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НАШ ЗЕМЛЯК – МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ОСТРОГРАДСЬКИЙ

Коли проїздиш понад Пслом, луками, що протягнулись між селами Хорішки,
Пашенна та Приліпка, мимоволі спадає думка, що ніякі заморські чудеса і красоти не
зрівняються із такою лагідною, скромною, але невимовно прекрасною природою цього
куточка Полтавщини. Тож не дивно, що здавна ця земля була щедра не тільки хлібом, але й
талантами. Тут народжувались поети і письменники, художники та вчені, які внесли
величезний вклад у скарбницю культури людства. Чільне місце в цій славній когорті наших
земляків належить видатному математику, зі світовим іменем – Михайлу Васильовичу
Остроградському, який завдяки гостроті та сміливості свого розуму, глибині аналітичних
здібностей та широкій математичній освіті залишив нам у спадок результати першорядного
значення, які непідвладні часу.
Народився Михайло Васильович 24 (12) вересня 1801 р. у селі Пашенна Кобеляцького
повіту Полтавської губернії. Родина Остроградських походить із козацької старшини. Батько
– Василь Іванович – був поміщиком середнього достатку, мати – Ірина Андріївна
Устимович, із родини чиновника, була лагідною та дбайливою господинею. Михайло був
четвертою дитиною, мав старшого брата Йосипа, сестер Олену й Марію та молодшого брата
Андрія. У досить патріархальній сім’ї Остроградських зберігалися звичаї батьків і розмови
велись українською мовою. Михайло на все життя зберіг у собі приязнь та любов до своєї
домівки, до рідного краю. За свідченням біографа, жвавий Мишко ще в ранньому дитинстві
виявляв рідкісну спостережливість і природну схильність до виміру якоїсь речі або іграшки.
Початкову освіту молодий Остроградський отримав у Полтавській гімназії. Тут
Михайло не відзначався особливою старанністю, хоч був помічений як жвавий та здібний
хлопчик. У зв’язку з цим батько забрав Михайла з 3-го класу гімназії (всього було 4).
Молодий Остроградський мріяв про військову службу. Адже на той час для представників
усіх дворянських родів самою бажаною і почесною була кар’єра військового. Але батько,
після певних роздумів і вагань, за порадою дядька по матері П. А. Устимовича, вирішив
направити Михайла до Харкова для вступу до університету. Михайло умовляв батька віддати
його хоча б у піхотний полк до Кременчука, але той виявився непохитним.
У перші два роки Михайло, хоча і намагався вчитись старанно, але особливого хисту
не показав, все ще мріяв про військову службу. І тут теж, як кажуть, втрутилася доля. На
початку 1818 р. він переїхав на квартиру викладача математики університету Андрія
Федоровича Павловського, який став для Остроградського істинним учителем з великої
літери, людиною, що дала йому путівку в життя. Павловський першим звернув увагу на
незвичайні здібності Остроградського і довів йому всю необґрунтованість його юнацьких
захоплень та пробудив у нього цікавість до науки й захоплення математикою. Слідуючи
добрій пораді свого учителя, Остроградський енергійно взявся за заняття і уже через 2–3
місяці здивував Павловського своїми успіхами. Потім Павловський згадував, що він одразу
зрозумів, яка велика відмінність була між ним і Остроградським. Він може завдяки великій
праці тільки добре засвоїти уже відомий матеріал і передавати його іншим, а Остроградський
мав хист до того, щоб створювати нове.
Павловський увів Михайла у коло учнів і співробітників тодішнього ректора
університету Т. Ф. Осиповського, який за фахом теж був математиком, дуже порядною,
відданою своїй справі людиною. Захоплення навчанням дало скоро позитивні наслідки. У
1820 р., М.Остроградський блискуче склав іспити на звання магістра і був представлений
ректором Т. Ф. Осиповським до ступеня кандидата. Але отримати цей диплом йому не
судилося. У цей час розпочинається наступ реакційних сил в усіх сферах суспільного життя
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і, зокрема, в освіті. В Харківському університеті було зміщено прогресивного викладача,
видатного педагога Т. Ф. Осиповського. Остроградський, як близька до колишнього ректора
людина, потрапив у принизливу для нього ситуацію, коли він був примушений кілька раз
складати усі іспити. Михайло відмовляється від диплома Харківського університету і у
травні 1822 р. вирушив до Парижа, щоб продовжити подальше навчання.
У Парижі Михайло Остроградський, попри матеріальні труднощі, наполегливо
працює. Він відвідує лекції на факультеті природничих наук Паризького університету, в
Політехнічній школі та у Французькому коледжі, де викладали відомі вчені того часу. Трохи
пізніше Михайло зустрівся з посланцем із Росії, здібним математиком В. Я. Буняковським.
Відтоді у них склалися дружні відносини. Крім слухання лекцій Остроградський став
відвідувати засідання Паризької академії наук. У відділенні математичних наук він
спілкувався з Лапласом, Лежандром, Пуассоном, Коші, Ампером, з механіками Нав’є, Проні,
