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Abstract. An approach for computing the average mass temperature 
of the wood and the rate of its change during one sided heating of 
flat wood details, has been suggested. The approach is based on the 
use of the solutions of own non-linear model for the calculation of 
the non-stationary 1D temperature distribution along the thickness of 
subjected to one sided conductive heating flat wood details aimed at 
their plasticizing in the production of curved back parts of chairs. A 
software program has been prepared in the calculation environment 
of Visual FORTRAN Professional for solving of the model. With the 
help of the program, the 1D non-stationary temperature field in flat 
oak details with an initial temperature of 20°C, moisture content 
of 0.15 kg.kg-1, thickness of 12 mm, 16 mm, and 20 mm during 
their 30 min one sided heating at temperature of 80°C and 120°C 
of the heating metal body has been calculated. After integration of 
the temperature field, the average mass wood temperature and the 
rate of its change of the subjected to one sided heating oak details 
has been calculated. The obtained results are graphically presented 
and analyzed.

1. Увод
Важна съставна част на технологиите за производ-

ство на плоски огънати детайли от масивна дървесина е 
тяхното едностранно нагряване с цел пластифициране пре-
ди огъването им [1]. 

Огънати след едностранно нагряване детайли се из-
ползват при производството на облегални части на столо-
ве, на външни корпусни елементи за струнни музикални 
инструменти и други.

Едностранното нагряване на дървени детайли се осъ-
ществява в специализирано оборудване, което съвместява 
пластифицирането и огъването им. За такова нагряване и 
огъване на детайли с дебелина от 10 до 25 mm се използ-
ват горещи хидравлични преси с подходяща за огъването 
криволинейна повърхност.

Такава технология на пластифициране и огъване се 
прилага например при производството на облегални части 
на столове. Тези части имат сравнително малка дебелина h 

в сравнение с широчината и дължината им, а също голям 
радиус R на огъване и отношение R/h = 20-25 [1,8].

Информация за средномасовата температура на дър-
вени детайли Tavg по време на едностранното им нагряване 
се дава в специализираната литература само от авторите 
[6]. Изчисляването на Tavg в тази публикация е извършено 
с използване на опростен линеен модел на разпростране-
нието на топлината в подложените на едностранно нагря-
ване детайли.

Цел на работата е да се предложи метод за компю-
търно изчисляване на Tavg, който се основава на численото 
интегриране на решенията на собствен нелинеен модел, 
представящи едномерното нестационарно разпределение 
на температурата по дебелината на плоски дървени детайли 
по време на едностранното им контактно нагряване.

2. Математичен модел на процеса  
на едностранно контактно нагряване  
на плоски дървени детайли

В [5] е предложен следният нелинеен математичен 
модел на процеса на едностранно контактно нагряване на 
плоски дървени детайли: 

с начално условие

и следните гранични условия: 
• откъм страната на металното тяло, нагряващо де-

тайлите (виж фиг. 1):

• откъм противоположната ненагрявана страна на 
детайлите, която контактува с въздуха:
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където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура, K; 
Tw0 – начална температура на подложените на нагряване 
детайли, K; Tm – температура на нагряващото детайлите 
тяло, K; Tws – температура на повърхността на детайлите, 
контактуваща с въздуха, K; Ta – температура на въздуха 
в близост до ненагряваната повърхност на детайлите, K; 
u – съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp – съдър-
жание на вода на детайлите при границата на насищане на 
клетъчните стени на дървесината, kg∙kg-1; x – координата по 
оста на нагряването, съвпадаща с дебелината на детайлите: 
0≤x≤X=h, m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефици-
ент на топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2; 
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината на 
детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на топлопроводност 
на дървесината на повърхността на детайлите, която кон-
тактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb – базисна  плътност на 
дървесината, равна на отношението на масата є в абсо-
лютно сухо състояние към обема є при u ≥ ufsp, kg.m

-3; ρw 

– плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване на 
дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) и гра-
ничните условия (3) и (4), представлява едномерен мате-
матичен модел на процеса на едностранно нагряване на 
дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg  
и на скоростта на изменението є

Средномасовата температура на дървените детайли 
Тw-avg по време на едностранното нагряване може да бъде 
изчислена след интегриране по следното уравнение на по-
лученото при решаването на модела (1)-(4) едномерно (1D) 
нестационарно разпределение на температурата по дебе-
лината им:

Едномерното нестационарно разпределение на тем-
пературата Т(х,τ) по дебелината на детайлите във всеки 
момент от едностранното им нагряване се получава в хода 
на численото решаване на модела (1)-(4). 

