთ, რომ თერმული 

დაღლილობა არ წარმოადგენს ლულის მწყობრიდან გამოსვლის მთავარ 

მიზეზს. 

ლულის ნიმუშების განივი კვეთის მიკროსკოპული კვლევა 

საფუძველს იძლევა დავასკვნათ, რომ მისი სტრუქტურა ტროსტიტულ-

სორბიტულია (სურათები 7, 8), რომელიც ლულის ბოლოსკენ 

გადაადგილებასთან ერთად უფრო უხეშ აგებულებაში გადადის (სურათები 

9, 10, 11). სტრუქტურის ასეთ ცვლილებასთან უნდა დავაკავშიროთ სისალის 

მნიშვნელობების ვარდნა ლულაში გილზის მოთავსების ადგილიდან 

ლულის ბოლოსკენ. აღსანიშნავია ნიმუში №5-ის (სურ. 12) მიკროსტრუქ-

ტურის მკაფიოდ განსხვავებული სახე, რომელიც ასევე სავარაუდოდ 

სტრუქტურულ გარდაქმნებზე მეტყველებს. ეს ფაქტი ირიბად მიუთითებს 

ცვეთის როლის მნიშვნელობაზე ლულის მწყობრიდან გამოსვლის პროცესში. 

 

სურათი 6. №5. ნიმუშის ლულის არხის 

მიკროფოტოსურათი. x800 
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კერძოდ, მე-5 ნიმუში მდებარეობს დენთის აფეთქების წერტილიდან 

მაქსიმალურად დაშორებულ უბანში, სადაც დენთის წვის შედეგად 

გამოყოფილი აირის ენერგია, და შესაბამისად ტემპერატურა, ყველაზე 

დაბალია, რადგან მას უკვე გადაცემული აქვს თავისი ენერგიის ნაწილი 

ლულის ტანისთვის და შესრულებული აქვს მუშაობა როგორც ტყვიის 

აჩქარებაზე, ასევე ახალი ვაზნის მოსათავსებლად ლულის არხში. აქედან 

გამომდინარე, ამ ნიმუშში მიმდინარე ფაზური გარდაქმნის ენერგიის წყაროს 

მხოლოდ დენთის აირი რომ წარმოადგენდეს, მაშინ ანალოგიურ პროცესს 

ადგილი უნდა ჰქონოდა სხვა, მის წინ მდებარე, ნიმუშებშიც, რაც არ 

დადასტურდა ამ ნიმუშების მეტალოგრაფიული შესწავლისას, რომელთა 

სტრუქტურებიც წაროდგენილი იყო ზემოთ. გარდა დენთის აირის 

ენერგიისა, ნიმუშში №5 ფაზური გარდაქმნისთვის საჭირო დამატებითი 

ენერგიის წყაროს წარმოადგენს ტყვიის ლულის კედელთან ხახუნის 

შედეგად წარმოქმნილი სითბური ენერგია. ლულის იმ არეში სადაც ეს 

ნიმუში მდებარეობს, ანუ ლულის გამოსავალზე, ტყვიას გააჩნია მაქსიმალუ-

რი კინეტიკური ენერგია, ხოლო დენთის აირს კი - მინიმალური. ისეთ სიჩქა-

რეებზე, როგორიც ტყვიის საწყისი სიჩქარეა (იხ. ცხრილი 4), რომელიც 

თითქმის სამჯერ აღემატება ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარეს, ხახუნის 

ძალები სიჩქარის კვადრატის პროპორციულია. აქედან კი გამომდინარეობს 

 

სურათი 7. №0 ნიმუშის მიკროფოტოსურათი. 

x1000 
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ლოგიკური დასკვნა, რომ ცვეთა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ლულის 

ხანგამძლეობაზე. 

 

  

 

სურათი 8. №1 ნიმუშის მიკროფოტოსურათი. 

x1000 

 

სურათი 9. №2 ნიმუშის მიკროფოტოსურათი. 

x1000 
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სურათი 10. №3 ნიმუშის მიკროფოტოსურათი. 

x1000 

 

სურათი 11. №4 ნიმუშის მიკროფოტოსურათი. 

x1000 



45 
 

ლულის სიგრძის გასწვრივ სტრუქტურული გარდაქმნების 

მიმდინარეობას ადასტურებს სურათზე 13 წარმოდგენილი მიკროსისალის 

გაზომვის შედეგებიც, რაც სრულ კორელაციაშია სტრუქტურული 

ცვლილებების ხასიათთან. ცხრილში 2 წარმოდგენილია მიკროსისალის 

საშუალო მნიშვნელობების ცვლილების ხასიათი ნიმუშების ნუმერაციის 

მითითებით. 

 

სურათი 12. №5 ნიმუშის მიკროფოტოსურათი. 

x1000 

 

სურათი 13. მიკროსკოპული სისალის განაწილება ლულის სიგრძის გასწვრივ 
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მაკრო და მიკროსტრუქტურული ანალიზის შედეგებიც თვალნათლივ 

მიუთითებს ისეთ დაზიანებებზე, რომლებიც ახლოს დგას ცვეთის, 

კავიტაციური რღვევის ან აიროვანი ეროზიის შედეგად წარმოქმნილ 

დაზიანებებთან, ვიდრე თერმულ ბზარწარმოქმნასთან. ყოველივე ამან 

განაპირობა თეორიული კვლევის ჩატარების აუცილებლობა, რაც 

შესაძლებლობას მოგვცემდა მეცნიერულად აგვეხსნა და დაგვესაბუთებინა 

მწყობრიდან გამოსული ლულის შესწავლისას გამოვლენილ დაზიანებათა 

ხასიათი, თერმული ბზარების გავლენის შესაძლებლობის გამორიცხვა და 

ზოგადად შეგვეფასებინა თერმული დაღლილობის გავლენა ლულის 

მწყობრიდან გამოსვლის პროცესზე. 

  

ცხრილი 2. მიკროსისალის ცვლილება ლულის სიგრძის გასწვრივ 

ნიმუშის № 0 1 2 3 5 

მიკროსისალე (x102მგპა.) 43.16 33.32 26.68 25.56 23.74 
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3 .  კვლევის  შედეგები  და  მათი  განსჯა  

3.1 სროლის  დროს  ლულაში  განვითარებული  

ტემპერატურული  და  თერმული  ძაბვების  მათემატიკური  

მოდელი 

3.1.1 პროცესის იდეალიზაცია 

რეალური პროცესის ზუსტად აღმწერი მათემატიკური მოდელის 

შექმნა ფაქტიურად შეუძლებელია, ამიტომ ხშირ შემთხვევებში 

გამართლებულია გარკვეული დაშვებებისა და მიახლოების გაკეთება, რათა 

შევძლოთ ჩვენთვის საინტერესო პროცესის ანალიზი. ქვემოთ მოცემულია ის 

მოსაზრებები და მიდგომები, რომლებიც გამოყენებული იქნა პროცესის 

იდეალიზაციისთვის. 

პირველ რიგში ჩვენ ლულას განვიხილავთ, როგორც ერთგვაროვან და 

იზოტროპულ ღერძული სიმეტრიის გარემოს, რომლის თერმო-მექანიკური 

თვისებებიც - სითბოგამტარობის კოეფიციენტი, კუთრი სითბოტევადობა, 

სიმკვრივე, იუნგის მოდული და პუასონის კოეფიციენტი, არ არის 

დამოკიდებული ტემპერატურაზე. ამით ჩვენ ავიცილეთ პროცესის აღმწერი 

დიფერენციალური განტოლებების არაწრფივობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

შეუძლებელი იქნებოდა ანალიზური ამონახსნების მიღება. 

რაც შეეხება ლულის გეომეტრიას. ცნობილია, რომ ლულას შიგა 

ზედაპირზე აქვს სპირალისებური ჭრილი, რომელიც არხში მოძრავ ტყვიას 

აიძულებს შეასრულოს ბრუნვითი მოძრაობა საკუთარი სიმეტრიის ღერძის 

გარშემო. გარდა ამისა, ლულის კედლის სისქეც განსხვავებულია სხვადასხვა 

განივ კვეთშიც, ანუ ლულას აქვს წაკვეთილი კონუსის ფორმა. მიუხედავად 

ამისა, პირველი მიახლოებით, ჩვენ მას განვიხილავთ, როგორც მუდმივი 

კედლის სისქის მილს იდეალური ცილინდრული ფორმის  შიგა და გარე 

ზედაპირებით. 

შემდეგ განვიხილოთ დაშვებები, რომლებიც გაკეთებულია 

სასაზღვრო პირობების დასასმელად, რომლის გარეშეც საერთოდ 

შეუძლებელია სივრცეში მიმდინარე ნებისმიერი მოვლენის მათემატიკური 
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აღწერა. პირველ რიგში აღვნიშნავთ, რომ რადგან ჩვენს ამოცანას 

წარმოადგენს თერმული დაღლილობის გავლენის შეფასება ლულის 

ხანგამძლეობაზე, არ განვიხილავთ ლულაზე დენთის აფეთქების შედეგად 

წარმოქმნილი წნევის ზემოქმედებას, რომელიც ლულის შიგა ზედაპირზე 

მოქმედი მექანიკური დატვირთვის ანალოგიურია. რეალურ პროცესში 

დენთის აირი ასრულებს მუშაობას როგორც ტყვიის ასაჩქარებლად, ასევე 

მომდევნო ვაზნის მოსათავსებლად ლულის არხში. გარდა ამისა, იგი თბური 

ენერგიის გარკვეულ ნაწილს გადასცემს მასთან შეხებაში მყოფ გარემოს, ანუ 

ტყვიასა და ლულის კედლებს. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ მისი 

ტემპერატურა იცვლება დროში და კლებულობს ლულის სიგრძის გასწვრივ, 

ანუ ლულაზე დენთის აირის ტემპერატურული ზემოქმედების ხარისხი 

განსხვავებულია ლულის სიგრძის სხვადასხვა წერტილში. კერძოდ, მისი 

გავლენა ლულის თავში, ანუ დენთის აფეთქების ადგილზე, მეტია ვიდრე 

მისი გავლენა ლულის ბოლოში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უგულებელვყავით 

ტემპერატურის ეს ვარდნა ლულის სიგრძის გასწვრივ და დენთის აირის 

ტემპერატურას განვიხილავთ, როგორც მხოლოდ დროზე დამოკიდებულ 

ფუნქციას, ანუ დენთის აირი ლულის გასწვრივ ინარჩუნებს ტემპერატურის 

იმ მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რომელიც მას ჰქონდა დენთის აფეთქების 

წერტილში. ამით ჩვენ, ერთის მხრივ, გავიმარტივეთ მათემტიკური ამოცანა 

იმ სივრცული ცვლადის გამორიცხვით, რომელიც შეესაბამება ლულის 

სიგრძეს და, მეორეს მხრივ კი დავამძიმეთ ლულის საექსპლუატაციო 

პირობები ტემპერატურული დატვირთვების კუთხით, ანუ განვიხილავთ 

ლულაზე მოქმედ ტემპერატურულ დატვირთვათა ზედა ზღვარს და 

ვსწავლობთ მისი გამძლეობის საკითხს ამგვარ პირობებში. 

3.1.2 მათემატიკური ამოცანის ფორმულირება 

განვიხილოთ 𝑇 = 0℃ საწყისი ტემპერატურის მქონე ერთგვაროვანი 

და იზოტროპული მასალისგან დამზადებული მილი, რომლშიც მოძრაობას 

იწყებს ნივთიერება. მისი ტემპერატურა აღიწერება ცნობილი 𝑓(𝑡) ფუნქციით, 

რომელიც თავისი ცვლადის მინიმუმ ორჯერ უწყვეტად წარმოებადი 
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ფუნქციაა და აკმაყოფილებს პირობას 𝑓(0) = 0. დავუშვათ, მილის 𝑟 რადიუსი 

იცვლება 𝑎-დან 𝑏-მდე. მილის გარე, 𝑟 = 𝑏 ზედაპირზე, ადგილი აქვს 

კონვექციური თბომიმოცვლის პროცესს ასევე ნულოვანი ტემპერატურის 

გარემოსთან. შევისწავლოთ ამ პირობებში მომუშავე მილის ტეპერატურული 

ველისა და მასში განვითარებული თერმული ძაბვების დინამიკა.  

მილში ადგილი აქვს ღერძულ სიმეტრიას, ამიტომ მასში მიმდინარე 

პროცესების აღსაწერად მოსახერხებელია, გამოვიყენოთ ცილინდრული 

კოორდინატთა სისტემა. პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ რადგან 𝑓(𝑡) 

ფუნქცია არ არის დამოკიდებული 𝜃 პოლარულ კუთხეზე და 𝑧 მილის 

სიგრძეზე, ამიტომ ცხადია, რომ არც მილის ტემპერატურა და არც მისი 

შესაბამისი გადაადგილების ველი არ იქნება ამ ორ სივრცულ ცვლადზე 

დამოკიდებული, ანუ ადგილი ექნება ბრტყელი დეფორმაციის შემთხვევას. 

გადაადგილების ველისთვის ჩაწერილ დრეკადი სხეულის მოძრაობის 

ერთგანზომილებიან განტოლებას, რომელიც შეესაბამება სხეულზე მოქმედ 

ნულოვან მოცულობით ძალას, აქვს შემდეგი სახე [43, 44]: 

(2𝜇 + 𝜆) [∇2𝑢 −
𝑢

𝑟2
] − (3𝜆 + 2𝜇)𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑟
= 𝜌�̈�,          (1) 

სადაც 𝑢(𝑟, 𝑡) არის დრეკადი დეფორმაციის შედეგად სხეულის წერტილთა 

გადაადგილება; 𝜆 და 𝜇 - ლამეს კოეფიციენტები; 𝛼 - სხეულის ტემპერატუ-

რული წრფივი გაფართოების კოეფიციენტი; ∇2- წრფივი დიფერენციალური 

ოპერატორი: 

∇2=
𝜕2

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
;                                                            (2) 

წერტილი ობიექტზე აღნიშნავს დროით წარმოებულს იმდენჯერ, რამდენი 

წერტილიც არის დასმული ობიექტზე, ხოლო 𝑇(𝑟, 𝑡) სხეულის 

ტემპერატურაა, რომელიც აკმაყოფილებს სითბოგამტარობის ერთგვაროვან 

განტოლებას: 

�̇� − 𝑀∇2𝑇 = 0,                                                             (3) 

რომელშიც 

𝑀 =
𝑘

𝜍𝜌
,                                                                            (4) 
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𝑘 სხეულის სითბოგამტარობის კოეფიციენტია; 𝜍 - სხეულის კუთრი სითბო-

ტევადობა და 𝜌 - სხეულის სიმკვრივე. 

ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის ნაჩვენებია, რომ 𝑢(𝑟, 𝑡) 

გადაადგილების ველი შესაძლებელია წარმოდგინდეს 𝜑(𝑟, 𝑡) 

თერმოდრეკადი სკალარპოტენციალის საშუალებით შემდეგნაირად [43,44]: 

𝑢 =
𝜕𝜑

𝜕𝑟
,                                                                                       (5) 

სადაც 𝜑(𝑟, 𝑡) აკმაყოფილებს არაერთგვაროვან ტალღურ განტოლებას: 

∇2𝜑 −
1

𝑐2
�̈� = 𝛽𝑇,                                                                    (6) 

რომელშიც 

1

𝑐2
=

𝜌

𝜆 + 2𝜇
,    𝛽 =

(2𝜆 + 3𝜇)𝛼

𝜆 + 2𝜇
.                                        (7) 

ღერძული სიმეტრიის ბრტყელი დეფორმაციის შემთხვევაში, ჰუკის 

კანონის თანახმად პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში ჩაწერილ ძაბვისა 

და გადაადგილების თანაფარდობას აქვს შემდეგი სახე [44÷46]: 

𝜎𝑟 = 2𝜇
𝜕𝑢

𝜕𝑟
+ 𝜆 (

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

𝑢

𝑟
) − (3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇                      (8)

𝜎𝜃 = 2𝜇
𝑢

𝑟
+ 𝜆 (

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

𝑢

𝑟
) − (3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇                        (9)

𝜎𝑧 = 𝜈(𝜎𝑟 + 𝜎𝜃) − 𝐸𝛼𝑇                                                     (10)

 

სადაც 𝜎𝑟(𝑟, 𝑡), 𝜎𝜃(𝑟, 𝑡) და 𝜎𝑧(𝑟, 𝑡) შესაბამისად რადიალური, მხები და 

აქსიალური ძაბვებია, ხოლო 𝜈 და 𝐸 კი - მასალის პუასონის კოეფიციენტი და 

იუნგის მოდული, რომლებიც ლამეს კოეფიციენტებთან დაკავშირებულია 

შემდეგი თანაფარდობებით: 

𝜆 =
𝜈𝐸

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
, 𝜇 =

𝐸

2(1 + 𝜈)
.                      (11) 

(5) ტოლობის ჩასმა (8÷10) ტოლობებში გვაძლევს თერმული ძაბვების 

დამოკიდებულებას 𝜑(𝑟, 𝑡) თერმოდრეკად პოტენციალზე: 

𝜎𝑟 = 2𝜇
𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
+ 𝜆 (

𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝑟
) − (3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇          (12)

𝜎𝜃 =
2𝜇

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝑟
+ 𝜆 (

𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝑟
) − (3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇            (13)

𝜎𝑧 = 𝜈(𝜎𝑟 + 𝜎𝜃) − 𝐸𝛼𝑇                                                        (14)
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მაშასადამე, ახლა უკვე ცხადია, რომ (6) განტოლებიდან 𝜑(𝑟, 𝑡) 

პოტენციალის განსაზღვრის შემდეგ, (12÷14) ტოლობათა სისტემა მოგვცემს 

თერმულ ძაბვებს, რომლებიც შეესაბამება სხეულის 𝑇(𝑟, 𝑡) ტემპერატურას. 

(6) განტოლების ამოსახსნელად, ისევე როგორც ნებისმიერი 

არასტაციონარული კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლების 

შემთხვევაში, საჭიროა, დავსვათ ჩვენთვის საინტერესო პროცესის შესაბამისი 

საწყისი და სასაზღვრო პირობები. როგორც ზემოთ იყო ნახსენები, დროის 

საწყის მომენტში ლულას (მილს) აქვს გარემოს ტემპერატურა, რომელიც 

პირობითად ნულის ტოლად არის მიჩნეული. აქედან გამომდინარე ცხადია, 

რომ დროის საწყისი მომენტისთვის, ანუ სროლის დაწყებამდე, ლულაში არ 

გვაქვს არანაირი დაძაბული მდგომარეობა და შესაბამისად, მისი წერტილთა 

გადაადგილებებიც ნულის ტოლია. მაშასადამე, (5) ტოლობის 

გათვალისწინებით, (6) განტოლებისთვის შესაძლებელია დავსვათ 

ერთგვაროვანი საწყისი პირობები: 

𝜑|𝑡=0 = �̇�|𝑡=0 = 0.                                                                           (15) 

რაც შეეხება სასაზღვრო პირობებს. წინა სექციაში, სადაც აღწერილი 

გვაქვს ჩვენ მიერ გაკეთებული დაშვებები, ლულის შიგა და გარე 

ზედაპირებზე მოქმედი წნევა უგულებელვყავით, ანუ 𝜎𝑟|𝑟=𝑎 = 𝜎𝑟|𝑟=𝑏 = 0. 

(12) ტოლობის გათვალისწინებით, ამ დაშვების მათემატიკური ჩანაწერი 

გვაძლევს (6) განტოლების სასაზღვრო პირობებს. კერძოდ: 

2𝜇
𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
|
𝑟=𝑎

+ 𝜆 (
𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝑟
)|

𝑟=𝑎

= (3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇|𝑟=𝑎,      (16) 

2𝜇
𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
|
𝑟=𝑏

+ 𝜆 (
𝜕2𝜑

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝑟
)|

𝑟=𝑏

= (3𝜆 + 2𝜇)𝛼𝑇|𝑟=𝑏 ,      (17) 

(გავიხსენოთ, რომ წნევა წარმოადგენს ზედაპირის ფართის ერთეულზე 

მართობულად მოქმედ ძალას, რაც ცილინდრული ფორმის ზედაპირის 

შემთხვევაში რადიალური ძაბვის იდენტურია). 

ამჯერად უკვე ცხადია, რომ საწყის ეტაპზე უნდა დავადგინოთ 

სხეულში ტემპერატურის განაწილება (3) განტოლების ამოხსნით, შემდეგ 

ეტაპზე (6), (15), (16), (17) ამოცანის გადაჭრით ვიპოვით 𝜑(𝑟, 𝑡) პოტენციალს, 
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ხოლო შემდეგ კი (12÷14) ტოლობები მოგვცემს შესასწავლი პროცესის დროს 

სხეულში აღძრულ თერმულ ძაბვებს. 

3.1.3 ტემპერატურული ველი 

იმისათვის, რომ ამოვხსნათ (3) განტოლება, აუცილებელია დროის 

საწყის მომენტში ლულის ტემპერატურის ცოდნა და ინფორმაცია ლულის 

სასაზღვრო ზედაპირების ტემპერატურის შესახებ მთელი პროცესის 

განმავლობაში. ამ ინფორმაციის მოპოვება უმეტეს შემთხვევებში 

ექსპერიმენტით ხდება. დავზოგოთ ექსპერიმენტისთვის საჭირო ხარჯები და 

სასაზღვრო პირობები დავსვათ შემდეგი დაშვებების საფუძველზე: 

ცნობილია, რომ ზედაპირის ერთეულზე მოსული სითბოს დანაკარგი 

ზედაპირისა და მასთან შეხებაში მყოფი გარემოს ტემპერატურათა სხვაობის 

პროპორციულია. პროპორციულობის კოეფიციენტი, რომელსაც კონვექციურ 

სითბოგამტარობის კოეფიციენტს უწოდებენ, დამოკიდებულია ზედაპირის 

გვარობასა და მდგომარეობაზე. აღვნიშნოთ ეს კოეფიციენტი 𝐻-ით. 