фізиками Араго, Френелем, Гей-Люссаком та іншими видатними ученими того часу.
У листопаді 1826 р. Остроградський представив до Паризької академії свою першу
наукову роботу «Мемуари про розповсюдження хвиль у циліндричному басейні». Вона була
схвально оцінена Коші та рекомендована до друку і з’явилася в «Працях» Паризької академії
в 1832 р. Про наукове значення цієї роботи свідчить той факт, що ще у 1816 році Паризька
Академія об’явила спеціальний конкурс на розв’язання вказаної задачі. У 1824-1827 роках
Остроградський представив ще кілька наукових трактатів. Ці роботи зміцнили його
репутацію як ученого і повагу до нього багатьох французьких математиків.
На початку 1828 р. М. В. Остроградський залишив Париж та відправився у Росію. По
прибутті до С.Петербурга М.Остроградський негайно був взятий на деякий час під секретний
нагляд поліції, хоч сам він цього, можливо, і не знав до кінця життя. У той же час, перед
від’їздом до родини на Україну, Михайло Васильович подав до Петербурзької академії
роботу «Замітка про один інтеграл, що зустрічається при обчисленні сфероїдів», восени
Остроградський представив ще дві роботи з інтегрального числення. Ці роботи були
настільки схвально сприйняті російськими академіками, що академіки Коллінс, Фус та
Вишневський у грудні 1828р. запропонували обрати М. В. Остроградського на вакантну
посаду ад’юнкта Академії з прикладної математики.
Тридцять три роки, понад половину життя – з моменту повернення з Парижу й до
останніх днів свого життя – Остроградський був пов'язаний із Петербурзькою Академією
наук. Спочатку в якості ад’юнкта, після цього екстраординарного та, нарешті, ординарного
професора, академіка. Левову частку своїх наукових робіт Остроградський надрукував у
працях Академії. Але багато робіт з плином часу забулося, або взагалі було загублено. Так,
його учень Сабінін у своїх спогадах 1883 та 1901 роках наводить список із 48 робіт. У
радянські часи було знайдено ще багато невідомих і на цей час вважають, що таких робіт
близько сотні. Усі дослідники розділяють здобутки на такі, що відносяться до математичної
фізики, механіки та чистого аналізу.
Математична фізика – це галузь, у якій розпочалась наукова діяльність
М. В. Остроградського. Вже перша робота Остроградського «Про розповсюдження хвиль у
циліндричному басейні», була присвячена проблемі, що живо цікавила у той час
французьких математиків: розповсюдження хвиль на поверхні рідини. Найсуттєвіше у
постановці задачі у Остроградського те, що він уперше дослідив розповсюдження хвиль на
поверхні рідини, що міститься в обмеженому сосуді і має визначену глибину. До цього
розглядалися (Лаплас, Лагранж) лише необмежені випадки з малою глибиною. Михайло
Васильович у своїй роботі дає оригінальний вивід теорії хвиль малої амплітуди, потім, з
використанням методу поділу змінних та розкладення у тригонометричний ряд потенціалу
швидкості зводить задачу до рівняння, яке згодом отримало назву рівняння Бесселя. Трохи
пізніше, вже в Петербурзі, він зробив доповідь щодо продовження своїх досліджень і
розв’язання задачі про розповсюдження хвиль в басейні, що має форму кругового сектора
Загалом найбільш відомі 15 робіт М. В. Остроградського з математичної фізики.
Велика частина їх відноситься до задач розповсюдження тепла, теорії пружності і
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гідродинаміки. Найбільше наукове значення мають його роботи з теорії теплоти. Ці
дослідження, крім того, що містять найважливіші результати, що відносяться безпосередньо
до теорії розповсюдження тепла, мають величезне загально математичне значення, оскільки
в них, з одного боку, закладені основи для ряду важливих теорій, що розвиваються і в наш
час, а з іншого боку, у них доведені теореми, що є одними із фундаментальних результатів
математичного аналізу.
Близько двадцяти робіт було опубліковано М. В. Остроградським в області механіки.
Серед них – два великих курси: «Курс небесної механіки» та «Лекції з аналітичної
механіки». Вони були оригінально побудовані і становлять значний науковий інтерес і в
наші дні. Про роботи М. В. Остроградського у галузі аналітичної механіки М. Є. Жуковський
відзначав, що «у всіх його працях головна увага концентрувалася не на розв’язку окремих
задач, а на встановленні загальних теорій». З особливою любов’ю він займався
узагальненням методу Лагранжа про можливі переміщення та встановленням теорем
динаміки на самих загальних основах.
У 1839 році почався новий етап наукової діяльності М. В. Остроградського. Царський
уряд зробив замовлення на дослідження в області балістики. Кілька праць ученого
присвячені задачам по зовнішній балістиці про рух неоднорідного снаряда як твердого тіла –
з урахуванням його обертання. Вслід за Пуассоном Михайло Остроградський сказав тут своє
нове слово.
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ. У статті «Нотатка щодо теорії теплоти», 1828 р. була
виведена формула що увійшла у скарбницю людської думки і зараз зустрічається в усіх