При решаването на модела едновременно с опреде-
лянето на средномасовата температура на детайлите Тw-avg 
е възможно да се изчислява и скоростта на нейното из-
менение  

4. Представяне на математичния 
модел във вид, удобен  
за програмиране

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) е 
необходимо да се разполага с математични описания на 

топлофизичните характеристики на дървесината сw, λw, αw и 
на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни, получени в 
дисертации на чуждестранни учени, в [3] са изведени урав-
нения за изчисляване на участващите в (1) топлофизични 
характеристики на несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw 

от различни дървесни видове в хигроскопичния диапазон. 
Te са използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за определя-
не на коефициента на топлопредаване αw на хоризонтално 
разположени дървесни повърхности в хигроскопичния ди-
апазон

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на мате-
матичните описания на сw, ρw и λw, е извършено дифе-
ренциране на λw по Т в дясната част на това уравнение. С 
използване на явна схема на метода на крайните разлики 
по начин, описан в [3,5], математичният модел на процеса 
на едностранно контактно нагряване на плоски дървени 
детайли е трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

 Представянето на модела посредством негов дискре-
тен аналог, удобен за програмиране на език FORTRAN, е 
осъществено с използване на показаната на фиг. 1 систе-
ма за позициониране на възлите на изчислителната мрежа, 
в които се пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на едностранно 
нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен поредният 
номер на възлите на изчислителната мрежа по дебелината 
h на детайла, като с Δх е означено разстоянието между 
възлите на мрежата по координатната ос х, съвпадаща с 
дебелината на детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение (5) е 
приложен методът на Симпсън, който при неголям брой 
на възлите на изчислителната мрежа се оказва зачително 
по-точен в сравнение с метода на Грегори и на метода на 
трапеците [7]. 

С използване на метода на Симпсън уравненията, с 
чиято помощ се изчисляват текущите стойности на сред-
номасовата температура на детайлите Тw-avg и скоростта на 
нейното изменение dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от про-
цеса на едностранно нагряване на детайлите, получават 
следния удобен за програмиране вид:

Изчисляване на средномасовата температура 

на дървени детайли при едностранното им нагряване 

Н. Делийски, Д. Ангелски, Н. Тричков, Ж. Гочев

Computation of the Average Mass Temperature

of Wood Details during their One Sided Heating 
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Abstract. An approach for computing the average mass temperature of the wood and the rate of its change 
during one sided heating of flat wood details, has been suggested. The approach is based on the use of the 
solutions of own non-linear model for the calculation of the non-stationary 1D temperature distribution along 
the thickness of subjected to one sided conductive heating flat wood details aimed at their plasticizing in the 
production of curved back parts of chairs. A software program has been prepared in the calculation 
environment of Visual FORTRAN Professional for solving of the model. With the help of the program, the 1D 
non-stationary temperature field in flat oak details with an initial temperature of 20 oC, moisture content of 0.15 
kg.kg-1, thickness of 12 mm, 16 mm, and 20 mm during their 30 min one sided heating at temperature of 80 oC
and 120 oC of the heating metal body has been calculated. After integration of the temperature field, the average 
mass wood temperature and the rate of its change of the subjected to one sided heating oak details has been 
calculated. The obtained results are graphically presented and analyzed.

1. Увод Подзаглавие І степен

Важна съставна част на технологиите за 
производство на плоски огънати детайли от масивна 
дървесина е тяхното едностранно нагряване с цел 
пластифициране преди огъването им [1]. 

Огънати след едностранно нагряване детайли 
се използват при производството на облегални части 
на столове, на външни корпусни елементи за струнни 
музикални инструменти и други.