ამავდროულად, სითბოს ეს რაოდენობა ტოლი უნდა იყოს −𝑘
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
  სითბური 

ნაკადისა, სადაც �⃗�  ზედაპირის გარე ნორმალია. მაშასადამე, 𝑟 = 𝑎 და 𝑟 = 𝑏 

ზედაპირებზე  სასაზღვრო პირობებს ექნებათ სახე [47, 48]: 

𝐻1(𝑇|𝑟=𝑎 − 𝑓) = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
|
𝑟=𝑎

 

𝐻2(𝑇|𝑟=𝑏 − 0) = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
|
𝑟=𝑏

 

სადაც, 𝑓(𝑡) დენთის აირის ტემპერატურაა. ცხადია, რომ ლულის შიგა და 

გარე ზედაპირებზე შესაბამისად ადგილი აქვს ტოლობებს 
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
= −

𝜕𝑇

𝜕𝑟
 და 

𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
=

𝜕𝑇

𝜕𝑟
, მაშინ ჩვენი სასაზღვრო პირობები ამ ზედაპირებზე მიიღებს შემდეგ სახეს: 

𝜕𝑇

𝜕𝑟
|
𝑟=𝑎

− ℎ1𝑇|𝑟=𝑎 = −ℎ1𝑓, 

𝜕𝑇

𝜕𝑟
|
𝑟=𝑏

+ ℎ2𝑇|𝑟=𝑏 = 0, 

სადაც 

ℎ1 =
𝐻1

𝑘
, ℎ2 =

𝐻2

𝑘
.                                           (18) 
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რაც შეეხება საწყის პირობას მარტივია იმის მიხვედრა, რომ ჩვენი 

ამოცანისთვის დროის საწყის მომენტში ლულის ტემპერატურა იქნება: 

𝑇|𝑡=0 = 0. 

მაშასადამე, მივიღეთ სითბოგამტარობის მათემატიკური ამოცანა 

არაერთგვაროვანი სასაზღვრო პირობებით: 

�̇� − 𝑀∇2𝑇 = 0,         𝑎 < 𝑟 < 𝑏                         (19) 

საწყისი პირობა: 

𝑇|𝑡=0 = 0,                                                                (20) 

სასაზღვრო პირობები: 

𝜕𝑇

𝜕𝑟
|
𝑟=𝑎

− ℎ1𝑇|𝑟=𝑎 = −ℎ1𝑓,                                 (21) 

𝜕𝑇

𝜕𝑟
|
𝑟=𝑏

+ ℎ2𝑇|𝑟=𝑏 = 0,                                         (22) 

სადაც ოპერატორი ∇2 განმარტებულია (2) ტოლობით, ხოლო კოეფიციენტი 

𝑀 კი - (4) ტოლობით. 

ასეთი ამოცანების ამოხსნის ერთ-ერთი მძლავრი მეთოდია 

ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენება. იმისთვის, რომ შევძლოთ 

დიფერენციალური განტოლების ინტეგრალური გარდაქმნა რომელიმე 

სივრცული ცვლადის მიმართ, საჭიროა, ამ ცვლადის განსაზღვრის არეზე შე-

მოვიღოთ ორთოგონალურ ფუნქციათა ბაზისი. ასეთ ბაზისს ქმნის ამოცანის 

საკუთრივ ფუნქციათა სრული სისტემა. საკუთრივ ფუნქციათა ეს სისტემა 

მიიღება ისეთი შტურმ-ლიუვილის ამოცანის ამოხსნით, რომელიც 

შეესაბამება განტოლების ერთგვაროვან სასაზღვრო პირობებს, რადგან 

შტურმ-ლიუვილის ამოცანის ამოხსნის დროს, საკუთრივი რიცხვებისა და 

საკუთრივი ფუნქციების სპექტრის მისაღებად, აუცილებელია ამოცანის 

სასაზღვრო პირობების ერთგვაროვნება. 

როგორც ვხედავთ, წავაწყდით პრობლემას - (21) სასაზღვრო პირობა 

არაერთგვაროვანია. ასეთ შემთხვევებში არსებობს ამოცანის გადაჭრის 

შემდეგი კონცეფცია: წარმოვადგინოთ საძიებელი ფუნქცია ორი დამხმარე 

ფუნქციის ჯამის სახით: 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2                                                         (23) 
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რომელშიც 𝑇1(𝑟, 𝑡) აკმაყოფილებს (21) და (22) სასაზღვრო პირობებს, ხოლო 

𝑇2(𝑟, 𝑡) აკმაყოფილებს (19÷22) ტოლობებში 𝑇2 = 𝑇 − 𝑇1 ცვლადის 

გარდაქმნით მიღებულ ამოცანას. 

რადგან 𝑇1(𝑟, 𝑡) ფუნქციას არანაირი შეზღუდვა არ აქვს, გარდა ზემოთ 

აღნიშნულისა, მაშინ იგი წარმოვადგინოთ 

𝑇1 = 𝑋𝑓                                                                 (24) 

სახით, სადაც 𝑓(𝑡) დენთის აირის ტემპერატურაა, ხოლო 𝑟 ცვლადზე 

დამოკიდებული 𝑋(𝑟) ნაწილი (21) და (22) ტოლობების თანახმად უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: 

𝑋′(𝑎) − ℎ1𝑋(𝑎) = −ℎ1,                                   (25) 

𝑋′(𝑏) + ℎ2𝑋(𝑏) = 0.                                         (26) 

ვეძებოთ 𝑋(𝑟) ფუნქცია 

𝑋 = 𝐴1 + 𝐴2𝑟
2                                                   (27) 

სახით, სადაც 𝐴1 და 𝐴2 ნებისმიერი ნამდვილი მუდმივებია. მაშინ (25) და (26) 

ტოლობები 𝐴1 და 𝐴2 კოეფიციენტებისთვის მოგვცემენ განტოლებათა შემდეგ 

სისტემას: 

{
(2𝑎 − ℎ1𝑎

2)𝐴2 − ℎ1𝐴1 = −ℎ1

(2𝑏 + ℎ2𝑏
2)𝐴2 + ℎ2𝐴1 = 0

 ; 

გამოვტოვოთ 𝐴1 და 𝐴2 კოეფიციენტების პოვნის მარტივი გამოთვლები და 

პირდაპირ მოვიყვანოთ მათი მნიშვნელობები: 

𝐴1 =
ℎ1𝑏(2 + ℎ2𝑏)

ℎ2𝑎(2 − ℎ1𝑎) + ℎ1𝑏(2 + ℎ2𝑏)
,            (28) 

𝐴2 = −
ℎ1ℎ2

ℎ2𝑎(2 − ℎ1𝑎) + ℎ1𝑏(2 + ℎ2𝑏)
.        (29) 

აქედან კი, (24) ტოლობის თანახმად, მივიღებთ: 

𝑇1 = (𝐴1 + 𝐴2𝑟
2)𝑓.                                            (30) 

გადავიდეთ 𝑇2(𝑟, 𝑡) ფუნქციის პოვნის ეტაპზე. 𝑇2 = 𝑇 − 𝑇1 ცვლადის 

გარდაქმნით (19÷22) ამოცანა მიიღებს შემდეგ სახეს: 

𝑇2̇ − 𝑀∇2𝑣2 = 𝑈,   𝑎 < 𝑟 < 𝑏                                            (31) 

სადაც 

𝑈 = 𝑀∇2𝑇1 − 𝑇1̇ = 4𝐴2𝑀𝑓 − (𝐴1 + 𝐴2𝑟
2)𝑓̇,                (32) 
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ცხადია, ცნობილი ფუნქციაა, ხოლო საწყისი და სასაზღვრო პირობები 

მიიღებს შემდეგ ფორმას: 

საწყისი პირობა: 

𝑇2|𝑡=0 = −𝑇1|𝑡=0 = −(𝐴1 + 𝐴2𝑟
2)𝑓|𝑡=0 = 0,            (33) 

რადგან 𝑓(0) = 0; 

სასაზღვრო პირობები: 

𝜕𝑇2

𝜕𝑟
|
𝑟=𝑎

− ℎ1𝑇2|𝑟=𝑎 = 0                                                   (34) 

𝜕𝑇2

𝜕𝑟
|
𝑟=𝑏

+ ℎ2𝑇2|𝑟=𝑏 = 0.                                                  (35) 

შედეგად მივიღეთ არაერთგვაროვანი განტოლება ერთგვაროვანი სასაზღვრო 

პირობებით. 

შტურმ-ლიუვილის ამოცანას, რომელიც შეესაბამება (31) განტოლებასა 

და (34), (35) სასაზღვრო პირობებს, აქვს შემდეგი სახე: 

𝑅′′ +
1

𝑟
𝑅′ + 𝜉2𝑅 = 0, 𝑎 < 𝑟 < 𝑏,                               (36) 

𝑑𝑅

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

− ℎ1𝑅|𝑟=𝑎 = 0,                                                           (37) 

𝑑𝑅

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

+ ℎ2𝑅|𝑟=𝑏 = 0.                                                           (38) 

(36) განტოლება ლიტერატურაში ცნობილია, როგორც ნულოვანი რიგის 

ბესელის განტოლება, რომლის ზოგადი ამონახსნია: 

𝑅(𝑟) = 𝐾0(𝜉𝑟) = 𝐵1𝐽0(𝜉𝑟) + 𝐵2𝑌0(𝜉𝑟), 

სადაც,  𝐽0(𝜉𝑟) და 𝑌0(𝜉𝑟) შესაბამისად ბესელის ნულოვანი რიგის პირველი და 

მეორე გვარის ფუნქციებია, ხოლო 𝐵1 და 𝐵2 – ნებისმიერი ნამდვილი 

მუდმივები. (A.1) და (A.2) ფორმულების თანახმად გვექნება, რომ 

𝑑

𝑑𝑟
𝑅(𝑟) =

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑟) = −𝜉𝐵1𝐽1(𝜉𝑟) − 𝜉𝐵2𝑌1(𝜉𝑟). 

მაშინ (37) და (38) ტოლობები გადაიწერება შემდეგნაირად: 

𝐵1[𝜉𝐽1(𝜉𝑎) + ℎ1𝐽0(𝜉𝑎)] + 𝐵2[𝜉𝑌1(𝜉𝑎) + ℎ1𝑌0(𝜉𝑎)] = 0,                  (39) 

𝐵1[𝜉𝐽1(𝜉𝑏) − ℎ2𝐽0(𝜉𝑏)] + 𝐵2[𝜉𝑌1(𝜉𝑏) − ℎ2𝑌0(𝜉𝑏)] = 0.                  (40) 

განვსაზღვროთ 𝐵1 და 𝐵2 მუდმივები იმგვარად რომ, 𝜉 საკუთრივი რიცხვების 

ნებისმიერი სპექტრისთვის (39) პირობა იყოს ჭეშმარიტი. ანუ  

𝐵1 = 𝜉𝑌1(𝜉𝑎) + ℎ1𝑌0(𝜉𝑎),                                                              (41) 
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𝐵2𝑚 = −[𝜉𝑚𝐽1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝐽0(𝜉𝑚𝑎)],                                                         (42) 

ხოლო 𝜉𝑚, 𝑚 = 1,2… საკუთრივი რიცხვების სპექტრი, (40) პირობის 

გამოყენებით, იქნება შემდეგი განტოლების ფესვები (იხ. დანართი B): 

[𝜉𝑚𝑌1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝑌0(𝜉𝑚𝑎)][𝜉𝑚𝐽1(𝜉𝑚𝑏) − ℎ2𝐽0(𝜉𝑚𝑏)]

− [𝜉𝑚𝐽1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝐽0(𝜉𝑚𝑎)][𝜉𝑚𝑌1(𝜉𝑚𝑏) − ℎ2𝑌0(𝜉𝑚𝑏)]

= 0.                                                                               (43) 

მაშასადამე, 𝑟 ცვლადის განსაზღვრის არეზე მივიღეთ ორთოგონალურ 

ფუნქციათა სრული სისტემა (იხ. დანართი A): 

𝑅𝑚(𝑟) = 𝐾0(𝜉𝑚𝑟) = 𝐵1𝑚𝐽0(𝜉𝑚𝑟) + 𝐵2𝑚𝑌0(𝜉𝑚𝑟),     𝑚 = 1,2, …   (44) 

სადაც 𝐵1𝑚 და  𝐵2𝑚 კოეფიციენტები განიმარტება (41) და (42) ფორმულების 

თანახმად და ცხადია, რომ დამოკიდებულია 𝑚 ინდექსზეც. 

გამოვიყენოთ 𝐾0(𝜉𝑚𝑟) ფუნქციები ბაზისად 𝑟 ცვლადის განსაზღვრის 

არეზე და გარდავქმნათ (31) ტოლობა. ამ გარდაქმნას ჰენკელის სასრული 

გარდაქმნა ეწოდება: 

𝜕

𝜕𝑡
∫𝑇2(𝑟, 𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

− 𝑀 ∫[
𝜕2𝑇2(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑇2(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟
]𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= ∫𝑈(𝑟, 𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

 

ჰენკელის სასრული გარდაქმნის თვისების თანახმად კვადრატულ 

ფრჩხილებში მოქცეულ ინტეგრალს ექნება სახე (იხ. დანართი A, ტოლობა 

(A.53) ): 

∫[
𝜕2𝑇2(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑇2(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟
]𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= −𝜉𝑚
2 ∫𝑇2(𝑟, 𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

.  (45) 

შემოვიტანოთ აღნიშვნები 

∫𝑇2(𝑟, 𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡),                                                                           (46) 

∫𝑈(𝑟, 𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= 𝑈𝑚
̅̅ ̅̅ (𝑡)                                                                              (47) 
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რომელებსაც 𝑇2(𝑟, 𝑡) და 𝑈(𝑟, 𝑡) ფუნქციების ჰენკელის გარდაქმნა ეწოდება. 

ცხადია, 𝑈𝑚
̅̅ ̅̅ (𝑡) ფუნქცია ცნობილი ფუნქციაა. ამ აღნიშვნების თანახმად, (31) 

ტოლობა მიიღებს სახეს: 

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̇ + 𝑀𝜉𝑚

2 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑈𝑚

̅̅ ̅̅ .                                                                                     (48) 

(33) საწყისი პირობის ჰენკელის გარდაქმნა კი მოგვცემს (48) განტოლების 

საწყის პირობას: 

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅|𝑡=0 = 0.                                                                                                         (49) 

თუ გავითვალისწინებთ 𝑇1(𝑟, 𝑡) ფუნქციის (30) ფორმას, მაშინ  𝑈𝑚
̅̅ ̅̅ (𝑡) 

ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე: 

𝑈𝑚
̅̅ ̅̅ (𝑡) = 𝐶1𝑚𝑓(𝑡) − 𝐶2𝑚

𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
,                                                                                   

სადაც 

𝐶1𝑚 = 4𝐴2𝑀𝐺𝑚,                                                                                               (50) 

𝐶2𝑚 = 𝐴1𝐺𝑚 + 𝐴2𝐻𝑚,                                                                                     (51) 

რომლებშიც 𝐺𝑚 და 𝐻𝑚 კოეფიციენტები განიმარტება (A.17) და (A.18) 

ტოლობებით. 

ამრიგად, (48) განტოლების სახე იქნება: 

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̇ + 𝑀𝜉𝑚

2 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐶1𝑚𝑓 − 𝐶2𝑚𝑓̇,                                                               (52) 

რომლის ამონახსნიც, (49) საწყისი პირობის გათვალისწინებით, ჩაიწერება 

შემდეგი სახით: 

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) = 𝑒−𝑁𝑚𝑡 ∫[𝐶1𝑚𝑓(𝜏) − 𝐶2𝑚

𝑑𝑓(𝜏)

𝑑𝜏
] 𝑒𝑁𝑚𝜏𝑑𝜏

𝑡

0

,                            (53) 

სადაც, 

𝑁𝑚 = 𝑀𝜉𝑚
2 .                                                                                                      (54) 

ნაწილობითი ინტეგრებისა და გადაჯგუფების შემდეგ (53) ტოლობა მიიღებს 

შემდეგ ფორმას: 

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) = 𝑒−𝑁𝑚𝑡ℰ𝑚 ∫𝑓(𝜏)𝑒𝑁𝑚𝜏𝑑𝜏

𝑡

0

− 𝐶2𝑚𝑓(𝑡),                                      (55) 

რომელშიც 

ℰ𝑚 = 𝐶1𝑚 + 𝑁𝑚𝐶2𝑚.                                                                                      (56) 
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𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) ფუნქციის შებრუნებული ჰენკელის გარდაქმნა გვაძლევს 

𝑇2(𝑟, 𝑡) ფუნქციას და განიმარტება შემდეგნაირად: 

𝑇2(𝑟, 𝑡) = ∑
𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑉𝑚

∞

𝑚=1

,                                                                           (57) 

სადაც 𝑉𝑚 კოეფიციენტი მოცემულია (A.49) ტოლობით. 

საბოლოო ჯამში სხეულის ტემპერატურის აღმწერ ფუნქციას, (23), (30) 

და (57)ტოლობების თანახმად, ექნება შემდეგი სახე: 

𝑇(𝑟, 𝑡) = 𝑇1(𝑟, 𝑡) + 𝑇2(𝑟, 𝑡) = (𝐴1 + 𝐴2𝑟
2)𝑓(𝑡) + ∑

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑉𝑚

∞

𝑚=1

,   (58) 

სადაც ყველა სიდიდე ცხადად არის განსაზღვრული. 

ცხრილში 3 მოცემულია ფოლადი 50-ის თერმო-მექანიკური 

მახასიათებლები, რომელიც გამოიყენება სალულე მასალად, ხოლო 

ცხრილში 4 კი - კალაშნიკოვი AK-74-ის ზოგადი მონაცემები [49÷51]. 

ლიტერატურული მონაცემების თანახმად, ლულაში დენთის აირის 

ტემპერატურა 3000℃-მდე აღწვეს [28, 29]. თუ გავითვალისწინებთ სროლის 

სიხშირეს და უგულებელვყოფთ ლულის სიგრძის გასწვრივ ტემპერატურის 

ვარდნას, მაშინ ლულის არხში დენთის აირის ტემპერატურის ცვლილება 

მიახლოებით შესაძლებელია აღიწეროს ფუნქციით: 

𝑓(𝑡) = 𝑇0[1 − cos(2𝜋𝑣𝑡)],                 (59) 

სადაც, 𝑇0 = 1500℃ (სურ. 14). (59) ტოლობის შეტანით (55)-ში მივიღებთ: 

𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) = ℰ𝑚𝑇0 {

1 − 𝑒−𝑁𝑚𝑡

𝑁𝑚
−

𝑁𝑚[cos(2𝜋𝑣𝑡) − 𝑒−𝑁𝑚𝑡] + (2𝜋𝑣) sin(2𝜋𝑣𝑡)

𝑁𝑚
2 + (2𝜋𝑣)2

}

− 𝐶2𝑚𝑇0[1 − cos(2𝜋𝑣𝑡)].                  (60) 

(60) ტოლობის ჩასმა (58)-ში და (28), (29), (41), (42), (44), (A.49) ტოლობების 

გათვალისწინება ცხადი სახით მოგვცემს საძიებელ ტემპერატურულ ველს. 

სურათზე 15 წარმოდგენილი ზედაპირი ასახავს ლულაში 

ტემპერატურის ცვლილებას სროლის დაწყებიდან 0,5 წამის განმავლობაში, 

სურათზე 16 ნაჩვენებია 1500 გასროლის შემდეგ ლულაში ტემპერატურის 

განაწილება, ხოლო სურათი 17 კი აღწერს ლულის ტემპერატურას 3000-ჯერ 

სროლის შემდეგ. რა თქმა უნდა იგულისხმება, რომ სროლა მიმდინარეობს 

მიჯრით, უწყვეტ რეჟიმში. 
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ცხრილი 3. ფოლადი 50-ის ფიზიკური მახასიათებლების 

𝝆 (
კგ

მ𝟑
) 𝝇 (

ვტ

მ ℃
) 𝑯𝟏 (

ვტ

მ𝟐℃
) 𝑯𝟏 (

ვტ

მ𝟐℃
) 𝒌 (

ვტ

მ℃
) 𝜶(

𝟏

℃
) 𝑬(

ნ

მ𝟐
) 𝝂 

7800 500 70 50 54 𝟏𝟔, 𝟒. 𝟏𝟎−𝟔  𝟐𝟎𝟎. 𝟏𝟎𝟗 0,3 

 

ცხრილი 4. კალაშნიკოვი AK-74 ტექნიკური მონაცემები 

კალიბრი (მმ) 

D 

სწრაფსროლა 

(გასროლა/წამში) 
𝒗 

ტყვიის საწყისი სიჩქარე 

(მ/წმ) 

ლულის სიგრძე 

(მმ) 

5,45 10 900 415 

 

 

სურათი 14. დენთის აირის ტემპერატურა 
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სურათი 15. ლულის ტემპერატურა პირველი 5 ციკლის განმავლობაში 

 

სურათი 16. ლულის ტემპერატურა 1500-1505-ე ციკლებს შორის 
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3.1.4 თერმული ძაბვები 

როგორც ქვეთავში 3.1.2 იყო ნაჩვენები, ჩვენი ამოცანის შემთხვევაში, 

დრეკადი სხეულის მდგომარეობას სრულიად ახასიათებს 𝜑(𝑟, 𝑡) თერმო-

დრეკადი სკალარ პოტენციალი, რომელიც აკმაყოფილებს (6) 

არაერთგვაროვან ტალღურ განტოლებას, ერთგვაროვან (15) საწყის პირობასა 

და არაერთგვაროვან (16), (17) სასაზღვრო პირობებს.  