підручниках з математичного аналізу та математичної фізики під назвою формули
Остроградського-Гаусса. Ця формула, що пов'язує інтеграл, узятий по об'єму, із поверхневим
інтегралом по поверхні, що обмежує цей об'єм, була застосована Остроградським до
розв'язання деяких задач розповсюдження тепла у твердому тілі. Вона була узагальнена
Остроградським на випадок n-кратного інтегралу в роботі 1834 р. «Мемуари про обчислення
варіації кратних інтегралів». У двох пізніших дослідженнях «Про одне зауваження щодо
визначених інтегралів, що відносяться до теорії ортогональних поверхонь», 1840 р. та «Про
один визначений інтеграл», 1860р., вчений вивчив її окремі цікаві випадки. До теорії
інтегрування алгебраїчних функцій відносяться п'ять статей Остроградського. Роботи
Остроградського з математичного аналізу мають не лише історичне значення: вони увійшли
в сучасну математику як невід'ємна складова її частина і представляють собою розділи, без
яких сучасна математика не може обійтись.
Ряд робіт Остроградського стосуються питань алгебри, теорії чисел і теорії
ймовірностей.
Творчі здобутки Михайла Остроградського були високо оцінені в усьому світі, Йому
було присвоєно ряд почесних вчених звань. Так, у 1834 році він був обраний членом
Американської Академії наук, у 1841 році – членом Туринської Академії, у 1853 році –
членом Римської Академії і у 1856 році – членом-кореспондентом Парижської Академії.
Усе своє життя М. В. Остроградський напружено працював і як викладач, педагог.
Його трудовий шлях розпочався ще у Франції, де він з успіхом викладав в ліцеї Генріха IV і
отримав схвальний відгук від керівництва ліцею, на що є документальні свідоцтва. По
приїзді у С. Петербург, після обрання його академіком, від отримує запрошення на
викладання математики в офіцерських класах Морського кадетського корпусу, потім – на
викладання аналітичної механіки та астрономії до Інституту корпусу інженерів шляхів
сполучення, а з січня 1832 р. розпочав викладацьку діяльність у Головному педагогічному
інституті. Заняття балістикою зблизило його з вищим військовим керівництвом і певною
мірою сприяло запрошенню його у середині 1840 р. до викладання в Головному інженерному
училищі, а в серпні 1841 р. він був призначений викладачем Головного артилерійського
училища. До кінця свого життя він залишався професором цих навчальних закладів.
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З появою Остроградського у цих закладах, які згодом були перетворені в академії,
математика із другорядного предмета стала провідною, а математична освіта вихованців
значно зросла.
Лекції, що він читав, відзначалися повнотою, строгим та точним викладом.
М. В. Остроградський був залучений як голова комітету до вивчення та покращення
навчальних планів і програм та до складання посібників з усіх розділів математики та
механіки для військово-навчальних закладів. 1847 р. була заснована посада головного
спостерігача за викладанням математичних наук у військово-навчальних закладах, на яку
було призначено М. В. Остроградського. Наш земляк вважався першим математиком Росії.
Велика робота була проведена М. В. Остроградським по створенню підручників та
посібників з різних розділів математичних наук, його педагогічні погляди з часом
змінювались, але поступово склались у певну систему, викладену ним спільно з І. А. Блумом
у книжці «Роздуми про викладання». Автори підкреслюють важливість освіти, зокрема
технічної, для розвитку суспільства. Завдяки його увазі та майстерності, у Петербурзі була
створена потужна математична школа, вихованці якої згодом стали викладачами математики
та сприяли плідному розповсюдженню математичних знань.
Так, багато його учнів стали дійсно гордістю вітчизняної науки, зокрема:
І. А. Вишнеградський – засновник теорії автоматичного регулювання; М. П. Петров –
засновник гідродинамічної теорії змащування і автор класичних досліджень з теорії
механізмів; О. М. Тихомандрицький, Є .І. Бейер, Д. М. Деларю, Є. Ф. Сабінін – відомі
професори математики, а також багато інших математиків та видатних інженерів. Також
варто згадати що його учнями по Головному Педагогічному інституту були Д. І. Мендєлєєв,
М. О. Добролюбов.
Навіть через багато років учні Остроградського згадували його лекції з великою
вдячністю і любов’ю. Він був людиною веселої вдачі і любив упродовж лекції вставити
якійсь жарт або анекдот, але всі вони були спрямовані до однієї мети – заохоченню
студентства до науки. Тому скрізь у нього були свої Архімеди, Ньютони, Декарти.
«Математика не знає інших авторитетів, окрім законів логіки та властивостей самих
математичних понять», – часто нагадував Михайло Васильович студентам.
За свою плідну педагогічну діяльність М. В. Остроградського був удостоєний
державних нагород: орденів Св. Анни 1-го і 2-го ступеня, Св. Володимира 3-го і 4-го
ступеня, Св. Станіслава 1-го ступеня, а також відзнак за бездоганну службу. Його було