Едностранното нагряване на дървени детайли
се осъществява в специализирано оборудване, което 
съвместява пластифицирането и огъването им. За 
такова нагряване и огъване на детайли с дебелина от 
10 до 25 mm се използват горещи хидравлични преси 
с подходяща за огъването криволинейна повърхност.

Такава технология на пластифициране и 
огъване се прилага например при производството на 
облегални части на столове. Тези части имат 
сравнително малка дебелина h в сравнение с 
широчината и дължината им, а също голям радиус R
на огъване и отношение R/h = 20-25 [1,8].

Информация за средномасовата температура 
на дървени детайли Tavg по време на едностранното 
им нагряване се дава в специализираната литература 
само от авторите [6]. Изчисляването на Tavg в тази 
публикация е извършено с използване на опростен 
линеен модел на  разпространението на топлината в 
подложените на едностранно нагряване детайли.

Цел на работата е да се предложи метод за 
компютърно изчисляване на Tavg, който се основава 
на численото интегриране на решенията на собствен 
нелинеен модел, представящи едномерното

нестационарно разпределение на температурата по 
дебелината на плоски дървени детайли по време на 
едностранното им контактно нагряване.

2. Математичен модел на процеса 
на едностранно контактно нагряване 
на плоски дървени детайли Подзаглавие І 
степен

В [5] е предложен следният нелинеен 
математичен модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли: 
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и следните гранични условия: 
• откъм страната на металното тяло, нагряващо 

детайлите (виж фиг. 1):
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• откъм противоположната ненагрявана страна 
на детайлите, която контактува с въздуха:
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където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура,
K; Tw0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на
нагряващото детайлите тяло, K; Tws – температура на 
повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха, 
K; Ta – температура на въздуха в близост до 
ненагряваната повърхност на детайлите, K; u –
съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата на 
насищане на клетъчните стени на дървесината,
kg∙kg-1; x – координата по оста на нагряването, 
съвпадаща с дебелината на детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h,
m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефициент на 
топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2;
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината
на детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на повърхността на 
детайлите, която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb
– базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρw –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване 
на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) 
и граничните условия (3) и (4), представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно нагряване на дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg

и на скоростта на изменението й
Подзаглавие І степен

Средномасовата температура на дървените 
детайли Тw-avg по време на едностранното нагряване 
може да бъде изчислена след интегриране по 
следното уравнение на полученото при решаването 
на модела (1)-(4) едномерно (1D) нестационарно 
разпределение на температурата по дебелината им:
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Едномерното нестационарно разпределение на 
температурата ),( τхТ по дебелината на детайлите 
във всеки момент от едностранното им нагряване се 
получава в хода на численото решаване на модела  
(1)-(4).

При решаването на модела едновременно с 
определянето на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg е възможно да се изчислява и 

скоростта на нейното изменение 
τd

d avg-wT
.

4. Представяне на математичния модел 
във вид, удобен за програмиране
Подзаглавие І степен

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) 
е необходимо да се разполага с математични 

описания на топлофизичните характеристики на 
дървесината сw, λw, αw и на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни,
получени в дисертации на чуждестранни учени, в [3] 
са изведени уравнения за изчисляване на
участващите в (1) топлофизични характеристики на 
несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw от различни 
дървесни видове в хигроскопичния диапазон. Te са
използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за 
определяне на коефициента на топлопредаване αw на 
хоризонтално разположени дървесни повърхности в 
хигроскопичния диапазон

(6)         [ ] 25.0
awsw )()(256.3 τ−τ=α TТ .

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на
математичните описания на сw, ρw и λw, е извършено 
диференциране на λw по Т в дясната част на това 
уравнение. С използване на явна схема на метода на 
крайните разлики по начин, описан в [3,5], 
математичният модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли е 
трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

Представянето на модела посредством негов 
дискретен аналог, удобен за програмиране на език 
FORTRAN, е осъществено с използване на 
показаната на фиг. 1 система за позициониране на 
възлите на изчислителната мрежа, в които се 
пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на 
едностранно нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен 
поредният номер на възлите на изчислителната 
мрежа по дебелината h на детайла, като с Δх е 
означено разстоянието между възлите на мрежата по 
координатната ос х, съвпадаща с дебелината на 
детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение 
(5) е приложен методът на Симпсън, който при 
неголям брой на възлите на изчислителната мрежа 
се оказва зачително по-точен в сравнение с метода 
на Грегори и на метода на трапеците [7].