პირველ რიგში, შევნიშნოთ, რომ ტემპერატურის არათანაბარი 

განაწილების გამო, სხეულში აღძრულ დეფორმაციებში წვლილი შეაქვს არა 

სხეულის აბსოლუტურ ტემპერატურას, არამედ განსხვავებას სხეულის 

მაქსიმალურ და მინიმალურ ტემპერატურებს შორის. დირიხლეს სასაზღვრო 

ამოცანის შემთხვევაში, რომელიც გულისხმობს სასაზღვრო ზედაპირებზე 

ტემპერატურის ცხადი სახით მოცემას, თუ ერთ-ერთი საზღვრის 

ტემპერატურას პირობითად ნულის ტოლად ჩავთვლით, მაშინ 

სითბოგამტარობის დიფერენციალური განტოლების ამონახსნი 

ერთდროულად წარმოადგენს როგორც აბსოლუტური ტემპერატურის, ასევე 

ტემპერატურული გრადიენტის განაწილებას, რადგან, მაქსიმუმის 

პრინციპის თანამხმად, იმ შემთხვევაში როდესაც სხეულის შიგნით სითბოს 

 

სურათი 17. ლულის ტემპერატურა 3000-3005-ე ციკლებს შორის 



62 
 

წარმოქმნას ადგილი არ აქვს, ტემპერატურის ექსტრემალური 

მნიშვნელობები მიიღწევა მხოლოდ სხეულის საზღვრებზე [52]. როგორც 

წესი, ასეთი სასაზღვრო პირობების დადგენა ხდება ექსპერიმენტულად. 

ძნელი არ არის იმის მიხვედრა, რომ, ჩვენი ამოცანის შემთხვევაში, 

სროლის პროცესში ლულის შიგა ზედაპირზე ტემპერატურის აღმწერი 

ფუნქციის ექსპერიმენტით დადგენა ან შეუძლებელია, ან საკმაოდ რთულია. 

მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის ცნობილია თბომიმოცვლის პროცესის ტიპი, 

რომელსაც ადგილი აქვს ლულის კედლებსა და დენთის აირს შორის, რაზე 

დაყრდნობითაც ჩაწერილი იქნა (21) და (22) სასაზღვრო პირობები. ამგვარად 

დასმული ამოცანის ამონახსნი კი წარმოადგენს სხეულის აბსოლუტური 

ტემპერატურის განაწილებას. რადგან ჩვენთვის ამ ეტაპზე უკვე ცნობილია 

სასაზღვრო ზედაპირების ტემპერატურები, განვიხილოთ რომელიმე 

ზედაპირის ტემპერატურა პირობითად ნულის ტოლად, ანუ ამ ზედაპირის 

ტემპერატურა დავაკლოთ სხეულის აბსოლუტურ ტემპერატურას რაც 

მოგვცემს ტემპერატურული ველის იმ ნაწილს, რომელიც განაპირობებს 

სხეულში თერმული ძაბვების წარმოქმნას. ცხადია, რომ სითბოს წყაროს 

წარმოადგენს ლულის არხში მოძრავი დენთის აირი. გამომდინარე აქედან და 

15-ე, 16-ე, 17-ე სურათებზე დაყრდნობით ლოგიკური იქნება, თუ პირობით 

ნულის ტოლი ტემპერატურის მქონე სასაზღვრო ზედაპირად განვიხილავთ 

გარე ზედაპირს. სურათებზე  18, 19 და 20  წარმოდგენილია 15-ე, 16-ე და 17-

ე სურათებზე მოყვანილი ტემპერატურული ველების შესაბამისი 

გრადიენტები.  
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სურათი 18. ტემპერატურული გრადიენტი პირველი 5 ციკლის 

განმავლობაში 

 

სურათი 19. ტემპერატურული გრადიენტი 1500-1505-ე ციკლებს შორის 
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ამრიგად, (6), (15÷17) ამოცანა ჩამოყალიბდება ოდნავ განსხვავებული 

ფორმით: 

⫐2 𝜑 = 𝛽Θ,   𝑎 < 𝑟 < 𝑏, 0 < 𝑡                    (61) 

𝜑|𝑡=0 = �̇�|𝑡=0 = 0,                                        (62) 

⧠2𝜑|𝑟=𝑎 = 𝑓𝑎,                                                 (63) 

⧠2𝜑|𝑟=𝑏 = 0,                                                 (64) 

სადაც ⫐2  და ⧠2 წრფივი დიფერენციალური ოპერატორებია: 

⫐2≡ ∇2 −
1

𝑐2

𝜕2

𝜕𝑡2
,                                           (65) 

⧠2 ≡ 2𝜇
𝜕2

𝜕𝑟2
+ 𝜆 (

𝜕2

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
),                 (66) 

 𝑐 და 𝛽 კოეფიციენტები განიმარტება (7) ტოლობით, ხოლო 

Θ = 𝑇 − 𝑇|𝑟=𝑏 ,                                                                    (67) 

𝑓𝑎(𝑡) = 𝛼(3𝜆 + 2𝜇)(𝑇|𝑟=𝑎 − 𝑇|𝑟=𝑏).                            (68) 

გავიხსენოთ, რომ (62) საწყისი პირობა ჩაწერილია იმ დაშვებით, რომ დროის 

საწყის მომენტში სხეული იმყოფება წონასწორულ მდგომარეობაში, ხოლო 

(63) და (64) ტოლობები მიღებულია სასაზღვრო ზედაპირებზე ნორმალური 

ძაბვის, ანუ წნევის ნულთან ტოლობის პირობიდან ჰუკის კანონის, კერძოდ, 

(12) თანაფარდობის გამოყენებით.  

 

სურათი 20. ტემპერატურრული გრადიენტი 3000 ციკლებს შორის 
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რადგან  ⫐2  და ⧠2 ოპერატორები წრფივია, 𝜑(𝑟, 𝑡) ფუნქცია 

წარმოვადგინოთ ორი დამხმარე ფუნქციის ჯამის სახით: 

𝜑 = 𝜑1 + 𝜑2,                                                   (69) 

სადაც 𝜑1(𝑟, 𝑡) აკმაყოფილებს ერთგვაროვან (61) განტოლებას, (62) საწყის 

პირობასა და (63), (64) არაერთგვაროვან სასაზღვრო პირობებს: 

⫐2 𝜑1 = 0,                                                   (70) 

𝜑1|𝑡=0 = 𝜑1̇|𝑡=0 = 0,                                (71) 

⧠2𝜑1|𝑟=𝑎 = 𝑓𝑎 ,                                            (72) 

⧠2𝜑1|𝑟=𝑏 = 0,                                             (73) 

ხოლო 𝜑2(𝑟, 𝑡) კი - (61) განტოლებას და ერთგვაროვან (62÷64) საწყის - 

სასაზღვრო პირობებს: 

⫐2 𝜑2 = 𝛽Θ,                                                                                    (74) 

𝜑2|𝑡=0 = 𝜑2̇|𝑡=0 = 0,                                                                    (75) 

⧠2𝜑2|𝑟=𝑎 = 0,                                                                                 (76) 

⧠2𝜑2|𝑟=𝑏 = 0.                                                                                 (77) 

ისევე როგორც წინა სექციაში, 𝜑1(𝑟, 𝑡) ფუნქცია ვეძებოთ შემდეგი 

სახით: 

𝜑1 = 𝑥1 + 𝑥2,                                                                                    (78) 

სადაც 𝑥1(𝑟, 𝑡) ფუნქცია აკმაყოფილებს (72) და (73) სასაზღვრო პირობებს, 

ხოლო 𝑥2(𝑟, 𝑡) ფუნქცია კი - (70÷73) ტოლობებში 𝑥2 = 𝜑1 − 𝑥1 ცვლადის 

გარდაქმნით მიღებულ ამოცანას. 

ვეძებოთ 𝑥1(𝑟, 𝑡) ფუნქცია შემდეგი სახით: 

𝑥1 = 𝐷1𝑟 + 𝐷2𝑟
2.                                                                             (79) 

(72), (73) სასაზღვრო პირობებში (79)-ის შეტანით მივიღებთ განტოლებათა 

სისტემას 𝐷1 და 𝐷2 კოეფიციენტების საპოვნელად: 

{
4(𝜆 + 𝜇)𝐷2 +

𝜆

𝑎
𝐷1 = 𝑓𝑎 ,

4(𝜆 + 𝜇)𝐷2 +
𝜆

𝑏
𝐷1 = 0,

 

საიდანაც მარტივად მივიღებთ, რომ 

𝐷1 =
𝑎𝑏𝑓𝑎

𝜆(𝑏 − 𝑎)
,                                                                                   (80) 
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𝐷2 = −
𝑎𝑓𝑎

4(𝜆 + 𝜇)(𝑏 − 𝑎)
.                                                                              (81) 

(58), (68) ტოლობების გათვალისწინებით გადავწეროთ (80) და (81) 

ტოლობები შედარებით განსხვავებული ფორმით: 

𝐷1 = 𝒜1𝑓 + ∑ ℬ1𝑚𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅

∞

𝑚=1

,                                                                           (82) 

𝐷2 = 𝒜2𝑓 + ∑ ℬ2𝑚𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅

∞

𝑚=1

,                                                                             (83) 

სადაც 

𝒜1(𝑎; 𝑏; 𝛼; 𝜆; 𝜇; ℎ1; ℎ2) = −
𝛼𝑎𝑏𝐴2(3𝜆 + 2𝜇)(𝑎 + 𝑏)

𝜆
,                               (84) 

ℬ1𝑚(𝑎; 𝑏; 𝛼; 𝜆; 𝜇; ℎ1; ℎ2; 𝜉𝑚) = −
𝛼𝑎𝑏(3𝜆 + 2𝜇)

𝜆𝑉𝑚(𝑏 − 𝑎)
[
2

𝜋𝑎
+ 𝐾0(𝜉𝑚𝑏)],          (85) 

𝒜2(𝑎; 𝑏; 𝛼; 𝜆; 𝜇; ℎ1; ℎ2) = 𝛼𝑎𝐴2(𝑎 + 𝑏)
3𝜆 + 2𝜇

4(𝜆 + 𝜇)
,                                        (86) 

ℬ2𝑚(𝑎; 𝑏; 𝛼; 𝜆; 𝜇; ℎ1; ℎ2; 𝜉𝑚) = 𝛼 [𝑎𝐾0(𝜉𝑚𝑏) +
2

𝜋
]

3𝜆 + 2𝜇

4𝑉𝑚(𝑏 − 𝑎)(𝜆 + 𝜇)
,   (87) 

სიდიდეები მილის გეომეტრიულ ზომებსა და მასალის თერმომექანიკურ 

მახასიათებლებზე დამოკიდებული ცნობილი სიდიდეებია. მაშინ 𝑥1(𝑟, 𝑡) 

ფუნქცია, (79) ტოლობის თანახმად, შესაძლებელია ჩაიწეროს შემდეგი 

ფორმით: 

𝑥1 = (𝒜1𝑟 + 𝒜2𝑟
2)𝑓 + ∑(ℬ1𝑚𝑟 + ℬ2𝑚𝑟2)𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅

∞

𝑚=1

.                                        (88) 

გადავიდეთ 𝑥2(𝑟, 𝑡) ფუნქციის პოვნის ეტაპზე. (70÷73) ტოლობებში 

𝑥2 = 𝜑1 − 𝑥1 ცვლადის გარდაქმნითა და (88)-ის გათვალისწინებით 

მივიღებთ: 

⫐2 𝑥2 =
1

𝑐2
(𝒜1𝑟 + 𝒜2𝑟

2)𝑓̈ − (4𝒜2 +
𝒜1

𝑟
) 𝑓

+ ∑ [
1

𝑐2
(ℬ1𝑚𝑟 + ℬ2𝑚𝑟2)𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̈ − (4ℬ2𝑚 +
ℬ1𝑚

𝑟
) 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅]

∞

𝑚=1

, (89) 

საწყისი პირობები: 

𝑥2|𝑡=0 = 0,                                                                                                                  (90) 
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�̇�2|𝑡=0 = [∑(ℬ1𝑚𝑟 + ℬ2𝑚𝑟2)𝐶2𝑚

∞

𝑚=1

− (𝒜1𝑟 + 𝒜2𝑟
2)] 𝑓̇|

𝑡=0
,                 (91) 

სასაზღვრო პირობები: 

⧠2𝑥2|𝑟=𝑎 = 0,                                                                                                       (92) 

⧠2𝑥2|𝑟=𝑏 = 0,                                                                                                       (93) 

შევნიშნოთ, რომ რადგან 𝑓(0) = 0 და 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(0) = 0, ამიტომ 𝑥1|𝑡=0 = 0, 

რომლის საფუძველზეც მიღებულია (90) საწყისი პირობა, ხოლო თუ 

გავითვალისწინებთ (55) ტოლობის ფორმას, კალკულუსის პირველი 

ძირითადი თეორემის გამოყენებითა და მარტივი გადაჯგუფებით მივიღებთ 

(91) ტოლობას.  

(89) განტოლებისა და (92), (93) სასაზღვრო პირობების შესაბამისი 

შტურმ-ლიუვილის ამოცანა, რომელიც მოგვცემს [𝑎, 𝑏] სეგმენტზე შესაფერის 

ორთოგონალურ ფუნქციათა სრულ სისტემას, ჩამოყალიბდება 

შემდეგნაირად: 

𝑅′′ +
1

𝑟
𝑅′ + 𝜂2𝑅 = 0, 𝑎 < 𝑟 < 𝑏,                                       (94) 

⧠2𝑅|𝑟=𝑎 = 0,                                                                                   (95) 

⧠2𝑅|𝑟=𝑏 = 0,                                                                                   (96) 

რომლის ზოგადი ამონახსნიც მოიცემა შემდეგი სახით: 

𝑅(𝑟) = 𝑍0(𝜂𝑟) = 𝐹1𝐽0(𝜂𝑟) + 𝐹2𝑌0(𝜂𝑟),                                     (97) 

სადაც 𝐹1 და 𝐹2 ნებისმიერი ნამდვილი მუდმივებია, 𝜂 კი - (94) განტოლების 

საკუთრივი რიცხვი. კვლავ, ბესელის ფუნქციების რეკურსიული 

ფორმულების თანახმად (იხ. დანართი A, ტოლობები (A.6), (A.7)), მარტივი 

საჩვენებელია, რომ 

𝑑2

𝑑𝑟2
𝑍0(𝜂𝑟) = −

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝑍0(𝜂𝑟) − 𝜂2𝑍0(𝜂𝑟) 

(
𝑑2

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
)𝑍0(𝜂𝑟) = −𝜂2𝑍0(𝜂𝑟). 

მაშინ (95) და (96) თანაფარდობები შესაძლებელია გადაიწეროს შემდეგი 

ფორმით: 

𝑑

𝑑𝑟
𝑍0(𝜂𝑟)|

𝑟=𝑎
+ 𝜒𝑎𝜂

2𝑍0(𝜂𝑟)|𝑟=𝑎 = 0                                        (98) 
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𝑑

𝑑𝑟
𝑍0(𝜂𝑟)|

𝑟=𝑏
+ 𝜒𝑏𝜂

2𝑍0(𝜂𝑟)|𝑟=𝑏 = 0                                         (99) 

სადაც 

𝜒𝑎 =
𝑎(2𝜇 + 𝜆)

2𝜇
, 𝜒𝑏 =

𝑏(2𝜇 + 𝜆)

2𝜇
.                                        (100) 

(98) და (99) ტოლობებში (97)-ის ჩასმით მივიღებთ: 

𝐹1[𝜒𝑎𝜂𝐽0(𝜂𝑎) − 𝐽1(𝜂𝑎)] + 𝐹2[𝜒𝑎𝜂𝑌0(𝜂𝑎) − 𝑌1(𝜂𝑎)] = 0,        (101) 

𝐹1[𝜒𝑏𝜂𝐽0(𝜂𝑏) − 𝐽1(𝜂𝑏)] + 𝐹2[𝜒𝑏𝜂𝑌0(𝜂𝑏) − 𝑌1(𝜂𝑏)] = 0.        (102) 

განვსაზღვროთ 𝐹1 და 𝐹2 მუდმივები იმგვარად, რომ 𝜂 საკუთრივი რიცხვების 

ნებისმიერი სპექტრისთვის (101) პირობა იყოს ჭეშმარიტი. მაშასადამე, 

გვექნება: 

𝐹1 = 𝜒𝑎𝜂𝑌0(𝜂𝑎) − 𝑌1(𝜂𝑎),                                                              (103) 

𝐹2 = −[𝜒𝑎𝜂𝐽0(𝜂𝑎) − 𝐽1(𝜂𝑎)],                                                        (104) 

ხოლო 𝜂𝑛, 𝑛 = 1,2, … საკუთრივი რიცხვები (102) ტოლობის თანამხად იქნება 

შემდეგი განტოლების ფესვები (იხ. დანართი B): 

[𝜒𝑎𝜂𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑎) − 𝑌1(𝜂𝑛𝑎)][𝜒𝑏𝜂𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑏) − 𝐽1(𝜂𝑛𝑏)]           

− [𝜒𝑎𝜂𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑎) − 𝐽1(𝜂𝑛𝑎)][𝜒𝑏𝜂𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑏) − 𝑌1(𝜂𝑛𝑏)]

= 0.                                                                             (105) 

მაშასადამე, 𝑟 ცვლადის განსაზღვრის არეზე მივიღეთ ორთოგონალურ 

ფუნქციათა მეორე სრული სისტემა (იხ. დანართი A): 

𝑅𝑛(𝑟) = 𝑍0(𝜂𝑛𝑟) = 𝐹1𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑟) + 𝐹2𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑟),     𝑛 = 1,2, …      (106) 

სადაც 𝐹1𝑛 და  𝐹2𝑛 კოეფიციენტები განიმარტება (103) და (104) ფორმულების 

თანახმად და ცხადია, 𝑛 ინდექსზეც იქნება დამოკიდებულია. 

რადგან (89) და (91) ტოლობების მარჯვენა მხარეები უკვე ცხადი სახით 

მოცემული ფუნქციებია, ამიტომ მათი ჰენკელის სასრული გარდაქმნის 

შედეგად, 𝑍0(𝜂𝑛𝑟), 𝑛 = 1,2, … ორთოგონალური ბაზისის გამოყენებით, 

მივიღებთ შემდეგ ამოცანას: 

𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅̈ + 𝜔𝑛
2𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅ = 𝜓𝑛,                                                                                  (107) 

𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅|𝑡=0 = 0,                                                                                                (108) 

𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅̇ |𝑡=0 = [∑ 𝒢𝑛𝑚𝐶2𝑚

∞

𝑚=1

− 𝒟𝑛] 𝑓̇|
𝑡=0

,                                                  (109) 

სადაც 
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𝜔𝑛
2 = (𝑐𝜂𝑛)

2,                                                                                          (110) 

𝜓𝑛 = 𝑐2𝒞𝑛𝑓 − 𝒟𝑛�̈� + ∑[𝑐2ℱ𝑛𝑚𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝒢𝑛𝑚𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̈ ]

∞

𝑚=1

,                     (111) 

𝒞𝑛 = 4𝒜2𝑃𝑛 + 𝒜1𝐼𝑛,                                                                            (112) 

𝒟𝑛 = 𝒜1𝑄𝑛 + 𝒜2𝑆𝑛,                                                                            (113) 

ℱ𝑛𝑚 = 4ℬ2𝑚𝑃𝑛 + ℬ1𝑚𝐼𝑛,                                                                      (114) 

𝒢𝑛𝑚 = ℬ1𝑚𝑄𝑛 + ℬ2𝑚𝑆𝑛,                                                                       (115) 

ხოლო  𝑃𝑛, 𝐼𝑛, 𝑄𝑛 და 𝑆𝑛 კოეფიციენტები მოცემულია შესაბამისად (A.19 ÷ A.22) 

ტოლობებით. 

გამოვიყენოთ ლაპლასის გარდაქმნა (107) ტოლობისთვის, რომელიც 

განიმარტება (C.1) ტოლობის თანახმად. (108) და (109) თანაფარდობების 

გათვალისწინებით მივიღებთ: 

ℒ(𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅) = 𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅̇ |𝑡=0

𝑝

𝑝2 + 𝜔𝑛
2
+

ℒ(𝜓𝑛)

𝑝2 + 𝜔𝑛
2
.                                              (116) 

(116) ტოლობის შებრუნებული ლაპლასის გარდაქმნა მოგვცემს 𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) 

ფუნქციას (იხ. დანართი C): 

𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) = cos(𝜔𝑛𝑡) [∑ 𝒢𝑛𝑚𝐶2𝑚

∞

𝑚=1

− 𝒟𝑛] 𝑓̇|
𝑡=0

+
1

𝜔𝑛
∫sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)]𝜓𝑛(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

, 

რომელიც ნაწილობითი ინტეგრების გამოყენებით, (55) ტოლობის 

გათვალისწინებითა და მსგავსი წევრების დაჯგუფებით შესაძლებელია 

ჩაიწეროს შედარებით მარტივი ფორმით: 

𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) = 𝑣0𝑛(𝑡) + 𝑣1𝑛(𝑡) + 𝑣2𝑛(𝑡),                                                    (117) 

სადაც 𝑣0𝑛(𝑡),  𝑣1𝑛(𝑡) და 𝑣2𝑛(𝑡) ფუნქციები მოიცემა შემდეგი სახით: 

𝑣0𝑛(𝑡) = [∑ 𝒢𝑛𝑚𝐶2𝑚 − 𝒟𝑛

∞

𝑚=1

] [cos(𝜔𝑛𝑡) −
sin(𝜔𝑛𝑡)

𝜔𝑛
] 𝑓̇|

𝑡=0
;       (118) 

𝑣1𝑛(𝑡) = (𝒟𝑛𝜔𝑛 + 𝒞𝑛

𝑐2

𝜔𝑛
)∫sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)] 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

− 𝒟𝑛𝑓(𝑡);  (119) 

𝑣2𝑛(𝑡) = ∑ [(𝒢𝑛𝑚𝜔𝑛 + ℱ𝑛𝑚

𝑐2

𝜔𝑛
)∫ sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)] 𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

∞

𝑚=1

− 𝒢𝑛𝑚𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)] ;                                                             (120) 
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(117) გამოსახულების შებრუნებული ჰენკელის გარდაქმნა კი დაგვიბრუნებს 

𝑥2(𝑟, 𝑡) ფუნქციას: 

𝑥2(𝑟, 𝑡) = ∑
𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑊𝑛

∞

𝑛=1

,                                                           (121) 

სადაც, 𝑊𝑛 კოეფიციენტები მოიცემა (A.50) ტოლობით. 