обрано почесним професором Головного педагогічного інституту, Казанського, Київського,
Московського та С. Петербурзького університетів.
Влітку 1861 р. М. В. Остроградський, під час відпочинку у своєму маєтку на
Полтавщині, тяжко захворів. Попри нездужання він восени збирається у С. Петербург,
оскільки там чекала його робота. Але стан здоров’я не дозволив йому завершити цю подорож
і він змушений був зупинитись в Полтаві, де 20 грудня 1861 р. (1 січня 1862 р.) М. В.
Остроградський помер. Поховано Михайла Васильовича в селі Пашенна (на даний час це
Козельщинський район Полтавської обл.), де колись був родовий маєток його батьків, звідки
він прийшов у світ.
Пам'ять про видатного ученого, який своєю титанічною працею, творчою наснагою
отримав багато видатних наукових результатів, буде шануватися вічно вдячними нащадками.
Кирилаха Н. Г.
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Керівник секції проф. Гандель Юрій Володимирович
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МНОГОСЛОЙНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ПОЛОСА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ
Глухов Ю. П.
Институт механики имени С. П. Тимошенко НАН Украины,
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Слоистые среды являются частным случаем
неоднородных сред, свойства которых изменяются лишь вдоль одной координаты. Они
технологичны и просты в изготовлении. Слоистые конструкции широко используются при
создании звуковой и вибрационной защиты, волноводов, согласующих переходных слоев,
фильтров продольных или поперечных волн, эффективных демпфирующих покрытий. В
механике деформируемого твердого тела с помощью многослойных сред моделируются
поведения сосудов высокого давления, слоистых и волокнистых композитов, неоднородных
преград, препятствующих прониканию ударников. В оптике и радиофизике с помощью
слоистых покрытий управляют спектром электромагнитных волн. В теплофизике
используются многослойные теплоизоляционные ограждения. Поэтому исследования и
решение задач оптимального проектирования слоистых конструкций представляет большой
научный и практический интерес.
Настоящая работа посвящена изучению динамических процессов в многослойных
предварительно напряженных телах при воздействии подвижной нагрузки. В работе
приведены промежуточные итоги исследования плоских задач о возмущении подвижной
поверхностной нагрузкой многослойного основания. Исследования проведены в рамках
линеаризированной теории упругости для тел с начальными напряжениями [6].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Общая постановка
исследуемого класса задач выглядит следующим образом.
Рассматривается многослойная полоса, лежащая на жестком основании или упругом
полупространстве.
Нагрузка движется по свободной поверхности внешнего слоя с постоянной
скоростью.
Граничные поверхности слоев плоские и параллельны между собой. Толщина слоев
произвольная.
Элементы слоистой среды состоят из сжимаемых или несжимаемых предварительно
напряженных изотропных материалов с произвольной формой упругого потенциала.
Изучается два варианта контакта между элементами слоистой среды и основанием:
жесткий и нежесткий.
Начальное напряженно-деформированное состояние слоев считается однородным.
Предполагается, что картина деформаций инвариантна относительно времени в
движущейся вместе с нагрузкой системе координат. Также предполагается, что напряжения,
возникающие за счет действия нагрузки, значительно меньше начальных напряжений.
Указанное предположение позволяет применять линеаризированную теорию упругости для
описания дополнительного напряженного состояния, вызванного действием нагрузки.
Постановка задачи выполнена в общем виде для произвольного материала, условий
контакта и скорости движения нагрузки.
Решения задач получено с помощью интегрального преобразования Фурье. В области
изображений Фурье задачи об установившемся движении многослойной предварительно
напряженной упругой среды под воздействием подвижной нагрузки сводятся к решению
соответствующих систем алгебраических уравнений.
Решения представлены в общем виде для случаев неравных и равных корней
характеристических уравнений, для различных материалов элементов многослойной среды,
условий их сопряжения и для любой скорости движения поверхностной нагрузки.
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Приведены
формулы
для
трансформант
характеристик
напряженнодеформированного состояния элементов различных многослойных конструкций.
ВЫВОДЫ.
Выполнено
исследование
зависимости
значений
корней
характеристических уравнений от скорости движения нагрузки и начальных напряжений для
несжимаемого материала с упругим потенциалом типа Бартенева-Хазановича [3] и
сжимаемого материала с упругим потенциалом гармонического типа [2] .
В рамках рассмотренных постановок решены задачи для полосы, лежащей на
полупространстве [1], для полосы, лежащей на жестком основании [4], для двухслойной
полосы, лежащей на жестком основании [5].