С използване на метода на Симпсън
уравненията, с чиято помощ се изчисляват текущите 
стойности на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg и скоростта на нейното изменение 
dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от процеса на 
едностранно нагряване на детайлите, получават
следния удобен за програмиране вид:
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където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура,
K; Tw0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на
нагряващото детайлите тяло, K; Tws – температура на 
повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха, 
K; Ta – температура на въздуха в близост до 
ненагряваната повърхност на детайлите, K; u –
съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата на 
насищане на клетъчните стени на дървесината,
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– базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρw –
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на дървесината, %; τ – време, s.
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стойности на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg и скоростта на нейното изменение 
dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от процеса на 
едностранно нагряване на детайлите, получават
следния удобен за програмиране вид:
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където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура,
K; Tw0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на
нагряващото детайлите тяло, K; Tws – температура на 
повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха, 
K; Ta – температура на въздуха в близост до 
ненагряваната повърхност на детайлите, K; u –
съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата на 
насищане на клетъчните стени на дървесината,
kg∙kg-1; x – координата по оста на нагряването, 
съвпадаща с дебелината на детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h,
m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефициент на 
топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2;
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината
на детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на повърхността на 
детайлите, която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb
– базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρw –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване 
на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) 
и граничните условия (3) и (4), представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно нагряване на дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg

и на скоростта на изменението й
Подзаглавие І степен

Средномасовата температура на дървените 
детайли Тw-avg по време на едностранното нагряване 
може да бъде изчислена след интегриране по 
следното уравнение на полученото при решаването 
на модела (1)-(4) едномерно (1D) нестационарно 
разпределение на температурата по дебелината им:

(5)                           ∫ τ=
)(

avg-w d),(1

h

xxT
h

Т .

Едномерното нестационарно разпределение на 
температурата ),( τхТ по дебелината на детайлите 
във всеки момент от едностранното им нагряване се 
получава в хода на численото решаване на модела  
(1)-(4).

При решаването на модела едновременно с 
определянето на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg е възможно да се изчислява и 

скоростта на нейното изменение 
τd

d avg-wT
.

4. Представяне на математичния модел 
във вид, удобен за програмиране
Подзаглавие І степен

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) 
е необходимо да се разполага с математични 

описания на топлофизичните характеристики на 
дървесината сw, λw, αw и на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни,
получени в дисертации на чуждестранни учени, в [3] 
са изведени уравнения за изчисляване на
участващите в (1) топлофизични характеристики на 
несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw от различни 
дървесни видове в хигроскопичния диапазон. Te са
използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за 
определяне на коефициента на топлопредаване αw на 
хоризонтално разположени дървесни повърхности в 
хигроскопичния диапазон

(6)         [ ] 25.0
awsw )()(256.3 τ−τ=α TТ .

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на
математичните описания на сw, ρw и λw, е извършено 
диференциране на λw по Т в дясната част на това 
уравнение. С използване на явна схема на метода на 
крайните разлики по начин, описан в [3,5], 
математичният модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли е 
трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

Представянето на модела посредством негов 
дискретен аналог, удобен за програмиране на език 
FORTRAN, е осъществено с използване на 
показаната на фиг. 1 система за позициониране на 
възлите на изчислителната мрежа, в които се 
пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на 
едностранно нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен 
поредният номер на възлите на изчислителната 
мрежа по дебелината h на детайла, като с Δх е 
означено разстоянието между възлите на мрежата по 
координатната ос х, съвпадаща с дебелината на 
детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение 
(5) е приложен методът на Симпсън, който при 
неголям брой на възлите на изчислителната мрежа 
се оказва зачително по-точен в сравнение с метода 
на Грегори и на метода на трапеците [7].