შევნიშნოთ, რომ, ჩვენი კონკრეტული ამოცანის შემთხვევაში, 𝑓(𝑡) 

ფუნქციის (59) ფორმიდან გამომდინარე 𝑣0𝑛(𝑡) = 0, რადგან �̇�|
𝑡=0

= 0. 

(121) და (88) ტოლობების შეტანით (78) გამოსახულებაში მივიღებთ 

ამოცანის ამონახსნის პირველი ნახევრის ცხად სახეს: 

𝜑1(𝑟, 𝑡) = (𝒜1𝑟 + 𝒜2𝑟
2)𝑓 + ∑(ℬ1𝑚𝑟 + ℬ2𝑚𝑟2)𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)

∞

𝑚=1

+ ∑
𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡)

𝑊𝑛

∞

𝑛=1

,                                       (122) 

სადაც ყველა სიდიდე ცხადი სახით არის მოცემული. 

ეხლა გადავიდეთ ამოცანის ამონახსნის მეორე ნახევრის განსაზღვრის 

ეტაპზე. ცხადია, რომ (94÷96) შტურმ - ლიუვილის ამოცანის (106) ამონახსნი 

შეესაბამება (76), (77) სასაზღვრო პირობებს და, მაშანადამე, შეგვიძლია მისი 

გამოყენება (74÷77) ამოცანის ინტეგრალური გარდაქმნისთვის. (74) და (75) 

ტოლობების სასრული ჰენკელის გარდაქმნითა  და (58) გამოსახულების 

გათვალისწინებით მივიღებთ: 

𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̈ + 𝜔𝑛
2𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅ = −𝑐2𝛽 [(𝑆𝑛 − 𝑏2𝑃𝑛)𝐴2𝑓

+ ∑
ℛ𝑚𝑛 − 𝐾0(𝜉𝑚𝑏)𝑃𝑛

𝑉𝑚
𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅

∞

𝑚=1

],              (123) 

𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅|𝑡=0 = 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̇ |𝑡=0 = 0.                                                              (124) 

სადაც ℛ𝑚𝑛 კოეფიციენტები მოცემულია (A.54) ტოლობით და ფაქტიურად 

წარმოადგენს გარდაქმნის მატრიცას ერთი ფუნქციონალური სივრციდან, 

რომლის ბაზისია 𝐾0(𝜉𝑚𝑟) ფუნქციები, მეორეში - ბაზისით 𝑍0(𝜂𝑛𝑟).  

(124) ტოლობების გათვალისწინებით (123) გამოსახულების ლაპლასის 

გარდამნას ექნება შემდეგი სახე: 
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ℒ(𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅) = −𝑐2𝛽 [(𝑆𝑛 − 𝑏2𝑃𝑛)𝐴2

ℒ(𝑓)

𝑝2 + 𝜔𝑛
2

+ ∑
ℛ𝑚𝑛 − 𝐾0(𝜉𝑚𝑏)𝑃𝑛

𝑉𝑚(𝑝2 + 𝜔𝑛
2)

∞

𝑚=1

ℒ(𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅)].        (125) 

უკანასკნელი გამოსახულების შებრუნებული ლაპლასის გარდაქმნა 

დაგვიბრუნებს 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) ფუნქციას: 

𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) = −
𝑐2𝛽

𝜔𝑛
[(𝑆𝑛 − 𝑏2𝑃𝑛)𝐴2 ∫sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)] 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+ ∑
ℛ𝑚𝑛 − 𝐾0(𝜉𝑚𝑏)𝑃𝑛

𝑉𝑛
∫sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)] 𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

∞

𝑚=1

] , (126) 

ხოლო 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) ფუნქციის შებრუნებული ჰენკელის გარდაქმნა კი - ამოცანის 

ამონახსნის მეორე 𝜑2(𝑟, 𝑡) ნახევარს: 

𝜑2(𝑟, 𝑡) = ∑
𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)

𝑊𝑛

∞

𝑛=1

.                                                        (127) 

𝜑(𝑟, 𝑡) სკალარპოტენციალის ჩასაწერად (122) და (127) შევიტანოთ (69) 

ტოლობაში: 

𝜑(𝑟, 𝑡) = (𝒜1𝑟 + 𝒜2𝑟
2)𝑓 + ∑(ℬ1𝑚𝑟 + ℬ2𝑚𝑟2)𝑇2𝑚

̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)

∞

𝑚=1

+ ∑
𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑊𝑛

[𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) + 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)]

∞

𝑛=1

.                  (128) 

(117), (119), (120), (126) ტოლობების გათვალისწინებითა და მსგავსი წევრების 

დაჯგუფებით 𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) + 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) ჯამი გადაიწერება გამარტივებული სახით: 

𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) + 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡) = 𝒦𝑛 ∫sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)] 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+ ∑ ℳ𝑛𝑚 ∫sin[𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)] 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

∞

𝑚=1

+ 𝑣0𝑛(𝑡) − 𝒟𝑛𝑓(𝑡)

− ∑ 𝒢𝑛𝑚𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)

∞

𝑚=1

,                                                     (129) 

სადაც 
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𝒦𝑛 = 𝒟𝑛𝜔𝑛 + 𝒞𝑛

𝑐2

𝜔𝑛
−

𝑐2𝛽

𝜔𝑛

(𝑆𝑛 − 𝑏2𝑃𝑛),                                       (130) 

ℳ𝑛𝑚 = 𝒢𝑛𝑚𝜔𝑛 + ℱ𝑛𝑚

𝑐2

𝜔𝑛
−

𝑐2𝛽

𝜔𝑛𝑉𝑚
[ℛ𝑚𝑛 − 𝐾0(𝜉𝑚𝑏)𝑃𝑛].           (131) 

შევიტანოთ (128) ტოლობა (12÷14) ჰუკის კანონში. შედეგად მივიღებთ 𝑓(𝑡) 

ტემპერატურული დატვირთვის დროს სხეულში აღძრული თერმული 

ძაბვების ანალიზურ გამოსახულებებს. 𝜑(𝑟, 𝑡) ფუნქციის (128) სახეზე 

[2𝜇
𝜕2

𝜕𝑟2 + 𝜆∇2] და [
2𝜇

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
+ 𝜆∇2] ოპერატორების მოქმედებით, 𝑇(𝑟, 𝑡) ფუნქციის 

(58) ფორმის გათვალისწინებითა და მსგავსი წევრების დაჯგუფებით, 

რადიალური და მხები ძაბვები შესაძლებელია წარმოდგინდეს სამი 

ფუნქციის ჯამის სახით: 

𝜎𝑟 = 𝜎𝑟1 + 𝜎𝑟2 + 𝜎𝑟3,                                                                                             (132) 

𝜎𝜃 = 𝜎𝜃1 + 𝜎𝜃2 + 𝜎𝜃3,                                                                                            (133) 

სადაც 

𝜎𝑟1(𝑟, 𝑡) = [4𝒜2(𝜆 + 𝜇) +
𝜆

𝑟
𝒜1 − 𝛼(3𝜆 + 2𝜇)(𝐴1 + 𝐴2𝑟

2)] 𝑓(𝑡),           (134) 

𝜎𝑟2 = ∑ [4ℬ2𝑚(𝜆 + 𝜇) +
𝜆

𝑟
ℬ1𝑚 − 𝛼(3𝜆 + 2𝜇)

𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑉𝑚
] 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡),

∞

𝑚=1

          (135) 

𝜎𝑟3 = ∑
𝜂𝑛

𝑊𝑛
[
2𝜇

𝑟
𝑍1(𝜂𝑛𝑟) − 𝜂𝑛(2𝜇 + 𝜆)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)] [𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) + 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)]

∞

𝑛=1

,       (136) 

𝜎𝜃1 = [4𝒜2(𝜆 + 𝜇) +
𝜆 + 2𝜇

𝑟
𝒜1 − 𝛼(3𝜆 + 2𝜇)(𝐴1 + 𝐴2𝑟

2)] 𝑓(𝑡),            (137) 

𝜎𝜃2 = ∑ [4ℬ2𝑚(𝜆 + 𝜇) +
𝜆 + 2𝜇

𝑟
ℬ1𝑚 − 𝛼(3𝜆 + 2𝜇)

𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑉𝑚
] 𝑇2𝑚
̅̅ ̅̅ ̅(𝑡),

∞

𝑚=1

  (138) 

𝜎𝜃3 = − ∑
𝜂𝑛

𝑊𝑛
[
2𝜇

𝑟
𝑍1(𝜂𝑛𝑟) + 𝜂𝑛(2𝜇 + 𝜆)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)] [𝑥2𝑛̅̅ ̅̅̅(𝑡) + 𝜑2𝑛̅̅ ̅̅ ̅(𝑡)]

∞

𝑛=1

,   (139) 

ხოლო აქსიალური ძაბვა კი, (14)-ის თანახმად, მიიღება ძაბვის ტენზორის ამ 

ორი კომპონენტისა და ტემპერატურული გრადიენტის წრფივი 

კომბინაციით: 

𝜎𝑧 = 𝜈(𝜎𝑟 + 𝜎𝜃) − 𝛼𝐸Θ.                                                                                          (140) 

სურათებზე 21, 22, 23 წარმოდგენილია შესაბამისად რადიალური, 

მხები და აქსიალური ძაბვების ზედაპირები ტემპერატურული 
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დატვირთვების  პირველი ხუთი ციკლის დროს; სურათებზე 24, 25, 26 იგივე 

თანმიმდევრობით მოყვანილია თერმული ძაბვების ზედაპირები 

ტემპერატურულ დატვირთვათა 1500÷1505-ე ციკლის შუალედში, ხოლო 

სურათები 27, 28, 29 კი გვიჩვენებს ძაბვათა განაწილებას 3000÷3005 ციკლის 

განმავლობაში. 

 

 

სურათი 21. რადიალური ძაბვის ზედაპირი პირველი 5 ციკლის დროს 
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სურათი 22. მხები ძაბვის ზედაპირი პირველი 5 ციკლის დროს 

 

სურათი 23. აქსიალური ძაბვის ზედაპირი პირველი 5 ციკლის დროს 
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სურათი 24. რადიალური ძაბვის ზედაპირი 1500-1505-ე ციკლებს შორის 

 

სურათი 25. მხები ძაბვის ზედაპირი 1500-1505-ე ციკლებს შორის 
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სურათი 26. აქსიალური ძაბვის ზედაპირი 1500-1505-ე ციკლებს შორის 

 

სურათი 27. რადიალური ძაბვის ზედაპირი 3000-3005-ე ციკლებს შორის 



77 
 

 

 

სურათი 28. მხები ძაბვის ზედაპირი 3000-3005-ე ციკლებს შორის 

 

სურათი 29. აქსიალური ძაბვის ზედაპირი 3000-3005-ე ციკლებს შორის 



78 
 

3.2 მიღებული  შედეგების  ანალიზი 

ნიმუშების მაკროსტრუქტურის შესწავლის დროს ლულის არხის 

ზედაპირზე შეუიარაღებელი თვალისთვის შესამჩნევი ბზარები აღმოჩენილი 

არ არის. გარდა ამისა, ბზარები ასევე არ არის აღმოჩენილი არც შიგა 

ზედაპირისა და მისი მიმდებარე უბნების მიკროსტრუქტურული ანალიზით, 

რაც გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ თერმული დაღლილობა არ 

წარმოადგენს ლულის მწყობრიდან გამოსვლის არსებით მიზეზს. 

ამავდროულად, როგორც მაკრო, ასევე მიკროსტრუქტურული ანალიზის 

შედეგები  აშკარად მიუთითებს ისეთ დაზიანებებზე, რომლებიც უფრო 

ახლოს არის ცვეთის, კავიტაციური რღვევისას ან აიროვანი ეროზიის დროს 

წარმოქმნილ დაზიანებებთან, ვიდრე თერმულ ბზარებთან. 

ზემოთ აღწერილი ვითარება გვიდასტურებს მოსაზრებას, რომ 

თერმული დაღლილობა, ანუ ბზარწარმოქმნა ტემპერატურული 

ოსცილაციების შედეგად, არ წარმოადგენს ლულის მწყობრიდან გამოსვლის 

არსებით მიზეზს. ამას ამყარებს ასევე მათემატიკური მოდელირებისას 

მიღებული ძაბვებისა და ტემპერატურული ველების პროფილები. 

მოვახდინოთ თეორიული კვლევის შედეგების უფრო სიღრმისეული 

ანალიზი. 

რადგან სროლის სიხშირე არის 10 ჰც., მაშინ ცხადია, რომ დატვირთვის 

ერთი ციკლი გრძელდება 0,1 წმ-ის განმავლობაში. განვიხილოთ პირველი 

ციკლის დასაწყისიდან დასასრულამდე ლულაში მიმდინარე პროცესები. 

სურათებზე 30 და 31 წარმოდგენილი მრუდები შეესაბამება აბსოლუტური 

ტემპერატურისა და ტემპერატურული გრადიენტის ცვლილებას ლულის 

განივ კვეთში. თითოეულ სურათზე წარმოდგენილია ექვსი მრუდი, 

რომლებიც შეესაბამება დროის სხვადასხვა მომენტს. დაწყებული ციკლის 

დასაწყისიდან, 0,02 წამის ბიჯით, ყოველი მრუდი აღწერს აბლოლუტური 

ტემპერატურისა და ტემპერატურული გრადიენტის ცვლილებას ლულის 

კედლის სისქეში. როგორც წარმოდგენილი გრაფიკებიდან ჩანს, მიუხედავად 

დენთის აირის მაღალი ტემპერატურისა, ლულის აბსოლუტური 

ტემპერატურა, პირველი ციკლის შემდეგ, არ აღემატება 3 ℃-ს. ეს 
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განპირობებულია ციკლური დატვირთვის მცირე ხანგრძლივობით. 

შევნიშნოთ, რომ აბსოლუტური ტემპერატურისა და ტემპერატურული 

გრადიენტის ქცევა პირველი ციკლის განმავლობაში ერთნაირია. ეს მარტივი 

ასახსნელია, რადგან, ისევ და ისევ ციკლის სწრაფი ზემოქმედებიდან და 

ფოლადის სითბოგამტარობის კოეფიციენტის სასრულობიდან გამომდინარე, 

შიგა ზედაპირზე მომხდარი ცვლილებები მოგვიანებით აისახება გარე 

ზედაპირის მდგომარეობაზე. აქედან გამოდინარე პირველი ციკლის 

განმავლობაში გარე ზედაპირის ტემპერატურა რჩება ნულის ტოლი, რაც 

განაპირობებს აბსოლუტური ტემპერატურისა და ტემპერატურული 

გრადიენტის ერთნაირ ხასიათს.

სურათებზე 32, 33 და 34 წარმოდგენილია შესაბამისად რადიალური, 

მხები და აქსიალური ძაბვების პროფილები. შევნიშნოთ, რომ დატვირთვების 

დაწყების შემდეგ სხეულის საშუალო ტემპერატურა იზრდება, ამიტომ იგი 

ფართოვდება და სამივე ძაბვის მნიშვნელობები პირველი ციკლის 

განმავლობაში დადებითია. თუმცა აღსანიშნავია რადიალური ძაბვის მე-6 

 

სურათი 30. აბსოლუტური ტემპერატურის რადიუსზე 

დამოკიდებულება პირველ ციკლში 
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მრუდი (სურ. 32. ვარსკვლავიანი მრუდი), რომლის თანახმადაც პირველი 

ციკლის დასასრულს შიგა ზედაპირის მიმდებარე ზონაში აღიძვრება 

უარყოფითი ძაბვა. ეს მოვლენა აიხსნება იმ გარემოებით, რომ პირველი 

ციკლის დასრულების მომენტში შიგა ზედაპირს ესაზღვრება კვლავ 

ნულოვანი ტემპერატურის გარემო (სურ. 14), რომელიც სხეულს უკან 

ართმევს დატვირთვის ციკლის განმავლობაში გადაცემული სითბოს 

გარკვეულ ნაწილს, ანუ აცივებს ზედაპირს, რაც განაპირობებს კიდეც 

სხეულის ამ ნაწილში მკუმშავი ძაბვების წარმოქმნას.

 

სურათი 31. ტემპერატურული გრადიენტის რადიუსზე 

დამოკიდებულება პირველი ციკლის დროს 

 

სურათი 32. რადიალური ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება 

პირველი ციკლის დროს 
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სურათი 33. მხები ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება პირველი 

ციკლის დროს 

 

სურათი 34. აქსიალური ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება პირველი 

ციკლის დროს 
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სურათზე 35 მოცემულია ტემპერატურის ცვლილება პირველი 5 

ციკლის განმავლობაში კედლის სისქის ოთხ განსხვავებულ წერტილიში. 

პირველი, უწყვეტი მრუდი შეესაბამება ლულის შიგა ზედაპირის 

ტემპერატურას, ხოლო დანარჩენი მრუდები კი აღწერენ ტემპერატურას 

წერტილებში, რომლებიც მდებარეობენ ყოველ ჯერზე 1 მმ-ით უფრო ღრმად 

კედლის სისქეში. წარმოდგენილი გრაფიკები შეესაბამება სავსებით 

ბუნებრივ და მარტივად აღსაქმელ ფიზიკურ პროცესს. კერძოდ, ლულის 

აბსოლუტური ტემპერატურა და მისი ოსცილაციების ამპლიტუდები იკლებს 

ლულის კედლის სიღრმეში გადანაცვლებისას.

სურათებზე 36, 37 და 38 შესაბამისად მოყვანილია რადიალური, 

აქსიალური და მხები ძაბვების ცვლილება პირველი ხუთი ციკლის დროს. 

სურათი 31-ის ანალოგიურად, ამ შემთხვევაშიც თითოეული მრუდი 

შეესაბამება კედლის ზედაპირიდან დაწყებული სისქის ოთხ განსხვავებულ 

მნიშვნელობას. შევნიშნოთ, რომ მხები ძაბვის ქცევა მსგავსია 35-ე სურათზე 

წარმოდგენილი ტემპერატურის ხასიათისა, ანუ მისი მნიშვნელობაც და 

ოსცილაციების ამპლიტუდები იკლებს კედლის სისქეში გადანაცვლებისას, 

 

სურათი 35. აბსოლუტური ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულება 

პირველი 5 ციკლის დროს 
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თუმცა ნიშანს ინარჩუნებს ამ დროის განმავლობაში, რაც ნიშნავს, რომ 

პირველი ხუთი ციკლის დროს მხები ძაბვა წარმოადგენს გამჭიმავ ძაბვას. ეს 

ფაქტი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ, პირველი, სხეული განიცდის 

მუდმივი ნიშნის მქონე პერიოდულ დატვირთვებს (სურ. 14), კერძოდ, 

ტემპერატურის მნიშვნელობა ციკლში აღწევს მაქსიმუმს და კვლავ 

უბრუნდება მინიმალურ, ნულის ტოლ მნიშვნელობას და მეორე, განსხვავება 

უშუალოდ სხეულის მაქსიმალურ და მინიმალურ ტემპერატურებს შორის 

(იხ. სურ. 18, 19, 20) არასდროს არ ხდება უარყოფითი. 

განსხვავებულ ხასიათს ავლენს რადიალური და აქსიალური ძაბვები 

(სურ. 36 და 38). კერძოდ, რადიალური ძაბვის მნიშვნელობა ლულის შიგა 

ზედაპირზე ნულის ტოლია, ანუ ამ ზედაპირზე არ მოქმედებს წნევა, რაც 

შეესაბამება ჩვენ მიერ დასმულ სასაზღვრო პირობას, ხოლო მისი 

აბსოლუტური მნიშვნელობა მკვეთრად იზრდება შიგა ზედაპირის 

მიმდებარე უბანში და შემდეგ კლებულობს კედლის სისქის გასწვრივ. გარდა 

ამისა, მისი მნიშვნელობები ამ წერტილებში ნიშანს იცვლის დროის 

გარკვეული მომენტიდან დაწყებული, რომელიც განსხვავებულია 

 

სურათი 36. რადიალური ძაბვის დროზე დამოკიდებულება პირველი 5 

ციკლის დროს 
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სხვადასხვა წერტილისთვის და დამოკიდებულია კედლის სისქეში მის 

მდებარეობაზე. აქედან გამომდინარე, ნიშანმონაცვლეობის ეს ფაქტი მეოთხე 

მრუდისთვის პირველი ხუთი ციკლის განმავლობაში არ ვლინდება, თუმცა 

აშკარად ჩანს მსგავსი ტენდნცია. მაშასადამე, რადიალური ძაბვა პირველი 

ხუთი ციკლის განმავლობაში, მონაცვლეობით წარმოადგენს როგორც 

გამჭიმავ, ასევე მკუმშავ ძაბვას. 