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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ПАРАЛЕЛІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРИВІВ
І З’ЄДНАНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПЛОСКОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ
Дияк І. І., Заяць М. В., Макар І. Г.
Львівський національний університет імені Івана Франка
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед сучасних чисельних методів розв’язування
крайових задач математичної фізики найпоширенішими є метод скінченних різниць, метод
скінченних елементів (МСЕ) і метод граничних елементів (МГЕ). Кожен із методів має свої
характерні переваги та недоліки, що зумовлюють область його застосування.
Переконливою перевагою МГЕ є зменшення на одиницю геометричної розмірності
задачі. Гранична дискретизація у порівнянні з геометричним моделюванням внутрішньої
частини тіла веде до значно меншої системи лінійних алгебраїчних рівнянь. До позитивних
якостей МГЕ слід віднести те, що, завдяки використанню фундаментальних розв’язків задачі,
похибки вносяться лише при задоволенні граничних умов. Для широкого класу задач у
необмежених областях, зокрема задач акустики та електромагнетизму, переваги МГЕ є
незаперечними.
Проте, врахування фізичної і геометричної нелінійності матеріалу, розрахунок
оболонок, є класичними областями застосування МСЕ. Використання МГЕ для
розв’язування таких задач вимагає спеціальних формулювань і ускладнює чисельну
реалізацію, внаслідок чого метод втрачає первинну простоту і привабливість.
Відтак для розв’язування задач, які містять підобласті з різними фізико-механічними
чи геометричними характеристиками та властивостями, доцільно використовувати
комбіновані методи скінченних та граничних елементів у рамках однієї чисельної моделі, що
поєднує переваги обох методів, дає можливість ефективно враховувати усі властивості
задачі. Окрім того, однією із основних вимог до сучасних чисельних алгоритмів є
можливість їх ефективного розпаралелювання та організації розподілених обчислень.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ідея побудови методів розбиття на
підобласті є достатньо проста і природня. Розглядається деяке еліптичне рівняння задане на
дво, або тривимірній області  , з заданими граничними умовами. Така область відповідно
до певних емпіричних міркувань розбивається на декілька підобластей, як зображено на
рис 1.