С използване на метода на Симпсън
уравненията, с чиято помощ се изчисляват текущите 
стойности на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg и скоростта на нейното изменение 
dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от процеса на 
едностранно нагряване на детайлите, получават
следния удобен за програмиране вид:

           (7)























+++

++++++

++++++

+++++

∆
=

nnn

nnnn

nnnnn

nnnnn

n

TTT

TTTT

TTTTT

TTTTT

xT

171615

14131211

109876

54321

avg-w

42

4242

42424

2424

3
;

         

      (8)                           

τ∆

∆
≈

τ

nn T
d

dТ avgavg ,                    

където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура,
K; Tw0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на
нагряващото детайлите тяло, K; Tws – температура на 
повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха, 
K; Ta – температура на въздуха в близост до 
ненагряваната повърхност на детайлите, K; u –
съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата на 
насищане на клетъчните стени на дървесината,
kg∙kg-1; x – координата по оста на нагряването, 
съвпадаща с дебелината на детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h,
m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефициент на 
топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2;
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината
на детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на повърхността на 
детайлите, която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb
– базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρw –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване 
на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) 
и граничните условия (3) и (4), представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно нагряване на дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg

и на скоростта на изменението й
Подзаглавие І степен

Средномасовата температура на дървените 
детайли Тw-avg по време на едностранното нагряване 
може да бъде изчислена след интегриране по 
следното уравнение на полученото при решаването 
на модела (1)-(4) едномерно (1D) нестационарно 
разпределение на температурата по дебелината им:
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Едномерното нестационарно разпределение на 
температурата ),( τхТ по дебелината на детайлите 
във всеки момент от едностранното им нагряване се 
получава в хода на численото решаване на модела  
(1)-(4).

При решаването на модела едновременно с 
определянето на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg е възможно да се изчислява и 

скоростта на нейното изменение 
τd

d avg-wT
.

4. Представяне на математичния модел 
във вид, удобен за програмиране
Подзаглавие І степен

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) 
е необходимо да се разполага с математични 

описания на топлофизичните характеристики на 
дървесината сw, λw, αw и на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни,
получени в дисертации на чуждестранни учени, в [3] 
са изведени уравнения за изчисляване на
участващите в (1) топлофизични характеристики на 
несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw от различни 
дървесни видове в хигроскопичния диапазон. Te са
използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за 
определяне на коефициента на топлопредаване αw на 
хоризонтално разположени дървесни повърхности в 
хигроскопичния диапазон

(6)         [ ] 25.0
awsw )()(256.3 τ−τ=α TТ .

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на
математичните описания на сw, ρw и λw, е извършено 
диференциране на λw по Т в дясната част на това 
уравнение. С използване на явна схема на метода на 
крайните разлики по начин, описан в [3,5], 
математичният модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли е 
трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

Представянето на модела посредством негов 
дискретен аналог, удобен за програмиране на език 
FORTRAN, е осъществено с използване на 
показаната на фиг. 1 система за позициониране на 
възлите на изчислителната мрежа, в които се 
пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на 
едностранно нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен 
поредният номер на възлите на изчислителната 
мрежа по дебелината h на детайла, като с Δх е 
означено разстоянието между възлите на мрежата по 
координатната ос х, съвпадаща с дебелината на 
детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение 
(5) е приложен методът на Симпсън, който при 
неголям брой на възлите на изчислителната мрежа 
се оказва зачително по-точен в сравнение с метода 
на Грегори и на метода на трапеците [7].