დაახლოებით მსგავსი ხასიათს ავლენს აქსიალური ძაბვა იმ 

განსახავებით, რომ მისი მნიშვნელობა სასაზღვრო ზედაპირზე ნული არ არის 

და, სურათი 38-ის თანახმად, არც მისი აბსოლუტური მნიშვნელობები 

იცვლის ნიშანს. პირველი ხუთი ციკლის განმავლობაში აქსიალური ძაბვა 

თითქოს აღწევს კვაზისტაციონარულ მდგომარებას, ანუ წერტილში მისი 

მნიშვნელობები ოსცილირებს მუდმივი სიდიდის ირგვლივ და ერთი 

შეხედვით, იგი უნდა წარმოადგენდეს გამჭიმავ ძაბვას მისი მნიშვნელობების 

დადებითი ნიშნის გამო. რადიალური და აქსიალური ძაბვების ხასიათის 

უფრო დაწვრილებით განხილვას დავუბრუნდებით ძაბვათა ზედაპირების 

 

სურათი 37. მხები ძაბვის დროზე დამოკიდებულება პირველი 5 

ციკლის დროს 
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დონის წირების განხილვის დროს და გამოვავლენთ აქსიალური ძაბვის 

ფსევდოგამჭიმავ ხასიათს.

სურათებზე 39 და 40 წარმოდგენილია სხეულის აბსოლუტური 

ტემპერატურისა და ტემპერატურული გრადიენტის განაწილება კედლის 

სისქის გასწვრივ 1500-ე ციკლის დროს, ხოლო 41-ე სურათზე მოცემულია 

აბსოლუტური ტემპერატურის ცვლილება 1500-1505-ე ციკლების 

განმავლობაში ლულის სისქის ოთხ განსხვავებულ წერტილში. მიუხედავად 

იმისა, რომ სხეულის აბსოლუტური ტემპერატურა არ არის გასული 

კვაზისტაციონარულ წონასწორულ რეჟიმზე (იხ. სურ 41 და სურ. 39, სადაც 

სხეულის ტემპერატურები ციკლის დასაწყისში და დასასრულს ერთმანეთს 

არ ემთხვევა, ვარსკვლავიანი და წვრილი, უწყვეტი მრუდები) და მისი 

მნიშვნელობა დაახლოებით აღწევს 290 ℃-ს, ტემპერატურული გრადიანტის 

მნიშვნელობა, რომელიც განაპირობებს სხეულში თერმული ძაბვების 

წარმოქმნას, არ აღემატება 5 ℃-ს და იგი უკვე გასულია კვაზისტაციონარულ 

წონასწორულ რეჟიმზე. 

 

 

სურათი 38. აქსიალური ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 

პირველი 5 ციკლის დროს 
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სურათი 39. აბსოლუტური ტემპერატურის რადიუსზე 

დამოკიდებულება 1500-ე ციკლის დროს 

 

სურათი 40. ტემპერატურული გრადიენტის დროზე დამოკიდებულება 

1500-ე ციკლის დროს 
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42-ე და 43-ე სურათებზე მოყვანილი გრაფიკები შესაბამისად აღწერს 

1500-ე დატვირთვის ციკლში მხები ძაბვის ცვლილებას ლულის კედლის 

სისქის გასწვრივ და 1500÷1505-ე ციკლების განმავლობაში მხები ძაბვის 

დროში ცვლილების ხასიათს ლულის კედლის სისქის ოთხ განსხვავებულ 

წერტილში. 42-ე და 33-ე სურათებზე წარმოდგენილი მრუდების შედარებით 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მხები ძაბვის ხასიათი არ იცვლება და ციკლის 

განმავლობაში კედლის სისქის ნებისმიერ წერტილში იგი ყოველთვის 

გამჭიმავი მოქმედების იქნება. თუმცა ამ შემთხვევაში მისი მნიშვნელობები 

გაზრდილია დაახლოებით ორჯერ და უკვე გასულია კვაზისტაციონარულ 

რეჟიმზე (იხ სურ 43 და სურ. 42, სადაც ერთმანეთს ემთხვევა ციკლის 

დასაწყისისა და დასასრულის შესაბამისი მრუდები). 

 

  

 

სურათი 41. აბსოლუტური ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულება 

1500-1505-ე ციკლებს შორის 
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სურათი 42. მხები ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება 1500-ე ციკლის 

დროს 

 

სურათი 43. მხები ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 1500-1505-ე 

ციკლებს შორის 
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44-ე სურათზე წარმოდგენილია 1500÷1505-ე დატვირთვათა ციკლის 

განმავლობაში რადიალური ძაბვის ცვლილება ლულის კედლის სისქის ოთხ 

განსხვავებულ წერტილში, რომელთაგან პირველი შეესაბამება ლულის შიგა 

ზედაპირს და შესაბამისად ამ წერტილში რადიალური ძაბვა, სასაზღვრო 

პირობიდან გამომდინარე, ნულის ტოლია. წარმოდგენილი გრაფიკებიდან 

გამომდინარეობს, რომ დანარჩენ სამ წერტილში ადგილი აქვს დროში 

ნიშანმონაცვლე რადიალურად მიმართული ძალის მოქმედებას, რომელის 

აბსოლუტური მნიშვნელობაც იცვლება წერტილის მდებარეობაზე 

დამოკიდებულებით. ანალოგიური შინაარსის მატარებელია 45-ე სურათზე 

წარმოდგენილი მრუდები, რომლებიც აღწერენ რადიალური ძაბვის 

განაწილებას კედლის სისქის გასწვრივ 1500-ე ციკლის დასაწყისიდან 

დასასრულამდე ექვს განსხვავებულ დროის მომენტში. 1-ლი და 1500-ე 

ციკლების შედარება (იხ. სურ. 32 და 45) გვაძლევს, რომ თუ პირველი ციკლის 

დროს ნიშანცვალებადი რადიალური ძაბვა აღიძროდა მხოლოდ ლულის 

შიგა ზედაპირის მიმდებარე მცირე უბანში, 1500-ე ციკლის განმავლობაში 

ლულის მთელ განივ კვეთზე  რადიალური მიმართულებით მოქმედებს 

როგორც გამჭიმავი ისე მკუმშავი ძალა. ამ შემთხვევაშიც რადიალური ძაბვის 

მნიშვნელობები თითქოს გასულია კვაზისტაციონარულ რეჟიმზე (იხ. სურ 44 

და 45, სადაც ერთმანეთს ემთხვევა ციკლის დასაწყისისა და დასასრულის 

შესაბამისი მრუდები) თუმცა მომავალში ვნახავთ, რომ ეს ასე არ არის. 
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სურათი 44. რადიალური ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 1500-1505-ე 

ციკლებს შორის 

 

სურათი 45. რადიალური ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება 1500-ე 

ციკლის დროს 



91 
 

აქსიალური ძაბვის გრაფიკიდან (სურ. 46), 1500-ე ციკლის დროს, 

მცირედ, მაგრამ უკვე ვლინდება ის ეფექტი, რომელზეც ზემოთ გვქონდა 

საუბარი. კერძოდ, დასტურდება მისი ფსევდოგამჭიმავი ხასიათი. 38-ე 

სურათის განხილვისას ავღნიშნეთ, რომ აქსიალური ძაბვა პირველივე ხუთი 

ციკლის დროს თითქოს გასულია კვაზისტაციონარულ რეჟიმზე, თუმცა 46-ე 

სურათზე წარმოდგენილი მრუდებიდან აშკარად ჩანს კედლის სისქის მცირე 

უბანი, რომელზეც ციკლის დასაწყისისა და დასასრულის მრუდები მცირედ 

ცდება ძაბვის ნულოვანი დონის შესაბამის საკოორიდნატო ბადის ხაზს 

უარყოფითი ძაბვების მიმართულებით. ანუ კედლის სისქის ამ მცირე უბანში 

ადგილი აქვს როგორც გამჭიმავი, ისე მკუმშავი აქსიალური ძაბვების 

წარმოქმნას. ეს ეფექტი კარგად ჩანს 47-ე სურათზე წარმოდგენილი 

გრაფიკებიდან, რომლებიც აღწერენ 1500÷1505-ე დატვირთვათა ციკლის 

განმავლობაში აქსიალური ძაბვის ცვლილებას ლულის კედლის სისქის ოთხ 

განსხვავებულ წერტილში. განხილული ოთხი წერტილიდან მხოლოდ ერთი, 

𝑟 = 3.725 მმ-ის შესაბამისი, წერტილია მოხვედრილი იმ ზონაში, რომელიც 

განიცდის დროში ნიშანმონაცვლე აქსიალური ძალის ზემოქმედებას 

 

სურათი 46. აქსიალური ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება 1500-ე 

ციკლის დროს 
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48-ე სურათზე წარმოდგენილია 3000÷3005-ე დატვირთვათა ციკლის 

განმავლობაში აბსოლუტური ტემპერატურის ცვლილება ლულის კედლის 

სისქის ოთხ განსხვავებულ წერტილში. მოყვანილი გრაფიკებიდან ჩანს, რომ 

ლულის ტემპერატურა თითქმის გასულია კვაზისტაციონარულ ზღვარზე. ამ 

ფაქტს შეესაბამება 49-ე სურათზე მოყვანილი მრუდებიც, რომლებიც აღწერენ 

მე-3000 ციკლის დროს აბსოლუტური ტემპერატურის ცვლილებას ლულის 

კედლის სისქის გასწვრივ დროის ექვს განსხვავებულ მომენტში. ციკლის 

დასაწყისისა და დასასრულის შესაბამისი მრუდები თითქმის ემთხვევა 

ერთმანეთს. აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მხოლოდ დენთის აირის 

ტემპერატურის გავლენით ლულის მაქსიმალური ტემპერატურა არ უნდა 

აღემატებოდეს, უხეში შეფასებით, 400-450℃-ს. 50-ე სურათზე 

წარმოდგენილი სიტუაცია კი გადამოწმებაა იმ ფაქტისა, რომ სხეულის 

ტემპერატურული გრადიენტი მართლაც ზღვარზე იყო გასული 1500-ე 

ციკლის დროს და მისი მაქსიმალური მნიშნელობა დაახლოებით 5 ℃-ია. 

ანალოგიურ სიტუაციას ადგილი აქვს მხები ძაბვების შემთხვევაშიც 

(იხ. სურ. 51 და 52). მე-3000 და 1500-ე ციკლებში (სურ. 42) მიმდინარე 

პროცესების შედარებით, ასევე 52-ე და 43-ე სურთებზე წარმოდგენილი 

გრაფიკების ანალიზის შედეგად მარტივად დავასკვნით, რომ მხები ძაბვაც 

გასულია კვაზისტაციონარული წონასწორობის რეჟიმზე და მისი 

 

სურათი 47. აქსიალური ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 1500-

1505-ე ციკლებს შორის 
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მაქსიმალური მნიშვნელობა ოსცილირებს დაახლოებით 60 მგპა.-ის 

ფარგლებში.

 

სურათი 48. აბსოლუტური ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულება 

3000-3005-ე ციკლებს შორის 

 

სურათი 49. აბსოლუტური ტემპერატურის რადიუსზე დამოკიდებულება 

მე-3000 ციკლის დროს 
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სურათი 50. ტემპერატურული გრადიენტის რადიუსზე დამოკიდებულება 

მე-3000 ციკლის დროს 

 

 

სურათი 51. მხები ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება მე-3000 ციკლის 

დროს 
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სრულიად განსხვავებულ სიტუაციას აქვს ადგილი რადიალური 

ძაბვების შემთხვევაში. სურათზე 53 წარმოდგენილია 3000÷3005-ე ციკლების 

განმავლობაში რადიალური ძაბვის ცვლილება დროში ლულის კედლის ოთხ 

სხვადასხვა წერტილში. 44-ე და 45-ე სურათზე წარმოდგენილი 

სიტუაციისგან განსხვავებით, სადაც შიგა და გარე ზედაპირებისგან 

განსხვავებულ ნებისმიერ წერტილში მოქმედებდა დროში ნიშანმონაცვლე 

რადიალურად მიმართული ძალა, ამ შემთხვევაში ამგვარი ძალის 

მოქმედებას ადგილი აქვს მხოლოდ ერთ, კერძოდ, 𝑟 = 3.725 მმ-ის შესაბამის, 

წერტილში. აქედან გამომდინარეობს შემდეგი დასკვნა, რომ ამგვარი ძალის 

მოქმედების არე შეიზღუდა და, 54-ე სურათის თანახმად, დაახლოებით 

მოქცეულია 2.725 - 4.5 მმ-ის ფარგლებში. 

 

  

 

სურათი 52. მხები ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 3000-3005-ე 

ციკლებს შორის 
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სურათი 54. რადიალური ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება მე-3000 

ციკლის დროს 

 

სურათი 53. რადიალური ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 3000-3005-ე 

ციკლებს შორის 
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საპირისპირო სურათს ვაწყდებით აქსიალური ძაბვების განხილვისას. 

თუ, 47-ე სურათზე აღწერილი სიტუაციის თანახმად ნიშანმონაცვლე 

აქსიალური ძალა მოქმედებდა მხოლოდ ერთ, 𝑟 = 3.725 მმ-ის შესაბამის, 

წერტილზე, ამ შემთხვევაში, 55-ე სურათის თანახმად, ამგვარი ძალა უკვე 

მოქმედებს ორ, კერძოდ, 𝑟 = 3.725 და 𝑟 = 4.725 მმ-ის შესაბამის, 

წერტილებზე. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ აქსიალურად მიმართული 

ნიშანმონაცვლე ძალის მოქმედების არე გაიზარდა და, 56-ე სურათის 

თანახმად, დაახლოებით მდებარეობს 3.25 – 4.5 მმ-ის ფარგლებში. 

 

სურათი 55. აქსიალური ძაბვის დროზე დამოკიდებულება 3000-3005-ე 

ციკლებს შორის 

 

სურათი 56. აქსიალური ძაბვის რადიუსზე დამოკიდებულება მე-3000 

ციკლის დროს 



98 
 

ჩატარებული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ სხეულში დატვირთვის 

პირველივე ციკლიდან აღიძვრება გამჭიმავი ბუნების მხები ძაბვა, რომლის 

მნიშვნელობებიც, მთელი პროცესის განმავლობაში, დადებთი ნიშნისაა. 

შედარებით რთული ქცევით ხასიადებიან რადიალური და აქსიალური 

ძაბვები და აქედან გამომდინარე, განვიხილოთ ისინი უფრო დაწვრილებით. 

სურათებზე 57÷59 წარმოდგენილია რადიალური ძაბვის ზედაპირის 

დონის წირები. თითოეულ წირზე დატანებულია ძაბვის დონის 

მნიშვნელობა მეგაპასკალებში. ნულოვანი დონის წირის შიგნით მოქცეული 

წირები და ზოგადად მთელი არე შეესაბამება ძაბვის უარყოფით 

მნიშვნელობას, ხოლო მის გარეთ მყოფი წირები და მთელი არე - ძაბვის 

დადებით მნიშვნელობას. ყოველ სურათზე მითითებულია მინიმუმ ერთი 

ნულოვანი დონის წირის სიმაღლე, რომელიც შეესაბამება მოცემულ 

მომენტში ზედაპირული ფენის სისქის იმ მნიშვნელობას, რომლიდანაც 

აღებული ნებისმიერი წერტილი პერიოდულად განიცდის როგორც 

დადებითი, ისე უარყოფითი ნიშნის მქონე რადიალური მიმართულების 

ძალის გავლენას. ცხადია, ზედაპირული ფენის ამ სისქეს, ჩვენი 

საკოორდინატო ღერძებიდან გამომდინარე, შეესაბამება Y კოორდინატი. 

 

სურათი 57. რადიალური ძაბვის დონის წირები პირველი 5 ციკლის 

დროს 
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სურათი 58. რადიალური ძაბვის დონის წირები 600-605-ე ციკლებს 

შორის 

 

 

სურათი 59. რადიალური ძაბვის დონის წირები 950-955-ე ციკლებს 

შორის 
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წარმოდგენილი სურათების თანახმად, რომლებიც გვიჩვენებენ 

ნულოვანი დონის წირის შიგნით მოქცეული არის ზრდის დინამიკას, 

დაახლოებით 950 ციკლის შემდეგ, ამ კრიტიკული ფენის სისქე ლულის 

კედლის სისქეს უტოლდება. 59-ე სურათზე ეს გარემოება აისახება ნულოვანი 

 

სურათი 60. რადიალური ძაბვის დონის წირები 1500-1505-ე ციკლებს 

შორის 

 

სურათი 61. რადიალური ძაბვის დონის წირები 1730-1758-ე ციკლებს 

შორის 
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დონის შესაბამისი ძაბვის წირის მიერ შემოსაზღვრული „უარყოფითი 

კუნძულის“ სიმაღლის ლულის გარე რადიუსთან ტოლობით. ცხადია, 

კრიტიკული ფენის სისქის მატების პარალელურად იზრდება მკუმშავი 

ძაბვების ციკლის ხანგრძლივობაც. ეს გარემოება კი შეესაბამება „უარყოფითი 

კუნძულის“ სიგანის მატებას. აქდან გამომდინარე, 950 ციკლის შემდეგ 

 

სურათი 62. რადიალური ძაბვის დონის წირები 1800-1805-ე ციკლებს 

შორის 

 

სურათი 63. რადიალური ძაბვის დონის წირები 3000-3005-ე ციკლებს 

შორის 
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ლულის განივი კვეთიდან აღებულ ნებისმიერ წერტილზე, გარდა სასაზღვრო 

წერტილებისა, მოქმედებს ნიშანცვალებადი რადიალური მიმართულების 

ძალა. ამ ძალის მოქმედება, სურათი 61-ის თანახმად, დაახლოებით 

გრძელდება 800 ციკლის განმავლობაში 1750-ე ციკლამდე. ამ პერიოდის 

განმავლობაში, ფაზურ სიბრტყეზე ხდება „უარყოფითი კუნძულის“ 

ფართობის მატება და გამჭიმავი ძაბვის შესაბამისი არის ფართობის 

შემცირება (სურ. 60). ფიზიკურად ეს პროცესი შეესაბამება ლულის განივ 

კვეთზე გამჭიმავი ძაბვის ციკლის ხანგრძლივობის შემცირებას. 

დაახლოებით 1750-ე ციკლიდან იწყება, ასე ვთქვათ, ამ გარდამავალი 

პერიოდის დასრულება, მიმდინარეობს „უარყოფითი კუნძულის“ არეების 

გადაფარვა და გამჭიმავი ძაბვის არეების გაწყვეტა, რაც შეესაბამება ლულის 

განივ კვეთში ისეთი ზონის წარმოქმნას, რომელზეც მხოლოდ მკუმშავი 

ძაბვები მოქმედებს. ანუ დროის ამ მომენტიდან ფაზურ სიბრტყეზე 

მიმდინარეობს „დადებითი კუნძულების“ წარმოქმნა და მათი შემცირება (იხ. 

სურათები 61÷63). 64-ე სურათი გვიჩვენებს „დადებითი კუნძულის“ 

ზღვრულ მდგომარეობას. ამ ზღვრული მდგომარეობის სიმაღლე შეესაბამება 

 

სურათი 64. რადიალური ძაბვის დონის წირები 6000-6005-ე ციკლებს 

შორის 
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ზედაპირული ფენის იმ მინიმალურ ზღვრულ სისქეს, რომელზეც მუდმივად 

მოქმედებს ნიშანცვალებადი რადიალური ძაბვა. გამჭიმავი ძაბვის ციკლის 

ხანგრძლივობა, რომელიც მოქმედებს ამ ზედაპირულ ფენაში მოქცეულ 

ნებისმიერ წერტილზე, ცხადია, დამოკიდებულია ამ წერტილის 

მდებარეობაზე „დადებით კუნძულში“ და ტოლია სიგანისა, რომელიც 

„დადებით კუნძულს“ გააჩნია ამ წერტილის შესაბამის ფაზურ წერტილზე. 

სურათებზე 65÷68 მოყვანილია აქსიალური ძაბვის ფაზური 

სიბრტყეები დროის სხვადასხვა შუალედებისთვის. 65-ე სურათზე, რომელიც 

შეესაბამება პირველ ხუთ ციკლს, მთელი ფაზური სიბრტყის არეზე არსად  

გვაქვს „უარყოფითი კუნძული“, ანუ ლულის მთელ განივ კვეთზე 

აქსიალური მიმართულებით მოქმედებს მხოლოდ გამჭიმავი ძალა. სხეულის 

ეს მდგომარეობა ნარჩუნდება დაახლოებით მე-600 ციკლამდე. 600 ციკლის 

შემდეგ ფაზურ სიბრტყეში უკვე იწყება „უარყოფითი კუნძულის“ ჩასახვა და 

ზრდა. ეს პროცესი წარმოდგენილია 66-ე სურათზე, რომლის მასშტაბიც, 

ჩასახვის პროცესის უკეთ აღსაქმელად, სხვა სურათების მასშტაბთან 

შედარებით, ოდნავ გადიდებულია. 67-ე სურათი გვიჩვენებს ზრდის ერთ-

 

სურათი 65. აქსიალური ძაბვის დონის წირები პირველი ხუთი ციკლის 

დროს 
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ერთ მომენტს, რომელიც შეესაბამება 1500-1505-ე ციკლების შუალედს, ხოლო 

68-ე სურათზე წარმოდგენილია აქსიალური ძაბვის „უარყოფითი კუნძულის“ 

ზღვრული მდგომარეობა 6000 ციკლის შემდეგ. 66-ე სურათზე 

წარმოდგენილი ელიფსური ფორმის „უარყოფითი კუნძულის“ დიდი 

ღერძის სიგრძე გვაძლევს ლულის კედლის სიღრმეში იმ ფენის სისქეს, 

რომელიც 600 ციკლის შემდეგ გამუდმებით განიცდის ნიშანცვალებადი 

აქსიალური ძაბვის ზემოქმედებას.  