Рис. 1 – Розбиття області
На кожній з них вихідне рівняння апроксимується деяким класичним методом. Варто
зауважити, що обмежень на дискретизацію підобластей немає. У випадку несумісних сіток
на границі з’єднання умову неперервності розв’язку задовольняють із використанням, так
званих, мортарних функцій [6].
Для врахування рівності нормальних похідних, локальне рівняння зводиться до
розв’язання операторного рівняння Стєклова-Пуанкаре в дискретному вигляді. Варіаційне
формулювання задачі полягає у мінімізації функціоналу Рітца з обмеженнями на
неперервність розв’язку на границі з’єднання, що реалізується методом множників
Лагранжа. Така задача зводиться до редукованої на скелет декомпозиції, причому з заданим
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певним початковим наближенням розв’язку, що дає можливість ефективно використовувати
ітераційні методи для розв’язування результуючої системи.
ВИСНОВКИ. У цій роботі досліджено побудову та обчислювальні аспекти реалізації
методів розривів та з’єднань для розв’язування задачі теорії пружності. Реалізація
запропонованого підходу є технічно складнішою за класичні методи скінченних чи
граничних елементів. Однак, він має вагомі переваги при розв’язуванні великомасштабних
задач із складною геометрією та неоднорідностями, зокрема:
1)
дає змогу ефективно розпаралелити процес обчислень, оскільки всі перетворення у
підобластях виконуються незалежно;
2)
отримана загальна матриця є краще обумовленою, ніж матриця класичних методів;
3)
дозволяє будувати ефективні h-адаптивні алгоритми у підобластях;
4)
дозволяє краще врахувати фізичні та геометричні властивості задачі, за рахунок
вибору способу поділу на підобласті, а також ефективно враховувати стрибки
коефіцієнтів у неоднорідних задачах.
У роботі наведено варіанти чисельної реалізації методів розривів та з’єднань на основі
скінченноелементних та граничноелементних апроксимацій, а також варіант їх об’єднання,
що дає можливість використати переваги кожного з методів.
Обчислення у підобластях реалізовано паралельно у окремих потоках. Досліджено
ефективність розпаралелювання в залежності від способу дискретизації. Чисельні
експерименти, проведені на звичайному двоядерному процесорі Intel Core i5, засвідчують
зменшення часу виконання програми на 15 % при поділі на дві підобласті. У перспективі
розроблене програмне забезпечення для реалізації методу розривів і з’єднань на основі МСЕ
і МГЕ буде використано для організації високопродуктивних обчислень на кластері.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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К ВОПРОСУ О БЕССЕТОЧНОМ ПОДХОДЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО МЕТОДА ПРИ РЕШЕНИИ
ТРЕХМЕРНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Лисина О. Ю.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При анализе температурных полей в трехмерной
области произвольной конфигурации часто возникают трудности, связанные с описанием
особенностей геометрии. Это влечет за собой определенные трудности при построении
решений в таких областях. Бессеточные подходы позволяют избежать этих нюансов, но
использование таких методов влечет за собой привлечение значительных компьютерных
ресурсов. Чтобы избежать ресурсоемких реализаций построения решений, представляется
возможным использование алгоритма регионально-структурного метода [1] в симбиозе с
бессеточным методом на основе атомарных радиальных базисных функций [2].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Регионально-структурный метод
состоит в построении структурных формул вида
u  B  1, ..., n   0 ,
где каждой из неопределенных компонент  i в области  соответствует подобласть  r .
Построение структур осуществляется средствами теории R - функций. Неопределенные
компоненты  i строятся с помощью приближений полиномами Чебышева, Лежандра и т.д.
Предлагаемый подход заключается в использовании идеи разбиения области решения
на регионы и описания геометрии с помощью R - аппарата. В качестве аппроксимационного
базиса для функций  i выбираются атомарные радиальные базисные функции
Horp( x1 , x2 , x3 ) . Тогда для получения решения удобно использовать один из проекционных
методов, например, метод коллокации [3].
Суть представляемого алгоритма заключается в следующем. Область решения
разбивается на подобласти (регионы), при этом учитывается:
 вероятность существования в подобласти точного решения;
 возможность разбиения области на простые подобласти.
При осуществлении разбиения особо выделяются подобласти с сильно
отличающимися геометрическими размерами.
На следующем этапе производится построение решения в каждой подобласти. При
этом границы стыковки областей представляются как условия сопряжения.
Рассмотрим внутреннюю краевую задачу нестационарной теплопроводности в общей
постановке:
 L[u (t , x)]   c u (t , x)  k u (t , x)  f (t , x), 0  t  T  , x  