С използване на метода на Симпсън
уравненията, с чиято помощ се изчисляват текущите 
стойности на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg и скоростта на нейното изменение 
dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от процеса на 
едностранно нагряване на детайлите, получават
следния удобен за програмиране вид:
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където

Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната мрежа 
върху дебелината на подложени на едностранно контактно 

нагряване плоски дървени материали

В уравнение (8) с Δτ е означена стъпката по вре-
мевата координата на изчислителната мрежа, с която се 
решава моделът, а с n – поредният номер на тази стъпка: 
n = 0, 1, 2, 3,…

5. Изчисляване на 1D разпределениe 
на Тw по дебелината на нагряваните 
детайли

За решаване на дискретния аналог на математичния 
модел е изготвена програма в изчислителната среда на 
Visual Fortran Professional. С тази програма в качеството 
на пример е изследвано едномерното изменение на темпе-
ратурата в плоски дъбови детайли с дебелини h =12 mm, 
h = 16 mm и h = 20 mm, начална температура t0 = 20°C, 
базисна плътност ρb = 670 kg.m

-3, съдържание на вода u 
= 0.15 kg.kg-1, граница на насищане с вода на клетъчните 
стени на дъбовата дървесина при 20°С (т.е. при 293.15 K)  
ufsp

293.15 = 0.29 kg.kg-1 и обемно съсъхване Sv = 11.9 % [2, 3] 
по време на едностранното им нагряване в течение на 30 
min при tm = 80°C и tm = 120°C при температура на въздуха  
ta = 20°C с цел пластифициране преди огъването им. 

На фиг. 2 е показано изчисленото с модела едномер-
но изменение на температурата t (в °С) в четири равноот-
далечени една от друга характерни точки по дебелината на 
дъбови детайли с h = 16 mm по време на едностранното 
им нагряване съответно при tm = 80°C и tm = 120° C. Ко-

ординатите на характерните точки са посочени в легендата 
на фигурата.

Фиг. 2. Изменение на tw по дебелината на дъбови детайли с h = 
16 mm по време на едностранното им нагряване при tm = 80°C 

(горе) и tm = 120°C (долу)

На фиг. 2 се вижда, че изменението на температурата 
по дебелината на детайлите става по сложни нелинейни 
зависимости във времето. 

С увеличаване на времето на нагряване кривите tw = 
f(τ) постепенно асимптотично се приближават към своите 
най-големи стойности, които са обратно пропорционални 
на отдалечеността на точките от нагряваната повърхност 
на детайлите.

Тези най-големи стойности на tw се достигат при уста-
новяване на стационарно разпределение на температурата 
по дебелината на детайлите, което настъпва в резултат на 
топлопредаването през тяхната ненагрявана повърхност.

6. Изчисляване на температурата  
Tw-avg и на скоростта на изменението є

Синхронно с решаването на модела е извършено из-
числяване на Тw-avg и             на дъбовите детайли по време 
на нагряването им. 

На фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото нестацио-
нарно изменение съответно на tw-avg в течение на 30 min 

където
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Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната 
мрежа върху дебелината на подложени на едностранно 

контактно нагряване плоски дървени материали
 

В уравнение (8) с Δτ е означена стъпката по 
времевата координата на изчислителната мрежа, с 
която се решава моделът, а с n – поредният номер на 
тази стъпка: n = 0, 1, 2, 3,…

5. Изчисляване на 1D разпределениe
на Тw по дебелината на нагряваните 
детайли
Подзаглавие І степен

За решаване на дискретния аналог на 
математичния модел е изготвена програма в 
изчислителната среда на Visual Fortran Professional. С 
тази програма в качеството на пример е изследвано 
едномерното изменение на температурата в плоски 
дъбови детайли с дебелини h =12 mm, h = 16 mm и  h
= 20 mm,  начална температура t0 = 20 оC, базисна 
плътност bρ = 670 kg.m-3, съдържание на вода u =
0.15 kg.kg-1, граница на насищане с вода на 
клетъчните стени на дъбовата дървесина при 20 оС
(т.е. при 293.15 K) 293.15

fspu = 0.29 kg.kg-1 и обемно 

съсъхване vS = 11.9 % [2, 3] по време на 
едностранното им нагряване в течение на 30 min при 
tm = 80 оC и tm = 120 оC при температура на въздуха
ta = 20 oC с цел пластифициране преди огъването им.