ზემოთ აღწერილმა რადიალური და აქსიალური ძაბვების ანალიზმა 

გამოავლინა ერთი, მეტად საინტერესო, ფაქტი. კერძოდ, სხეულში, 

რადიალური მიმართულებით ნიშანმონაცვლე ძალის აღძვრას ადგილი აქვს 

დატვირთვათა პირველივე ციკლიდან. ამ ძალის მოქმედების არე იზრდება 

და დროის რომელიღაც მომენტიდან დაწყებული გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში მოიცავს სხეულის მთელ განივ კვეთს. დროის ეს პერიოდი, 

როდესაც სასაზღვრო წერტილებისგან განსხვავებილი ნებისმიერი წერტილი 

განიცდის ნიშანცვალებადი რადიალური ძალის გავლენას, ჩვენი 

კონკრეტული შემთხვევისთვის დაახლოებით იცვლება 950-1750 ციკლის 

შუალედში, ანუ 800 ციკლის განმავლობაში. ამ პერიოდის შემდეგ ეს არე 

იწყებს კვლავ შემცირებას და გადის ზღვრულ მნიშვნელობაზე. ჩვენი 

 

სურათი 66. აქსიალური ძაბვის დონის წირები 600-605-ე ციკლებს 

შორის 
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ამოცანის შემთხვევაში ამ არის ზღვრული მნიშვნელობა დაახლოებით 

იცვლება 2.725-4.125 მმ-ის შუალედში. ანუ შიგა ზედაპირიდან დაახლოებით 

1.4 მმ-ის სისქის ფენაზე რადიალური მიმართულებით მუდმივად მოქმედებს 

ნიშანცვალებადი ძალა, ხოლო ამ ფენის შემდგომ, გარე ზედაპირამდე კი 

სხეულის ნებისმიერ წერტილში ზღვარზე გასვლის შემდეგ ადგილი აქვს 

მხოლოდ მკუმშავი ძალის ზემოქმედებას. 

საპირისპირო მოვლენას აქვს ადგილი აქსიალური ძაბვის 

შემთხვევაში. პირველივე ციკლიდან დაწყებული სხეულის მთელ განივ 

კვეთში აქსიალური მიმართულებით აღიძვრება გამჭიმავი ძალა, რომლის 

მნიშვნელობაც სხეულის რომელიღაც წერტილში მცირდება და დროის 

გარკვეული მომენტიდან დაწყებული იღებს უარყოფით მნიშვნელობებს. რაც 

ნიშნავს, რომ ამ მცირე არეში იწყება აქსიალურად მიმართული 

ნიშანმონაცვლე ძალის მოქმედება. ჩვენი კონკრეტული ამოცანის 

შემთხვევაში დროის ასეთ მომენტს შეესაბამება დაახლოებით 600 ციკლი ანუ 

მე-60 წამი, ხოლო არე, სადაც ეს პროცესი იწყებს ჩასახვას, დაახლოებით 

მოქცეულია 3.555-3.725 მმ-ის შუალედში. ანუ 600 ციკლის შემდეგ ამ 

ინტერვალიდან აღებული ნებისმიერი წერტილი განიცდის აქსიალური 

 

სურათი 67. აქსიალური ძაბვის დონის წირები 1500-1505-ე ციკლებს 

შორის 
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მიმართულების ნიშანცვალებდი ძალის გავლენას. დროის შემდგომი 

მსვლელობისას ეს არე იზრდება და გადის გარკვეულ ზღვრულ 

მნიშვნელობაზე, რომელიც ჩვენს შემთხვევაში, 6000 ციკლის შემდეგ 

დაახლოებით იცვლება 3.185-5.305 მმ-ის შუალედში. ამ არის გარეთ აღებულ 

ყველა წერტილზე აქსიალური მიმართულებით, ცხადია, მოქმედებს 

მხოლოდ გამჭიმავი ძალა. 

ამ ორი არის ზედდებით მივიღებთ იმ კრიტიკული ფენის 

მიახლოებით სისქეს, რომელიც ეთდროული რადიალური და აქსიალური 

დატვირთვების კუთხით ყველაზე ექსტრემალურ პირობებშია. რადგან 

აქსიალური ძაბვის „უარყოფითი კუნძულის“ ჩასახვის წერტილი მოქცეულია 

რადიალური ძაბვის „დადებითი კუნძულის“ მინიმალური სიმაღლის 

დიაპაზონში, ცხადია, რომ ამ კრიტიკული ფენის სისქესა და ზრდის 

სიჩქარეს, 600 ციკლის შემდეგ, განსაზღვრავს აქსიალური ძაბვის 

„უარყოფითი კუნძულის“ ჩანასახის ზომები და მისი ზრდის სიჩქარე, ხოლო 

დაახლოებით 6000 ციკლის შემდეგ იგი აღწევს მაქსიმალურ სისქეს და ეს 

სისქე კი განისაზღვრება რადიალური ძაბვის „დადებითი კუნძულის“ 

ზღვრული სიმაღლითაც. კერძოდ, ეს ფენა, ჩვენი ამოცანის შემთხვევაში, 

მოთავსებულია შიგა ზედაპირიდან 0.46 მმ-ის სიღრმეში და მისი სისქეა 1.18 

მმ.  

 

სურათი 68. აქსიალური ძაბვის დონის წირები 6000-6005-ე ციკლებს 

შორის 
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მაშასადამე, მივიღეთ, რომ ლულის კედლის სისქეში არსებობს 

გარკვეული სისქის ექსტრემალური ფენა, რომელიც ბზარწარმოქმნის აზრით 

მაქსიმალური რისკის ზონაა, რადგან განიცდის რადიალური და აქსიალური 

ძაბვების ნიშანცვალებად გავლენას. მიუხედავად ამისა, შევნიშნოთ, რომ ამ 

ფენაში, აქსიალური და რადიალური ძაბვების აბსოლუტური 

მნიშვნელობები არ აღემატება 10 მგპა.-ს, რომელიც დაახლოებით 7-ჯერ 

ნაკლებია მხები ძაბვის მნიშვნელობებზე. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ 

ლულის დაზიანებებში პირველხარისხოვან ფაქტორს წარმოადგენს მხები 

ძაბვის აბსოლუტური მნიშვნელობები, რომლებიც ძალზედ მცირეა ფოლადი 

50-ის გამძლეობის ზღვარზე. კერძოდ, ლიტერატურული მონაცემების 

თანახმად, ფოლადი 50-სთვის გამძლეობის ზღვარის მნიშვნელობა მერყეობს 

420 მგპა-ის ფარგლებში [53]. როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, ძაბვების მხოლოდ 

ერთი, მხები ძაბვის, მნიშვნელობა აღწევს 70 მგპა-ს, რომელიც ექვსჯერ 

ნაკლებია ფოლადი 50-სთვის ლიტერატურაში მითითებულ გამძლეობის 

ზღვარზე. ლულაში აღძრული ძაბვების ამგვარი სიმცირე აიხსნება ციკლში 

ტემპერატურული სხვაობის სიმცირით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი მათემატიკური მოდელის 

პერსპექტივა ზოგადი ხასიათის მატარებელია. იგი არ იზღუდება ამ 

კონკრეტული შემთხვევით და შესაძლებელია მისი გავრცობა მრავალ 

ფიზიკურ პროცესზე, რომლებსაც ადგილი აქვთ ღერძული სიმეტრიის მქონე 

მყარ სხეულებში, რადგან ტემპერატურისა და წნევის ცოდნა გარემოში 

მნიშვნელოვანია მასში მიმდინარე პროცესების შეფასებისათვის. კერძოდ, 

ჩვენს მიერ პრობლემისადმი მიდგომის ანალოგიური კონცეფცია გამო-

ყენებული იქნა თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზისა 

(თმს) და ელექტრო გლინვის შერწყმულ პროცესში ტემპერატურული ველის 

მოდელირებისთვის. აღნიშნული ტექნოლოგია გულისხმობდა გლინების 

გავლით დეფორმაციის ზონაში ელექტრული დანის გატარებას, რა დროსაც, 

გასაგლინი მასალის მაღალი ელექტროწინაღობის გამო, გამოყოფილი 

ჯოულის სითბო უზრუნველყოფს გლინვის პროცესის იზოთერმულ რეჟიმს. 

მოხერხდა ცივი გლინების გახურებულ კაზმთან შეხებისას დაკარგული 
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სითბოს რაოდენობის განსაზღვრა და პროცესის იზოთერმულობის 

შესანარჩუნებლად საჭირო დენის ძალის მნიშვნელობის დადგენა. უნდა 

აღინიშნოს თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების კარგი თანხვედრა. 

მათემატიკური მოდელირებისას მიღებული შედეგების და 

მწყობრიდან გამოსული ლულის შესწავლისას აღმოჩენილი დაზიანებების 

ერთიანი ანალიზის საფუძველზე გამოირიცხა თერმული დაღლილობის 

გავლენა და წინა პლანზე წამოიწია ცვეთის როლმა ლულის მწყობრიდან 

გამოსვლის პროცესში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიერ დამუშავებული იქნა 

სპეცდანიშნულების, საკონტრუქციო ფოლადების მაღალი სიხშირის 

ინდუქციურ ღუმელში გამოდნობის ტექნოლოგია სალულე ფოლადების 

ცვეთამედეგობის გაზრდის მიზნით. 

 

3.3 სალულე  ფოლადების  მაღალი  სიხშირის  ინდუქციურ  

ღუმელში  გამოდნობის  ტექნოლოგიის  დამუშავება  

დღეისათვის სპეცდანიშნულების, მაღალი სისუფთავის ფოლადების 

გამოსადნობად გამოიყენება თანამედროვე, მაღალი წარმადობის 

ელექტრორკალური ღუმელები მათზე მიბმული ციცხვ–ღუმლის 

გამოყენებით, სადაც ხდება თხევადი ფოლადის შემდგომი რაფინირება და 

სათანადო ქიმიურ შედგენილობამდე დაყვანა. 

ცნობილია, რომ ინდუქციურ ღუმელში თხევადი ფოლადი განიცდის 

ინტენსიურ ცირკულაციას, რაც უდაოდ, დადებითად მოქმედებს 

რაფინირების პროცესზე, თუმცა უარყოფით მხარედ ითვლება ის გარემოება, 

რომ წიდის გახურება ხდება მხოლოდ ლითონიდან გამოყოფილი სითბური 

ენერგიის ხარჯზე, რის გამოც მიიღება საკმაოდ დაბალი აქტიობისა და 

აქედან გამომდინარე, დაბალი მარაფინირებელი თვისებების მქონე წიდა. 

გარდა ამ გარემოებისა, რაფინირების პროცესს ართულებს აგრეთვე ღუმლის 

მჟავე ამონაგიც, რადგან ასეთ შემთხვევაში რთულდება წიდის ფუძიანობის 

შენარჩუნება. ძალიან ეფექტურია დეფოსფორაციის პროცესი ფუძე ამონაგიან 

ტიგელში სინთეზური წიდის გამოყენებით [54, 55]. 
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ინდუქციურ ღუმელში ფოლადის დნობის ერთ-ერთი უარყოფითი 

მხარეა ცივი და ნაკლებად აქტიური წიდა. პრაქტიკაში ამ მოვლენის თავიდან 

ასაცილებლად იყენებენ გრაფიტისაგან დამზადებულ თეფშისებურ 

სარქველს, რომელიც აბაზანაში არსებული ცვლადი ელექტრომაგნიტური 

ველის გავლენით ხურდება და ხელს უწყობს წიდის გადნობას და 

რაფინირების პროცესის დაჩქარებას [56]. 

ჩვენ მიერ გამოყენებული დნობის ასეთი ტექნოლოგია 

შესაძლებლობას იძლევა, მოვახდინოთ ლითონის როგორც დეფოსფორაცია, 

ასევე დესულფურაცია. აღსანიშნავია, რომ ორივე პროცესი 

ელექტროქიმიური ხასიათისაა და მიმდინარეობს ლითონისა და წიდის 

გამყოფ ზედაპირზე. განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ფოსფორის 

მოსაშორებლად საჭიროა დაბალი ტემპერატურა და რკინის ჟანგეულებით 

გაჯერებული წიდა, ხოლო გოგირდის მოსაშორებლად – პირიქით, მაღალი 

ტემპერატურა და თავისუფალი CaO-ს არსებობა წიდაში. აღსანიშნავია, რომ 

CaO ხელს უწყობს როგორც დეფოსფორაციის, ასევე დესულფურაციის 

პროცესს [57]. 

ფოლადის დნობის პირველ ეტაპზე თხევადი ლითონის ზედაპირზე 

წარმოქმნილ წიდაში რკინის ჟანგეულების რაოდენობა დიდია, რაც 

განაპირობებს ჟანგბადის თავისუფალი ანიონების არსებობას და 

ფოსფორისათვის ლითონ – წიდას შორის ელექტროქიმიური რეაქციის 

წარმართვას შემდეგი მიმართულებით: 

[𝑃] + 4(𝑂2−) + 2,5(𝐹𝑒2+) = (𝑃𝑂4)
3− + 2,5[𝐹𝑒].                   (141) 

წიდაში არსებული თავისუფალი CaO ფოსფორის ანიონებთან ქმნის მყარ 

კავშირს და ამიტომ ხელს უწყობს დეფოსფორაციის პროცესს. 

გოგირდის გადასვლა ლითონიდან წიდაში ასევე შეიძლება 

წარმოდგენილი იქნას ელექტროქიმიური გაცვლითი რეაქციით: 

[𝑆] + (𝐶𝑎2+ ∙ 𝑂2−) = (𝐶𝑎2+ ∙ 𝑆2−) + [𝑂].                                 (142) 

ეს რეაქცია სასურველი მიმართულებით რომ წარიმართოს (გოგირდი 

ლითონიდან წიდაში მაქსიმალური რაოდენობით რომ გადავიდეს) 

აუცილებელია, ფოლადში გახსნილი გოგირდის აქტიურობა იყოს მაღალი, 
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წიდაში კი – დაბალი. ჟანგბადის აქტიურობა პირიქით, ლითონში - დაბალი, 

წიდაში კი - მაღალი. აქედან გამომდინარე, ლითონსა და წიდას შორის 

გოგირდის გადანაწილების წონასწორული კოეფიციენტი (L) 

დამოკიდებულია როგორც ლითონის, ასევე წიდის ქიმიურ შედგენილობაზე. 

დადგენილია, რომ ლითონში გახსნილი C, Si და Al ზრდის გოგირდის 

აქტიურობას ლითონში და აუმჯობესებს დესულფურაციის პირობებს. Mn, 

Ca, Mg, Cs პირიქით, ამცირებენ ლითონში გოგირდის აქტიურობას და ხელს 

უშლიან გოგირდის დიფუზიურ გადაადგილებას ლითონიდან წიდაში. 

წიდის დესულფურაციის უნარიანობაზე გავლენას ახდენს აგრეთვე 

წიდის სიბლანტე, ზედაპირული და ფაზათაშორისი დაჭიმულობა. რაც 

უფრო ნაკლებია წიდის სიბლანტე და ფაზათაშორისი დაჭიმულობა 

ლითონსა და წიდას შორის, მით უფრო კარგად მიმდინარეობს 

დესულფურაციის პროცესი და ლითონის გაწმენდა არალითონური 

ჩანართებისაგან [55]. 

თხევადი ფოლადის რაფინირებისთვის ჩვენ მიერ გამოყენებულია 

სინთეზური წიდა, რომლის ძირითადი კომპონენტებია CaO (40-45%), CaF2 

(25-30%) და Al2O3 (30-35%). ასეთი წიდის დნობის ტემპერატურაა 1350-1400 

oC. 

ლითონის გადნობის მომენტში ზედაპირზე მცირე რაოდენობით 

(ლითონის მასის 0,5%) წარმოიქმნება პირველადი წიდა, რომლის ძირითად 

ნაწილს რკინის ჟანგეულები წარმოადგენს. ბევრად უფრო მცირეა მასში SiO2, 

MnO და ფუძე ამონაგიდან გადასული MgO. ასეთი შედგენილობის წიდის 

ზედაპირზე სინთეზური წიდის დამატებით (ლითონის მასის 2-3%) მიიღება 

მაღალი მარაფინირებელი თვისებების მქონე წიდა. გამოთვლებით 

დადგენილია, რომ თუ ლითონში გოგირდის საწყისი რაოდენობა 0,04% 

შეადგენს, მზა პროდუქტში მისი შემცველობა შესაძლებელია დაყვანილი 

იქნას 0,001%-მდე. 

საკვლევი ფოლადების დნობებს ვაწარმოებდით 12 კგ მოცულობის, 

ფუძე ამონაგიან (მაგნეზიტი), მაღალი სიხშირის ინდუქციურ ღუმელში. 

საკაზმე მასალებად გამოიყენებოდა არმკო რკინა, ფოლადები У-7 და У-8, 
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ჩვენ მიერ სპეციალურად გამოდნობილი თუჯი (C=3,5 - 4,0%) გოგირდისა და 

ფოსფორის მინიმალური (0.01%) შემცველობით. კვლევის პროცესში 

გადასადნობად გამოიყენებოდა აგრეთვე ფოლადები 45, 50, და 40Х. 

კაზმის გაანგარიშებას ვაწარმოებდით 10კგ-იან დნობაზე, დნობის 

პროცესში მალეგირებელი ელემენტების დანაკარგების (ამოწვის) 

გათვალისწინებით. ლეგირებისათვის ვიყენებდით სუფთა 

ელექტროლიტურ ნიკელს (99,9%), სუფთა ქრომს და ფეროქრომს (65%Cr), 

ფერომოლიბდენს (60%Mo), ფეროსილიციუმს (90%Si და 75%Si), სუფთა 

ელექტროლიტურ მანგანუმსა და ფერომანგანუმს (76%Mn), ფეროვანადიუმს 

(35%V), ფერობორს (30%B). 

ლითონის გადნობის შემდეგ თხევადი ლითონის ზედაპირზე 

ვაყრიდით წინასწარ 800oC-მდე გახურებულ სინთეზურ წიდას, სადნობ 

ტიგელს ზემოდან ვახურავდით გრაფიტისაგან დამზადებულ სარქველს და 

ასეთ მდგომარეობაში ვაყოვნებდით 10-15 წუთს. მალეგირებელი 

ელემენტების შეყვანას თხევად ფოლადში ვაწარმოებდით რკინის ძელაყზე 

დამაგრებული თხელი თუნუქის პაკეტებით. ლითონის შხეფების თავიდან 

ასაცილებლად და ტენის მოსაცილებლად პაკეტებს წინასწარ ვახურებდით 

200-300oC-მდე. გამონაკლისს წარმოადგენდა FeMo და Ni, რომლებიც 

ღუმელში შეგვყავდა კაზმთან ერთად, რადგან ეს ელემენტები რკინასთან 

შედარებით უფრო პასიურია და დანაკარგებიც უმნიშვნელო (0,5-1,0%). 

დნობის ბოლო ეტაპზე თხევადი ლითონის ზედაპირს 

ვათავისუფლებდით გამდნარი წიდისგან სპეციალური რკინის კოვზებით, 

ვაწარმოებდით ლითონის განჟანგვას სუფთა ალუმინით და ამის შემდეგ 

ლითონის ჩამოსხმას ვანხორციელებდით ვერტიკალურად გახსნად 

ცილინდრულ ან მართკუთხა ფორმის ბოყვებში (იხ. სურ. 69). ბოყვში 

ჩამოსხმულ თხევად ლითონს ზემოდან ვაყრიდით თბოსაიზოლაციო 

ფხვნილებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ჩაჯდომის ნიჟარის ზოდის ზემო 

ნაწილში განთავსებას და ჯანსაღი სხმულის მიღებას. 

ჩამოსხმული ზოდის სრულ ჰომოგენიზაციას ვახდენდით 850-900oC-

ზე 2 საათიანი დაყოვნებით, გაცივებას ვაწარმოებდით ღუმელთან ერთად. 
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ზოდების თავური გადაჭრისა და ქიმიური ანალიზისათვის ნიმუშების 

აღების შემდეგ ზოდებს ვამზადებდით გლინვისთვის. მართკუთხა ზოდები 

იგლინებოდა 20 მმ სისქის ფურცლებად, ხოლო ცილინდრული – 35 მმ 

დიამეტრის მქონე მრგვალ ძელაკებად. გლინვის შედეგად მიღებული 

ფურცლოვანი ნაგლინიდან ვამზადბდით ნიმუშებს მექანიკური თვისებების 

შესასწავლად როგორც გრძივ, ასევე განივი კვეთის მიმართულებით. 

ნიმუშებს ვამზადებდით ასევე მეტალოგრაფიული კვლევისათვის. 

 

სურათი 69. ფოლადის ჩამოსასხმელი ბოყვები 
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მექანიკური თვისებების შესასწავლად და მეტალოგრაფიული კვლევისათვის 

ნიმუშებს ვამზადებთით ასევე ლითონის მრგვალი ნამზადებიდანაც. 

ჩვენ მიერ გამოდნობილი ფოლადების ქიმიური შედგენილობები 

წარმოდგენილია ცხრილში 5, ხოლო ცხრილში 6 მოცემულია მიღებული 

ნიმუშებისთვის თერმული დამუშავების რეჟიმები და შესაბამისი 

მექანიკური თვისებები. 

სურათებზე 70 და 71 შესაბამისად წარმოდგენილია №1 და №2 

ფოლადის ნიმუშების მიკროსტრუქტურები თერმული დამუშავების შემდეგ. 

№2 დნობაში მცირე რაოდენობით დამატებით შეყვანილია B, Mo და V, რაც 

საკმარისი აღმოჩნდა შედარებით წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურის ჩამო-

ყალიბებისა და მექანიკური თვისებების ამაღლებისათვის. 

სურათებზე 72 და 73 შესაბამისად წარმოდგენილია №3 და №4 

ფოლადების მიკროსტრუქტურები თერმული დამუშავების შემდეგ. ამ 

შემთხვევაშიც ორივე ფოლადი გამოდნობილია ერთი და იგივე ფოლადის 

ფუძეზე, მაგრამ №4 ფოლადში, ფოლადი №2-ის მსგავსად, შეყვანილია მცირე 

რაოდენობით B, Mo და V. ლეგირების ეფექტი და გავლენა 

მიკროსტრუქტურაზე და მექანიკურ თვისებებზე წინა შემთხვევის 

ანალოგიურია. შევნიშნოთ, რომ მე-3 და მე-4 ფოლადებში ნიკელის 

შემცველობა გაზრდილია პირველ ორ ფოლადებთან შედარებით (იხ. 