t

,
u (0, x)   ( x), x  (  )  

 B[u ( x)]   u (t , x)   g (t , x), x  , t  0

где функция f определяет мощность внутренних источников тепла,  - плотность среды, c
- удельная теплоемкость, k - коэффициент теплопроводности. Тепловое поле на данный
момент времени t будет определяться распределением температуры в области, то есть
функцией u(t , x) ;  - ограниченная многосвязная область из E3 , x   x1, x2 , x3  .
Исходное уравнение, описывающее процесс переноса тепла, преобразуется к виду
уравнения Гельмгольца. Проведение такого алгоритма необходимо для того, чтобы решение
в каждом регионе представить в виде линейной комбинации базисных функций
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Horp( x1 , x2 , x3 ) [4]. Следует отметить, что выбор базисных функций обусловлен их

свойствами. Функция Horp( x1 , x2 , x3 ) :

является решением интегро-дифференциального уравнения, порожденного
оператором Гельмгольца;

принадлежит к классу C  бесконечно дифференцируемых функций;

является финитной с носителем в виде шара.
Пусть

n


r 1

r

- система непересекающихся подобластей, покрывающая заданную

область  . Причем, это покрытие предполагает, что каждая точка области  будет являться
внутренней по крайней мере для одной из подобластей.
Структуру решения представим в виде
u1 ,  x1 , x2 , x3   1

u ,  x , x , x    2
u 2 1 2 3
.
...
...
...
u ,  x , x , x   
1
2
3
r
 r
Решение для каждой подобласти будет представляться как
u  Bi  i  в  r , ( i  1, 2, ..., r ).
В качестве неопределенных компонент  i выберем линейную комбинацию
n

 i   c j Horp ( x1 , x2 , x3 ) .
j 1

При этом неопределенные коэффициенты c j будут отличаться при переходе от региона к
региону. Условия стыковки регионов определяются условиями сопряжения.
ВЫВОДЫ. Поскольку построение решения поставленной задачи дробимо, то будет
происходить экономия ресурсов компьютера, что позволит значительно ускорить процесс
получения решения поставленной задачи. Вместе с тем, разбиение на подобласти позволит
улучшить качество решения за счет варьирования радиуса носителя базисных функций, а
также появится возможность предусмотреть возможность изменения шага пространственной
сети в зависимости от геометрии конкретного региона.
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3.
4.
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О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАТИВНОГО МЕТОДА
К КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И ПАРАМЕТРАМИ
Листопадова В. В.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт»
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последнее время широкое распространение получили
проекционно-итеративные методы [1-3], которые сочетают в себе идеи как проекционных,
так и итеративных методов. Они все чаще применяются к различным
задачам
математической физики и техники.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В данном докладе
рассматривается применение проекционно-итеративного метода к краевой задаче
следующего вида:
dx(t )
(1)
 A(t ) x(t )  B(t )  F (t , x(t ),  ), t   i , t  [0, T ]  I ,
dt
(2)
Ci x( i  0)  Di x( i  0)   i , t   i , i  1, p 1, i  (0, T ),
(3)
Ф( x)   ,
где A(t ), B(t ) - непрерывные при t [0, T ] матрицы размера m  m и m  l соответственно;
  (1, 2 ,..., l ), x(t )  ( x1(t ), x2 (t ),..., xm (t )), i  (0; T ) - фиксированные моменты времени
импульсного воздействия,