   На фиг. 2 е показано изчисленото с модела 
едномерно изменение на температурата t (в оС) в 
четири равноотдалечени една от друга характерни 
точки по дебелината на дъбови детайли с h = 16 mm
по време на едностранното им нагряване съответно

при tm = 80 оC и tm = 120 оC. Координатите на 
характерните точки са посочени в легендата на 
фигурата.
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Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната 
мрежа върху дебелината на подложени на едностранно 

контактно нагряване плоски дървени материали
 

В уравнение (8) с Δτ е означена стъпката по 
времевата координата на изчислителната мрежа, с 
която се решава моделът, а с n – поредният номер на 
тази стъпка: n = 0, 1, 2, 3,…

5. Изчисляване на 1D разпределениe
на Тw по дебелината на нагряваните 
детайли
Подзаглавие І степен
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нагряване и на скоростта           през първите 5 min от 
него, когато тя е най-голяма.

Фиг. 3. Изменение на tw-avg на детайлите по време 
на нагряването им при tm = 80°C (горе) и tm = 120°C (долу)  

в зависимост от h

От фиг. 3 и фиг. 4 се вижда, че изменението както 

на tw-avg, така и на            става по сложни криволинейни 

зависимости от продължителността на нагряването. 
След продължителност 10 min и 15 min на едностран-

ното нагряване на дъбовите детайли при tm = 80°C тяхна-
та средномасова температура достига съответно следните 
стойности, достатъчни за пластифицирането им преди огъ-
ване:

• за h = 12 mm: 70.9°С и 72.3°С;
• за h = 16 mm: 64.6°С и 68.6°С;
• за h = 20 mm: 58.0°С и 63.5°С.
Кривите на tw-avg = f(τ), също както тези на tw = f(τ), 

асимптотично се приближават към своите най-големи стой-
ности, които зависят намаляващо от дебелината на детай-
лите h и нарастващо от tm.

В началото на нагряването скоростта            много 

бързо нараства до стойности, които са извън градуировката 

на ординатните оси на фиг. 4. Това нарастване на             съ-

ответства на стръмните начални участъци на зависимостите 
tw-avg = f(τ). След достигане на максимални стойности тази 
скорост започва да намалява – отначало много стръмно, 
а след това по-полегато. Когато настъпи стационарно раз-
пределение на tw по дебелината на детайлите, тази скорост 
става равна на нула (не е показано на фиг. 4).

Фиг. 4. Изменение на скоростта dtavg /dτ на детайлите по време 
на нагряването им при tm = 80°C (горе) и tm = 120°C (долу) в 

зависимост от h

7. Заключение
В статията е предложен числен метод за компютърно 

определяне на средномасовата температура tw-avg на плоски 
дървени детайли и на скоростта на изменение на тази тем-
пература по време на едностранното нагряване на детай-
лите с цел пластифициране преди огъването им. Методът 
се основава на интегриране на решенията на собствен не-
линеен модел за изчисляване на нестационарното 1D поле 
на температурата в подложени на едностранно контактно 
нагряване дървени детайли. 

За числено решаване на модела с явна схема на ме-
тода на крайните разлики и за прилагане на предложения 
метод е изготвена софтуерна програма в изчислителната 
среда на продукта Visual FORTRAN Professional, разработен 
от Microsoft. С нейна помощ са изчислени стойностите на 

На фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото 
нестационарно изменение съответно на tw-avg в 
течение на 30 min нагряване и на скоростта

τd
d avg-wt

през първите 5 min от него, когато тя е най-голяма.

 
 

 
Фиг. 3. Изменение на tw-avg на детайлите по време

на нагряването им при tm = 80 оC (горе)
и tm = 120 oC (долу) в зависимост от h

От фиг. 3 и фиг. 4  се вижда, че изменението 

както на tw-avg, така и на 
τd

d avg-wt става по сложни 

криволинейни зависимости от продължителността на 
нагряването.