ცხრილი 5). წარმოდგენილი მიკროსტრუქტურებიდან თვალნათლივ ჩანს, 

ცხრილი 5. მიღებული ნამზადების ქიმური ანალიზი 

№ 
ქიმიური შედგენილობა, % 

C Si Mn Cr Ni Al B Mo V S & P 

1 0,52 0,27 0,57 0,29 0,22 0,05 - - - 0,01 

2 0,49 0,27 0,53 0,29 0,25 0,04 0,002 0,19 0,14 0,015 

3 0,48 0,28 0,58 0,30 1,6 0,04 - 0,27 0,14 0,01 

4 0,50 0,25 0,61 0,27 1,5 0,03 0,001 0,29 0,12 0,01 
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რომ ნიკელის დანამატი მოლიბდენთან ერთად ხელს უწყობს 

წვრილდისპერსიული სტრუქტურის ჩამოყალიბებას. მიუხედავად იმისა, 

რომ უკანასკნელმა ფოლადებმა მოგვცა სიბლანტის დაბალი მაჩვენებლები 

შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე მოშვების გამო, საკმაოდ გაზრდილი 

სიმტკიცის მაჩვენებლები იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოშვების 

ტემპერატურის მომატებით მივიღოთ სიმტკიცისა და პლასტიკურობის 

მახასიათებლების ოპტიმალური მნიშვნელობები. 

აღნიშნული მეთოდით გამოდნობილ ფოლადებში გოგირდისა და 

ფოსფორის შემცველობა, როგორც წესი, მერყეობდა 0,01-0,015%-ის 

ფარგლებში, ასევე სუფთა იყო ლითონი არალითონური ჩანართებისგან – 

ოქსიდებისა და სულფიდებისაგან. 

ფოლადის მიღების ასეთი ტექნოლოგია წარმატებით იქნა 

განხორციელებული აგრეთვე 50კგ-იან ინდუქციურ ღუმელში, რაც გვაძლევს 

უფლებას დავასკვნათ, რომ სპეცდანიშნულების ფოლადებზე მცირე 

მასშტაბით მოთხოვნის შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას 10-50კგ-იანი მაღალი სიხშირის ინდუქციური 

ღუმელები. ჩვენ მიერ გამოდნობილი ფოლადის 35 მმ დიამეტრის მქონე 

მრგვალი ძელაკები გადაგზავნილია სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ 

ცენტრში „დელტა“ შემდგომი კვლევების გასაგრძელებლად. 

  

ცხრილი 6. მიღებული ნამზადების მექანიკური თვისებები 

№ 
ნორმალიზაცია 

t0C 

წრთობა 
t0C 

მოშვება 
t0C 

𝜎0,2 

მგპა. 

𝜎დრ 
მგპა. 

δ 

% 

φ() 
% 

KCU  
ჯ

სმ2⁄  HRC 

1 850 850/ზეთი 600/2სთ 876 949 17 45 96 24 

2 850 850/ზეთი 600/2სთ 909 986 20 49 94 27 

3 850 850/ზეთი 450/2სთ 1344 1426 15 46 54 34 

4 850 850/ზეთი 450/2სთ 1484 1600 12 25 42 36 
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სურათი 70. №1 ფოლადის მიკროსტრუქტურა 

 

სურათი 71. №2 ფოლადის მიკროსტრუქტურა 
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სურათი 72. №3 ფოლადის მიკროსტრუქტურა 

 

სურათი 73. №4 ფოლადის მიკროსტრუქტურა 
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დასკვნა  

ჩატარებული თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად 

მიღებული შედეგები და ზოგადი დასკვნები შესაძლებელია შეჯამდეს 

შემდეგნაირად: 

 

1. თეორიული კვლევის ფარგლებში ამოხსნილია არცთუ მთლად ტრი-

ვიალური მათემატიკური ამოცანა. ამოხსნის პროცესში გადაჭრილია 

შემდეგი ტექნიკურად რთული საკითხები: 

 

❖ მიღებულია ინტეგრალური გარდაქმნებისთვის საჭირო 

შესაფერისი ორთოგონალური ფუნქციების  ბაზისები; 

 

❖ მოინახა მოხერხებული მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს 

რეალური პროცესის შესაბამისი რთული სასაზღვრო ამოცანის 

ისეთ სახემდე დაყავნას, რომლის ამოხსნის მეთოდებიც, 

მიუხედავად მათი სირთულისა, ცნობილი და საკმარისად 

შესწავლილია; 

 

❖ შემუშავებული იქნა გარდაქმნის მატრიცის გამოთვლის ორიგინა-

ლური მეთოდი, რომელიც ერთფუნქციონალურ სივრცეს ასახავს 

მეორეში. 

 

2. მიღებული ანალიზური ფუნქციები, რომლებიც აღწერს სროლის 

დროს ლულაში განვითარებული ტემპერატურისა და თერმული ძაბვების 

ცვლილებას, მათემატიკური აზრით საკმარისად მდგრადი ფუნქციებია, 

რადგან ყოველი მათგანი წარმოდგენილია სწრაფად კრებადი მწკრივის 

სახით. 

 

3. მათემატიკური ამოცანის ამოხსნის დროს განვიხილეთ ლულაზე 

მოქმედ თერმულ დატვირთვათა ზედა ზღვარი და შევაფასეთ მისი გამძ-
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ლეობის საკითხი ამგვარ პირობებში. თეორიული კვლევის შედეგები 

შემდეგი დასკვნების გაკეთების შეაძლებლობას იძლევა: 

 

❖ მიჯრით სროლის პროცესში, ლულის შიგა ზედაპირი, რომელზეც 

მიიღწევა მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ დენთის აირის 

ტემპერატურული ზემოქმედებით, ხურდება მაქსიმუმ 400-450℃-

მდე (აქ გათვალისწინებული არ არის ტყვიის ლულის კედელთან 

ხახუნის შედეგად წარმოქმნილი სითბოს წვლილი); 

 

❖ განსხვავება ლულის მაქსიმალურ და მინიმალურ ტემპერატურებს 

შორის, რომელიც განაპირობებს მასში თერმული ძაბვების 

წარმოქმნას, არ აღემატება 5℃-ს; 

 

❖ გამოვლენილია სროლის დროს ლულაში აღძრული რადიალური 

და აქსიალური ძაბვების ნიშაცვლადი ხასიათი, რომელთა 

აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება 10 მგპა-ს; 

 

❖ მხები ძაბვის მნიშვნელობა ლულაში აღწევს 70 მგპა-ს და იგი 

ყოველთვის გამჭიმავი მოქმედებისაა. 

 

4. გამოვლინდა ზოგადი ხასიათის მქონე ფაქტი. კერძოდ, თუ მილში 

მოძრაობს ნივთიერება, რომლის ტემპერატურაც დროში პერიოდულად 

იცვლება და ამავდროულად პროცესის დროს შესაძლებელია მილის შიგა 

ზედაპირზე მოქმედი წნევის უგულებელყოფა, მაშინ მილის კედლის სისქეში 

არსებობს ფენა, რომელიც რადიალური და აქსიალური მიმართულებით, სხვა 

ფენებთან შედარებით, განიცდის ექსტრემალურ დატვირთვებს და ეს ფენა არ 

არის კედლის შიგა ზედაპირული ფენა. კერძოდ, ჩვენი კონკრეტული 

ამოცანის შემთხვევაში, ეს ფენა განთავსებულია შიგა ზედაპირიდან 0.46 მმ-

ის სიღრმეში და მისი სისქეა 1.18 მმ. 
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5. თეორიული ანალიზით ნაჩვენებია, რომ თერმული დაღლილობა არ 

წარმოადგენს ლულის მწყობრიდან გამოსვლის მთავარ მიზეზს, რადგან 

სროლის დროს ლულაში განვითარებული თერმული ძაბვები ძალზედ 

მცირეა ფოლადი 50-ის გამძლეობის ზღვართან შედარებით. 

 

6. ლულის სიგრძის გასწვრივ გამოკვლეულია ლითონის მაკროსტრუქ-

ტურა, მიკროსტრუქტურა და სისალის  განაწილების  ხასიათი. 

სტრუქტურისა და სისალის ცვლილების (კლებადი) შედეგები მიუთითებს 

ცვეთით ლულის მწყობრიდან გამოსვლის ხასიათზე და გამორიცხავს მასზე 

თერმული დაღლილობის გავლენას, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია 

მათემატიკური  გამოთვლის  შედეგებთან.  

 

7. მწყობრიდან გამოსული ლულის შესწავლისა და მასში მიმდინარე 

პროცესების თეორიული ანალიზის საფუძველზე ჩვენ მიერ შემუშავებულია 

ტექნოლოგია და გამოდნობილია ცვეთამედეგი, მხურვალმტკიცე 

ფოლადების საცდელი პარტია. ჩატარებულია მათი  მეტალოგრაფიული 

კვლევა, თერმული დამუშავება და დადგენილია მექანიკური თვისებები. 

მიღებული ნიმუშები გადაგზავნილია  სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ 

ცენტრში „დელტა“ შემდგომი კვლევების გასაგრძელებლად. 
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დანართი   



 

 

A. ბესელის  ფუნქციები  და მათი თვისებები  

მოვიყვანოთ ბესელის ფუნქციების რამდენიმე თვისება რომლებიც 

დაგვჭირდება შემდგომ გამოთვლებში [58÷60]: 

𝛾𝑥𝐽𝛼
′ (𝛾𝑥) = 𝛼𝐽𝛼(𝛾𝑥) − 𝛾𝑥𝐽𝛼+1(𝛾𝑥),                               (A. 1) 

𝛾𝑥𝑌𝛼
′(𝛾𝑥) = 𝛼𝑌𝛼(𝛾𝑥) − 𝛾𝑥𝑌𝛼+1(𝛾𝑥),                             (A. 2) 

𝛾𝑥𝐽𝛼
′ (𝛾𝑥) = −𝛼𝐽𝛼(𝛾𝑥) + 𝛾𝑥𝐽𝛼−1(𝛾𝑥),                            (A. 3) 

𝛾𝑥𝑌𝛼
′(𝛾𝑥) = −𝛼𝑌𝛼(𝛾𝑥) + 𝛾𝑥𝑌𝛼−1(𝛾𝑥),                          (A. 4) 

სადაც, 𝛼 ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვია. ამ ტოლობებს ბესელის 

რეკურსიულ ფორმულებს უწოდებენ. თუ (A.1) ფორმულას გადავამრავლებთ 

𝛿1-ზე, (A.2)-ს - 𝛿2-ზე, ხოლო მიღებულ შედეგებს შევკრებთ, მაშინ გვექნება, 

რომ (A.1) და (A.2) ტოლობების ანალოგიური რეკურსიული თანაფარდობა 

სამართლიანია 𝛹𝛼(𝛾𝑥) ფუნქციისთვისაც. სადაც 

𝛹𝛼(𝛾𝑥) = 𝛿1𝐽𝛼(𝛾𝑥) + 𝛿2𝑌𝛼(𝛾𝑥).                                    (A. 5) 

ცხადია იგივე შეიძლება ითქვას (A.3) და (A.4) ტოლობების შემთხვევაშიც. 

მაშასადამე გვექნება, რომ 

𝛾𝑥𝛹𝛼
′(𝛾𝑥) = 𝛼𝛹𝛼(𝛾𝑥) − 𝛾𝑥𝛹𝛼+1(𝛾𝑥),                          (A. 6) 

𝛾𝑥Ψ𝛼
′ (𝛾𝑥) = −𝛼𝛹𝛼(𝛾𝑥) + 𝛾𝑥𝛹𝛼−1(𝛾𝑥)                        (A. 7) 

ზემოთ მოყვანილი ფორმულების გარდა, ბესელის ფუნქციებისთვის 

დამატებით სამართლიანია კიდევ ერთი მეტად სასარგებლო თანაფარდობა: 

𝐽𝛼+1(𝛾𝑥)𝑌𝛼(𝛾𝑥) − 𝐽𝛼(𝛾𝑥)𝑌𝛼+1(𝛾𝑥) =
2

𝜋𝛾𝑥
,                  (A. 8) 

თუ (A.5), (A.6), (A.8) ტოლობაში 𝛼 = 0, 𝛾𝑥 ნამრავლს ჩავანაცვლებთ 𝜉𝑎 

ნამრავლით, ხოლო 𝛿1 და 𝛿2 კოეფიციენტებს - შესაბამისად 𝐵1 და 𝐵2 

კოეფიციენტებით, რომლებიც მოცემულია (41) და (42) ტოლობებით, მაშინ  

მივიღებთ, რომ  

𝐾0(𝜉𝑎) = −
2

𝜋𝑎
 ,                                                                  (A. 9) 

𝐾1(𝜉𝑎) =
2ℎ1

𝜋𝜉𝑎
 .                                                                  (A. 10) 

ანალოგიურად, თუ 𝛾𝑥 ნამრავლს ჩავანაცვლებთ 𝜂𝑎 ნამრავლით, 𝛿1, 𝛿2 

კოეფიციენტებს (103), (104) ტოლობებით განმარტებული 𝐹1 და 𝐹2 



 

 

კოეფიციენტებით, როდესაც (A.5), (A.6), (A.8) ტოლობებში 𝛼 = 0, მივიღებთ 

(A.9) და (A.10) თანაფარდობების მსგავს ტოლობებს: 

𝑍0(𝜂𝑎) =
2

𝜋𝑎
,                                                                                                (A. 11) 

𝑍1(𝜂𝑎) =
2𝜒𝑎𝜂

𝜋𝑎
.                                                                                            (A. 12) 

გარდა ზემოთ მოყვანილი თვისებებისა, დამატებით სამართლიანია შემდეგი 

თანაფარდობებიც: 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑥𝛼𝐽𝛼(𝛾𝑥)] = 𝛾𝑥𝛼𝐽𝛼−1(𝛾𝑥),                                                                 (A. 13) 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑥𝛼𝑌𝛼(𝛾𝑥)] = 𝛾𝑥𝛼𝑌𝛼−1(𝛾𝑥).                                                                 (A. 14) 

მარტივია იმის ჩვენება, რომ (A.13) და (A.14) თვისებების ანალოგიური 

თანაფარდობა სამართლიანია (A.5) ტოლობით განსაზღვრული 𝛹𝛼(𝛾𝑥) 

ფუნქციისათვის (გამოყვანის პროცესი ანალოგიურია (A.6) და (A.7) 

თანაფარდობების მიღების პროცესისა): 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑥𝛼𝛹𝛼(𝛾𝑥)] = 𝛾𝑥𝛼𝛹𝛼−1(𝛾𝑥).                                                                   (A. 15) 

საიდანაც მიიღება შემდეგი ინტეგრალის მნიშვნელობა: 

∫𝛾𝑥𝛼𝛹𝛼−1(𝛾𝑥)𝑑𝑥 = 𝑥𝛼𝛹𝛼(𝛾𝑥) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                                    (A. 16) 

მაშასადამე, მივიღეთ, რომ ნაწილობითი ინტეგრების, (A.9÷A.12) და (A.16) 

თვისებების გამოყენებით შეგვიძლია გამოვთვალოთ შემდეგი 

კოეფიციენტების მნიშვნელობები: 

𝐺𝑚 = ∫𝑟𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
1

𝜉𝑚
𝑟𝐾1(𝜉𝑚𝑟)|

𝑎

𝑏

=
ℎ2𝑏𝐾0(𝜉𝑚𝑏)

𝜉𝑚
2

−
2ℎ1

𝜋𝜉𝑚
2
,     (A. 17) 

𝐻𝑚 = ∫𝑟3𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
𝑟

𝜉𝑚
3

[(𝜉𝑚
2 𝑟2 − 4)𝐾1(𝜉𝑚𝑟) + 2𝜉𝑚𝑟𝐾0(𝜉𝑚𝑟)]|

𝑎

𝑏

=
1

𝜉𝑚
3 {𝑏𝐾0(𝜉𝑚𝑏) [

(𝜉𝑚
2 𝑏2 − 4)ℎ2

𝜉𝑚
+ 2𝜉𝑚𝑏]

−
2

𝜋
[
ℎ1

𝜉𝑚

(𝜉𝑚
2 𝑎2 − 4) − 2𝜉𝑚𝑎]},                                 (A. 18) 

𝐼𝑛 = ∫𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

,                                                                                         (A. 19) 



 

 

𝑃𝑛 = ∫𝑟𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
1

𝜂𝑛
𝑟𝑍1(𝜂𝑛𝑟)|

𝑎

𝑏

= 𝑏𝜒𝑏𝑍0(𝜂𝑛𝑏) −
2𝜒𝑎

𝜋
,          (A. 20) 

𝑄𝑛 = ∫𝑟2𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= [
𝑟2

𝜂𝑛
𝑍1(𝜂𝑛𝑟) +

𝑟

𝜂𝑛
2
𝑍0(𝜂𝑛𝑟)]|

𝑎

𝑏

−
1

𝜂𝑛
2
∫𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= 𝑏𝑍0(𝜂𝑛𝑏) (𝜒𝑏𝑏 +
1

𝜂𝑛
2
) −

2

𝜋
(𝜒𝑎𝑎 +

1

𝜂𝑛
2
) −

𝐼𝑛
𝜂𝑛

2
,    (A. 21) 

𝑆𝑛 = ∫𝑟3𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
𝑟

𝜂𝑛
3
[(𝜂𝑛

2𝑟2 − 4)𝑍1(𝜂𝑛𝑟) + 2𝜂𝑛𝑟𝑍0(𝜂𝑛𝑟)]|
𝑎

𝑏

=
1

𝜂𝑛
2
{𝑏𝑍0(𝜂𝑛𝑏)[(𝜂𝑛

2𝑏2 − 4)𝜒𝑏 + 2𝑏]

−
2

𝜋
[𝜒𝑎(𝜂𝑛

2𝑎2 − 4) + 2𝑎]}.                                       (A. 22) 

განვიხილოთ ნულოვანი რიგის ბესელის ორი განტოლება: 

ამოცანა 1: 

𝑑2𝑅

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑅

𝑑𝑟
+ 𝜉2𝑅 = 0, 𝑎 < 𝑟 < 𝑏,                                                (A. 23) 

სასაზღვრო პირობებით: 

𝒮1

𝑑𝑅

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

+ 𝒮2𝑅|𝑟=𝑎 = 0,                                                                          (A. 24) 

𝒯1

𝑑𝑅

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

+ 𝒯2𝑅|𝑟=𝑏 = 0,                                                                          (A. 25) 

ამოცანა 2: 

𝑑2𝑅

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑅

𝑑𝑟
+ 𝜂2𝑅 = 0, 𝑎 < 𝑟 < 𝑏,                                                (A. 26) 

სასაზღვრო პირობებით: 

ℋ1

𝑑𝑅

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

+ ℋ2𝑅|𝑟=𝑎 = 0,                                                                        (A. 27) 

𝒫1

𝑑𝑅

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

+ 𝒫2𝑅|𝑟=𝑏 = 0,                                                                           (A. 28) 

სადაც 𝒮1, 𝒮2, 𝒯1, 𝒯2, ℋ1, ℋ2, 𝒫1 და 𝒫2 რაიმე მუდმივებია, რომლებიც უნდა 

აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობას: ერთნაირი სიმბოლოთი აღნიშნული 

ორი მუდმივიდან ერთდროულად ორივე ნული არ უნდა იყოს. 

ამ ამოცანების ამონახსნები მოიცემა შემდეგი ფორმით: 

𝑅𝑚(𝑟) = 𝐾0(𝜉𝑚𝑟) = 𝐵1𝑚𝐽0(𝜉𝑚𝑟) + 𝐵2𝑚𝑌0(𝜉𝑚𝑟),     𝑚 = 1,2, …        (A. 29) 



 

 

𝑅𝑛(𝑟) = 𝑍0(𝜂𝑛𝑟) = 𝐹1𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑟) + 𝐹2𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑟).     𝑛 = 1,2, …               (A. 30) 

ცხადია, თითოეული მათგანი აკმაყოფილებს შესაბამის განტოლებასა და 

შესაბამის სასაზღვრო პირობებს, რომელთა გამოყენებითაც განისაზღვრება 

𝐵1𝑚, 𝐵2𝑚, 𝜉𝑚, 𝐹1𝑛, 𝐹2𝑛, 𝜂𝑛, 𝑚, 𝑛 = 1,2, … რიცხვები: კერძოდ, 

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑚𝑟)] + 𝑟𝜉𝑚

2 𝐾0(𝜉𝑚𝑟) = 0, 𝑎 < 𝑟 < 𝑏,                           (A. 31) 

𝒮1

𝑑𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

+ 𝒮2𝐾0(𝜉𝑚𝑟)|𝑟=𝑎 = 0,                                                     (A. 32) 

𝒯1

𝑑𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

+ 𝒯2𝐾0(𝜉𝑚𝑟)|𝑟=𝑏 = 0,                                                      (A. 33) 

და 

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝑍0(𝜂𝑛𝑟)] + 𝑟𝜂𝑛

2𝑍0(𝜂𝑛𝑟) = 0, 𝑎 < 𝑟 < 𝑏,                              (A. 34) 

ℋ1

𝑑𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

+ ℋ2𝑍0(𝜂𝑛𝑟)|𝑟=𝑎 = 0,                                                     (A. 35) 

𝒫1

𝑑𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

+ 𝒫2𝑍0(𝜂𝑛𝑟)|𝑟=𝑏 = 0,                                                       (A. 36) 

სადაც (A.31), (A.34) ტოლებები წარმოადგენს (A.23), (A.26) ტოლობების 

შედარებით განსხვავებული ფორმით ჩანაწერს. 