След продължителност 10 min и 15 min на 
едностранното нагряване на дъбовите детайли при 
tm = 80 оC тяхната средномасова температура достига 
съответно следните стойности, достатъчни за 
пластифицирането им преди огъване:

• за h = 12 mm: 70.9 оС и 72.3 оС;
• за h = 16 mm: 64.6 оС и 68.6 оС;

           • за h = 20 mm: 58.0 оС и 63.5 оС.
Кривите на tw-avg = f(τ), също както тези на            

tw = f(τ), асимптотично се приближават към своите 
най-големи стойности, които зависят намаляващо от 
дебелината на детайлите h и нарастващо от tm.

В началото на нагряването скоростта 
τd

d avg-wt

много бързо нараства до стойности, които са извън 

градуировката на ординатните оси на фиг. 4. Това 

нарастване на 
τd

d avg-wt съответства на стръмните 

начални участъци на зависимостите tw-avg = f(τ). След 
достигане на максимални стойности тази скорост 
започва да намалява – отначало много стръмно, а 
след това по-полегато. Когато настъпи стационарно 
разпределение на tw по дебелината на детайлите, тази 
скорост става равна на нула (не е показано на фиг. 4).
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На фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото 
нестационарно изменение съответно на tw-avg в 
течение на 30 min нагряване и на скоростта

τd
d avg-wt

през първите 5 min от него, когато тя е най-голяма.
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След продължителност 10 min и 15 min на 
едностранното нагряване на дъбовите детайли при 
tm = 80 оC тяхната средномасова температура достига 
съответно следните стойности, достатъчни за 
пластифицирането им преди огъване:

• за h = 12 mm: 70.9 оС и 72.3 оС;
• за h = 16 mm: 64.6 оС и 68.6 оС;

           • за h = 20 mm: 58.0 оС и 63.5 оС.
Кривите на tw-avg = f(τ), също както тези на            

tw = f(τ), асимптотично се приближават към своите 
най-големи стойности, които зависят намаляващо от 
дебелината на детайлите h и нарастващо от tm.

В началото на нагряването скоростта 
τd

d avg-wt

много бързо нараства до стойности, които са извън 

градуировката на ординатните оси на фиг. 4. Това 

нарастване на 
τd

d avg-wt съответства на стръмните 

начални участъци на зависимостите tw-avg = f(τ). След 
достигане на максимални стойности тази скорост 
започва да намалява – отначало много стръмно, а 
след това по-полегато. Когато настъпи стационарно 
разпределение на tw по дебелината на детайлите, тази 
скорост става равна на нула (не е показано на фиг. 4).

 

 
Фиг. 4. Изменение на скоростта dtavg /dτ на детайлите

по време на нагряването им при tm = 80 оC (горе)
и tm = 120 oC (долу) в зависимост от h

7. Заключение Подзаглавие І степен

В статията е предложен числен метод за 
компютърно определяне на средномасовата 
температура tw-avg на плоски дървени детайли и на 
скоростта на изменение на тази температура по 
време на едностранното нагряване на детайлите с 
цел пластифициране преди огъването им. Методът се 
основава на интегриране на решенията на собствен 
нелинеен модел за изчисляване на нестационарното 
1D поле на температурата в подложени на 
едностранно контактно нагряване дървени детайли.

За числено решаване на модела с явна схема 
на метода на крайните разлики и за прилагане на 
предложения метод е изготвена софтуерна програма 
в изчислителната среда на продукта Visual
FORTRAN Professional, разработен от Microsoft. С 
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На фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото 
нестационарно изменение съответно на tw-avg в 
течение на 30 min нагряване и на скоростта

τd
d avg-wt

през първите 5 min от него, когато тя е най-голяма.
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tw-avg и на скоростта є на изменение при дъбови детайли с 
начална температура 20°С, съдържание на вода 0.15 kg·kg-1 
и дебелини 12 mm, 16 mm и 20 mm по време на тяхното 
30 min едностранно нагряване с цел пластфициране преди 
огъване в производството на облегални части на столове. 
При симулациите е прието температурата на нагряващото 
детайлите метално тяло да бъде равна на 80°С и 120°С.

Получените резултати могат да бъдат използвани за 
научно обосновано определяне на енергията, необходи-
ма за едностранно нагряване на дървени детайли с цел 
пластифицирането им в производството на пространствено 
конфигурирани детайли с различно предназначение.
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