ამრიგად, [𝑎 𝑏] სეგმენტზე, რომელიც 𝑟 ცვლადის განსაზღვრის არეა, 

მივიღეთ ორი განსხვავებული ფუნქციონალური სივრცე ბაზისებით 

შესაბამისად 𝐾0(𝜉𝑚𝑟),𝑚 = 1,2, … და 𝑍0(𝜂𝑛𝑟), 𝑛 = 1,2, … . 

პირველ რიგში, ვაჩვენოთ ამგვარად მიღებული ბაზისების 

ორთოგონალურობა. ზოგადობის შეუზღუდავად მსჯელობა ჩავატაროთ 

𝐾0(𝜉𝑚𝑟),𝑚 = 1,2, … ფუნქციების გამოყენებით. 

ვთქვათ 𝐾0(𝜉𝑖𝑟) და 𝐾0(𝜉𝑗𝑟) ორი ნებისმიერი განსხვავებული 

საკუთრივი ფუნქციაა. მაშინ ორივე ფუნქციის ჩასმით (A.31) განტოლებაში 

მივიღებთ შემდეგ იგივეობებს: 

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑖𝑟)] + 𝑟𝜉𝑖

2𝐾0(𝜉𝑖𝑟) = 0,                                                           (A. 37) 

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑗𝑟)] + 𝑟𝜉𝑗

2𝐾0(𝜉𝑗𝑟) = 0.                                                          (A. 38) 



 

 

თუ პირველ განტოლებას გადავმრავლებთ 𝐾0(𝜉𝑗𝑟)-ზე, ხოლო მეორეს 

𝐾0(𝜉𝑖𝑟)-ზე და შემდეგ ერთმანეთს დავაკლებთ, შედეგად მივიღებთ 

𝑑

𝑑𝑟
{𝑟 [𝐾0(𝜉𝑗𝑟)

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑖𝑟) − 𝐾0(𝜉𝑖𝑟)

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑗𝑟)]}

= (𝜉𝑗
2 − 𝜉𝑖

2)𝑟𝐾0(𝜉𝑖𝑟)𝐾0(𝜉𝑗𝑟)                                      (A. 39) 

გამოსახულებას, რომლის ინტეგრებაც მოგვცემს 

∫𝑟𝐾0(𝜉𝑖𝑟)𝐾0(𝜉𝑗𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
𝑟 [𝐾0(𝜉𝑗𝑟)

𝑑
𝑑𝑟

𝐾0(𝜉𝑖𝑟) − 𝐾0(𝜉𝑖𝑟)
𝑑
𝑑𝑟

𝐾0(𝜉𝑗𝑟)]

𝜉𝑗
2 − 𝜉𝑖

2 |

𝑎

𝑏

=

𝑏 [𝐾0(𝜉𝑗𝑏)
𝑑𝐾0(𝜉𝑖𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

− 𝐾0(𝜉𝑖𝑏)
𝑑𝐾0(𝜉𝑗𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

]

𝜉𝑗
2 − 𝜉𝑖

2

−

𝑎 [𝐾0(𝜉𝑗𝑎)
𝑑𝐾0(𝜉𝑖𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

− 𝐾0(𝜉𝑖𝑎)
𝑑𝐾0(𝜉𝑗𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

]

𝜉𝑗
2 − 𝜉𝑖

2 .                       (A. 40) 

(A.32), (A.33) ტოლობებიდან გვაქვს, რომ 

𝑑𝐾0(𝜉𝑗𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

= −
𝒮2

𝒮1
𝐾0(𝜉𝑗𝑎),                                                                   (A. 41) 

𝑑𝐾0(𝜉𝑗𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

= −
𝒯2

𝒯1
𝐾0(𝜉𝑗𝑏).                                                                     (A. 42) 

(A.41) და (A.42) ტოლობების შეტანა (A.40)-ში მოგვცემს: 

∫𝑟𝐾0(𝜉𝑖𝑟)𝐾0(𝜉𝑗𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=

𝑏𝐾0(𝜉𝑗𝑏) [𝒯1
𝑑𝐾0(𝜉𝑖𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑏

+ 𝒯2𝐾0(𝜉𝑖𝑏)]

𝒯1(𝜉𝑗
2 − 𝜉𝑖

2)

−

𝑎𝐾0(𝜉𝑗𝑎) [𝒮1
𝑑𝐾0(𝜉𝑖𝑟)

𝑑𝑟
|
𝑟=𝑎

+ 𝒮2𝐾0(𝜉𝑖𝑎)]

𝒮1(𝜉𝑗
2 − 𝜉𝑖

2)
, 

საიდანაც (A.32), (A.33) ტოლობების გათვალისწინებით მარტივია იმის 

შემჩნევა, რომ 

∫𝑟𝐾0(𝜉𝑖𝑟)𝐾0(𝜉𝑗𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= 0. 



 

 

რაც ნიშნავს 𝐾0(𝜉𝑚𝑟),𝑚 = 1,2, … ფუნქციების ორთოგონალობას. ცხადია, 

ანალოგიური დასკვნა სამართლიანია  𝑍0(𝜂𝑛𝑟), 𝑛 = 1,2, … ბაზისის 

შემთხვევაშიც. 

შევნიშნოთ, რომ ჩვენი ამოცანის შემთხვევაში 𝒮1 = 𝒯1 = 1, 𝒮2 = ℎ1,

𝒯2 = ℎ2 და ℋ1 = 𝒫1 = 1,ℋ2 = 𝜒𝑎, 𝒫2 = 𝜒𝑏 და ადგილი აქვს შემდეგ 

თანაფარდობებს: 

𝐵1𝑚 = 𝜉𝑚𝑌1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝑌0(𝜉𝑚𝑎),                                                          (A. 43) 

𝐵2𝑚 = −[𝜉𝑚𝐽1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝐽0(𝜉𝑚𝑎)],                                                     (A. 44) 

𝐹1𝑛 = 𝜒𝑎𝜂𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑎) − 𝑌1(𝜂𝑛𝑎),                                                              (A. 45) 

𝐹2𝑛 = −[𝜒𝑎𝜂𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑎) − 𝐽1(𝜂𝑛𝑎)],                                                        (A. 46) 

სადაც 𝜉𝑚 და 𝜂𝑛, 𝑚, 𝑛 = 1,2, … საკუთრივი რიცხვები შესაბამისად 

წარმოადგენენ შემდეგი ტრანსცედენტული განტოლებების ფესვებს (იხ. 

დანართი B): 

[𝜉𝑚𝑌1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝑌0(𝜉𝑚𝑎)][𝜉𝑚𝐽1(𝜉𝑚𝑏) − ℎ2𝐽0(𝜉𝑚𝑏)]

− [𝜉𝑚𝐽1(𝜉𝑚𝑎) + ℎ1𝐽0(𝜉𝑚𝑎)][𝜉𝑚𝑌1(𝜉𝑚𝑏) − ℎ2𝑌0(𝜉𝑚𝑏)]

= 0.                                                                                 (A. 47) 

[𝜒𝑎𝜂𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑎) − 𝑌1(𝜂𝑛𝑎)][𝜒𝑏𝜂𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑏) − 𝐽1(𝜂𝑛𝑏)]           

− [𝜒𝑎𝜂𝑛𝐽0(𝜂𝑛𝑎) − 𝐽1(𝜂𝑛𝑎)][𝜒𝑏𝜂𝑛𝑌0(𝜂𝑛𝑏) − 𝑌1(𝜂𝑛𝑏)]

= 0.                                                                              (A. 48) 

შევნიშნოთ, რომ თუ (A.40) ტოლობაში გადავალთ ზღვარზე, როდესაც 𝜉𝑖 

მიისწრაფის 𝜉𝑗-სკენ, გამოვიყენებთ ზღვარის გამოთვლის ლოპიტალის წესს 

და 𝑗 ინდექსს ჩავანაცვლებთ 𝑚-ით, მივიღებთ: 

𝑉𝑚 = ∫𝑟[𝐾0(𝜉𝑚𝑟)]2
𝑏

𝑎

=
1

2𝜉𝑚
2

{𝑟2 [(
𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑚𝑟))

2

+ 𝜉𝑚
2 𝐾0

2(𝜉𝑚𝑟)]}|
𝑎

𝑏

=
𝑏2(ℎ2

2 + 𝜉𝑚
2 )𝐾0

2(𝜉𝑚𝑏) −
4
𝜋

(ℎ1
2 + 𝜉𝑚

2 )

2𝜉𝑚
2

,                (A. 49) 

𝑊𝑛 = ∫𝑟[𝑍0(𝜂𝑛𝑟)]
2𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
1

2𝜂𝑛
2
{𝑟2 [(

𝑑

𝑑𝑟
𝑍0(𝜂𝑛𝑟))

2

+ 𝜂𝑛
2𝑍0

2(𝜂𝑛𝑟)]}|

𝑎

𝑏

=
1

2
[𝑏2𝑍0

2(𝜂𝑛𝑏)(𝜒𝑏
2𝜂𝑛

2 + 1) −
4

𝜋2
(𝜒𝑎

2𝜂𝑛
2 + 1)].            (A. 50) 



 

 

(A.17÷A.22), (A.49), (A.50) კოეფიციენტების გამოთვლებში 

გათვალისწინებულია ის ფაქტი, რომ 𝐾1(𝜉𝑚𝑏) და 𝑍1(𝜂𝑛𝑏) რიცხვები ჩვენი 

ამოცანის შემთხვევაში, (A.33), (A.36) ტოლობებისა და რეკურსიული 

თანაფარდობების გამოყენებით, შესაძლებელია წარმოდგინდეს შემდეგი 

სახით: 

𝐾1(𝜉𝑚𝑏) =
ℎ2𝐾0(𝜉𝑚𝑏)

𝜉𝑚
,                                                                                         (A. 51) 

𝑍1(𝜂𝑛𝑏) = 𝜒𝑏𝑍0(𝜂𝑛𝑏).                                                                                            (A. 52) 

ცხადია, ზემოთ მოცემული კოეფიციენტები, შესაბამისი ინდექების 

ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის, ცალსახად განსაზღვრული სასრული 

რიცხვებია. 

როგორც ზემოთ იყო ნაჩვენები 𝐾0(𝜉𝑚𝑟),𝑚 = 1,2, … და 𝑍0(𝜂𝑛𝑟), 𝑛 =

1,2, … ფუნქციები 𝑟 ცვლადის განსაზღვრის არეზე ქმნიან ორთოგონალურ 

ფუნქციათა ორ განსხვავებულ ბაზისს. აქედან გამომდინარე თითოეული 

მათგანი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ინტეგრალური გარდაქმნის 

ბირთვად, რომელსაც ჰენკელის გარდაქმნა ეწოდება. გამოვიყვანოთ ამ 

გარდაქმნის ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო და მნიშვნელოვანი თვისება. 

ამისათვის პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში ჩაწერილი ლაპლასის 

ოპერატორი გადავწეროთ განსახვავებული ფორმით და განვიხილოთ ამ 

ოპერატორის ჰენკელის გარდაქმნა. ზოგადობის შეუზღუდავად გამოყვანა 

ვაწარმოვოთ 𝑍0(𝜂𝑛𝑟), 𝑛 = 1,2, … ფუნქციებისთვის. 

∇2𝑓 =
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑓

𝜕𝑟
), 

სადაც 𝑓 ნებისმიერი ფუნქციაა, რომელსაც გააჩნია მინიმუმ მეორე რიგის 

ჩათვლით უწყვეტი წარმოებულები 𝑟 ცვლადის მიმართ. მაშინ გვექნება: 

∫∇2(𝑓)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= ∫
𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑓

𝜕𝑟
)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= 𝑟 [𝑍0(𝜂𝑛𝑟)
𝜕𝑓

𝜕𝑟
− 𝑓

𝑑𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑑𝑟
]|

𝑎

𝑏

− 𝜂𝑛 ∫𝑓
𝑑

𝑑𝑟
[𝑟𝑍1(𝜂𝑛𝑟)]

𝑏

𝑎

𝑑𝑟. 

(A.35), (A.36), (A.15) თანაფარდობების გათვალისწინებით, უკანასკნელი 

ტოლობა გადაიწერება შემდეგნაირად: 



 

 

∫∇2𝑓𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
𝑟𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝒫1
[𝒫1

𝜕𝑓

𝜕𝑟
+ 𝒫2𝑓]|

𝑟=𝑏

−
𝑟𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

ℋ1
[ℋ1

𝜕𝑓

𝜕𝑟
+ ℋ2𝑓]|

𝑟=𝑎

 

− 𝜂𝑛
2 ∫𝑓𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

, 

მეორეს მხრივ, თუ 𝑓 ფუნქცია 𝑟 = 𝑎 და 𝑟 = 𝑏 წერტილებში აკმაყოფილებს 

კვადრატულ ფრჩხილებში მოქცეული გამოსახულების ნულთან ტოლობას, 

მაშინ მივიღებთ, რომ 

∫∇2(𝑓)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

= −𝜂𝑛
2 ∫𝑓𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

.                                 (A. 53) 

ცხადია, ანალოგიური თვისება სამართლიანია 𝐾0(𝜉𝑚𝑟),𝑚 = 1,2, … 

ფუნქციების შემთხვევაშიც. 

ბოლო ეტაპზე გამოვთვალოთ გარდაქმნის მატრიცა, რომელიც  ერთი 

ფუნქციონალური სივრცეს, რომლის ბაზისია 𝐾0(𝜉𝑚𝑟),𝑚 = 1,2, … ფუნქციები, 

ასახავს მეორეში ბაზისით 𝑍0(𝜂𝑛𝑟), 𝑛 = 1,2, …. თუ (A.31) განტოლებას 

გადავმრავლებთ 𝑍0(𝜂𝑛𝑟)-ზე, ხოლო (A.34)-ს 𝐾0(𝜉𝑚𝑟)-ზე და შემდეგ 

ერთმანეთს დავაკლებთ, შედეგად მივიღებთ 

𝑑

𝑑𝑟
{𝑟 [𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑑

𝑑𝑟
𝐾0(𝜉𝑚𝑟) − 𝐾0(𝜉𝑚𝑟)

𝑑

𝑑𝑟
𝑍0(𝜂𝑛𝑟)]} = (𝜂𝑛

2 − 𝜉𝑚
2 )𝑟𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑍0(𝜂𝑛𝑟) 

გამოსახულებას, რომლის ინტეგრებაც მოგვცემს 

ℛ𝑛𝑚 = ∫𝑟𝐾0(𝜉𝑚𝑟)𝑍0(𝜂𝑛𝑟)𝑑𝑟

𝑏

𝑎

=
𝑟 [𝑍0(𝜂𝑛𝑟)

𝑑
𝑑𝑟

𝐾0(𝜉𝑚𝑟) − 𝐾0(𝜉𝑚𝑟)
𝑑
𝑑𝑟

𝑍0(𝜂𝑛𝑟)]

𝜂𝑛
2 − 𝜉𝑚

2
|

𝑎

𝑏

 

ტოლობას, რომელსაც, (A.32), (A.33), (A.35), (A.36), (A.9÷A.12), (A.51), (A.52) 

ტოლობების გათვალისწინებით, ექნება შემდეგი მნიშვნელობა: 

ℛ𝑛𝑚 =
1

𝜂𝑛
2 − 𝜉𝑚

2
{𝑏𝐾0(𝜉𝑚𝑏)𝑍0(𝜂𝑛𝑏)[𝜒𝑏𝜂𝑛

2 − ℎ2] +
4

𝑎𝜋2
[𝜒𝑎𝜂𝑛

2 + ℎ1]}.      (A. 54) 

 

 

 



 

 

B. საკუთრივი  რიცხვები  

ლულის გეომეტრიული და თერმო-მექანიკური მახასიათებლების 

გამოყენებით, რომლებიც მოცემულია ცხრილში 3, (43) და (105) 

ტრანსცედენტული განტოლებების პირველი 50 ფესვი წარმოდგენილია 

ცხრილებში B.1 და B.2 მოცემულია ამ ფუნქციების  

 

ცხრილი B.1 (43) განტოლების პირველი 50 ფესვი 
33.51581 653.9348 1271.14 1894.919 2520.832 
3147.673 3774.993 4402.594 5030.372 5658.268 
6286.248 6914.29 7542.377 8170.5 8798.65 
9426.823 10055.01 10683.22 11311.44 11939.67 
12567.91 13196.15 13824.4 14452.66 15080.92 
15709.19 16337.46 16965.74 17594.02 18222.3 
18850.58 19478.86 20107.15 20735.44 21363.73 
21992.03 22620.32 23248.62 23876.91 24505.21 
25133.51 25761.81 26390.11 27018.41 27646.71 
28275.02 28903.32 29531.62 30159.93 30788.23 

 

ცხრილი B.2  (105) განტოლების პირველი 50 ფესვი 
191.35 666.10 1274.27 1896.45 2521.82 
3148.40 3775.57 4403.07 5030.78 5658.63 
6286.57 6914.58 7542.64 8170.74 8798.87 
9427.03 10055.21 10683.40 11311.61 11939.83 
12568.06 13196.30 13824.54 14452.79 15081.05 
15709.31 16337.58 16965.85 17594.12 18222.40 
18850.68 19478.96 20107.25 20735.53 21363.82 
21992.11 22620.40 23248.70 23876.99 24505.29 
25133.59 25761.88 26390.18 27018.48 27646.78 
28275.08 28903.39 29531.69 30159.99 30788.30 

 



 

 

C. ლაპლასის  გარდაქმნა  და მისი თვისებები  

ვთქვათ, 𝑓(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ ∞ ფუნქცია აკმაყოფილებს პირობებს 

I. 𝑓(𝑡) უბან-უბან უწყვეტი ფუნქციაა ყოველ 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 სასრულ 

ინტერვალზე; 

II. არსებობს ისეთი 𝐴 და 𝑎 მუდმივები, რომ |𝑓(𝑡)| ≤ 𝐴𝑒𝑎𝑡, როცა 𝑡 ≥

𝑇, 

მაშინ, 𝑓(𝑡) ფუნქციის ℒ[𝑓(𝑡)] ლაპლასის გარდაქმნა, როცა 𝑝 > 𝑎, არსებობს და 

განიმარტება ინტეგრალით 

ℒ[𝑓(𝑡)] = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡

∞

0

= 𝑓(̅𝑝).                                                         (C. 1) 

ცხადია, (C.1) ინტეგრალი 𝑝 პარამეტრის ფუნქციაა და მას 𝑓(̅𝑝) აღვნიშნავთ. 

ანუ ლაპლასის გარდაქმნის  ℒ[ . ] ოპერატორი ისეთი ოპერატორია, რომელიც 

𝑓(𝑡) ფუნქციას გარდაქმნის 𝑓(̅𝑝) ფუნქციაში [61,62]. 

ℒ[ . ] ოპერატორის (C.1) განმარტებიდან გამომდინარეობს მისი 

წრფივობის თვისება: 

ℒ[𝛼𝑓(𝑡) + 𝛽𝑔(𝑡)] = 𝛼ℒ[𝑓(𝑡)] + 𝛽ℒ[𝑔(𝑡)] = 𝛼𝑓(̅𝑝) + 𝛽�̅�(𝑝).      (C. 2) 

ნაწილობითი ინტეგრების გამოყენებით, (C.1) ტოლობიდან, 

შესაძლებელია ვაჩვენოთ შემდეგი ტოლობების ჭეშმარიტება: 

ℒ [
sin(𝜔𝑡)

𝜔
] =

1

𝑝2 + 𝜔2
,                                                                             (C. 3) 

ℒ[cos(𝜔𝑡)] =
𝑝

𝑝2 + 𝜔2
.                                                                              (C. 4) 

𝑓(̅𝑝) ფუნქციის შებრუნებული ლაპლასის გარდაქმნა არის ისეთი 𝑓(𝑡) 

ფუნქცია, რომლისთვისაც ℒ[𝑓(𝑡)] = 𝑓(̅𝑝), ანუ, თუ შებრუნებულ ლაპლასის 

გარდაქმნას აღვნიშნავთ ℒ−1-ით, მაშინ გვექნება: 

ℒ−1[𝑓(̅𝑝)] = 𝑓(𝑡).                                                                                      (C. 5) 

მაშასადამე, (C.3) და (C.4) ტოლობებიდან გვექნება, რომ 

ℒ−1 [
1

𝑝2 + 𝜔2
] =

sin(𝜔𝑡)

𝜔
,                                                                        (C. 6) 

ℒ−1 [
𝑝

𝑝2 + 𝜔2
] = cos(𝜔𝑡).                                                                         (C. 7) 



 

 

გარდა ამისა, მტკიცდება, რომ შებრუნებული ლაპლასის გარდაქმნისთვის 

სამართლიანია შემდეგი თვისება: თუ �̅�(𝑝) და 𝑓(̅𝑝) ფუნქციები შესაბამისად 

𝑔(𝑡) და 𝑓(𝑡) ფუნქციების ლაპლასის გარდაქმნებია, მაშინ 

ℒ−1[�̅�(𝑝)𝑓(̅𝑝)] = ∫𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

= 𝑔(𝑡) ∗ 𝑓(𝑡),                            (C. 8) 

რომელსაც 𝑔(𝑡) და 𝑓(𝑡) ფუნქციების კონვოლუცია ეწოდება. (C.8) 

თვისებიდან, (C.6) და (C.7) ტოლობების გათვალისწინებით კი 

გამომდინარეობს, რომ 

ℒ−1 [
𝑓(̅𝑝)

𝑝2 + 𝜔2
] =

1

𝜔
∫sin[𝜔(𝑡 − 𝜏)] 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

,                                          (C. 9) 

ℒ−1 [
𝑝𝑓(̅𝑝)

𝑝2 + 𝜔2
] = ∫cos[𝜔(𝑡 − 𝜏)] 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

.                                           (C. 10) 