F : I  Rm  Rl  Rm , Ci , Di , i  1, p 1 - постоянные m  m

-

мерные матрицы,  i  Rm , i  1, p  1; Ф( х)  (Ф1( х), Ф2 ( х),..., ФV ( х)), v  m  l - вектор,
компоненты которого – линейные ограниченные функционалы на классе кусочнонепрерывных вектор-функций с разрывами первого рода при t   i , i  1, p  1;  Rv .
В докладе исследуется существование и единственность решения задачи (1)-(3) с помощью
сведения еѐ к равносильной системе интегральных уравнений
T

T





u (t )  F [t ; h(t )  G (t , s )u ( s )ds,   Г ( s)u ( s) ds].
0

0

Дается обоснование применения к исходной краевой задаче проекционноитеративного метода, и сформулированы достаточные условия его сходимости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МНОГОСЛОЙНЫХ
ПЛАСТИН СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА R-ФУНКЦИЙ
Мазур О. С., Ткаченко В. В.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
АКТУАЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ.
Исследование
параметрических
колебаний
многослойных пластин является актуальным вопросом современной инженерии. Это связано
с широким использованием слоистых конструкций в авиа-, машино-, ракетостроении, а
также с практической необходимостью предотвратить потерю целостности конструкции при
возможном параметрическом резонансе.
Разработкой методов исследования параметрических колебаний пластин и оболочек
занимаются многие ученые [1-3]. Достаточно широкий обзор литературы представлен в
работе [3]. Следует заметить, что несмотря на большое множество публикаций посвященных
данной проблеме, вопрос о параметрических колебаниях многослойных пластин сложной
геометрической формы все еще изучен недостаточно..
В настоящей работе предложен метод, который базируется на теории R-функций
(RFM), вариационных методах, а также принципах, изложенных а работе Болотина В.В. [4].
Ранее этот подход применялся к исследованию однослойных изотропных и ортотропных
пластин со сложной формой плана [5-6]. В данной работе этот метод разработан для
многослойных композитных пластин симметричного строения.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим многослойную
пластину симметричного строения толщины h при условии отсутствия проскальзывания
между слоями. Предполагается, что пластина нагружена в своей плоскости статической или
периодической нагрузкой P, интенсивность которой постоянна. Математическая постановка
задачи выполнена в рамках классической геометрически нелинейной теории, основанной на
гипотезах Кирхгофа-Лява. В операторном виде уравнения движения представляются как:

 
 
 
L21Cij u  L22 Cij v   Nl 2 Cij w,
L11 Cij u  L12 Cij v   Nl1 Cij w,

 

 

L33 Dij w   Nl 3 Cij w  

(1)
(2)

w   w
 h
.
t g t 2
2

(3)
Здесь Cij, Dij - приведенные жесткостные коэффициенты [7], выражения для линейных
операторов Lij , i, j  1,2,3 , а также для нелинейных операторов Nl k , k  1,2 имеют такой же вид,
как и работе [8]. Система уравнений дополняется граничными условиями, вид которых
определяется способом закрепления и нагружения границы пластины.
Согласно предлагаемому алгоритму, на первом этапе с помощью RFM определяется
докритическое неоднородное состояние пластины как решение плоской задачи теории
упругости. Затем вычисляется критическая нагрузка в результате решения задачи на
собственные значения. Далее определяются собственные частоты и собственные функции
задачи о колебаниях пластины, сжимаемой контурными силами в срединной плоскости. Зная

собственные функции U c  uc , vc , wc  , решение нелинейной задачи (1-3) представляется в виде
wx, y, t   y1 t   wc x, y ,

u x, y, t   y1 t   uc x, y   y12 t   u2 x, y ,

vx, y, t   y1 t   vc x, y   y12 t   v2 x, y 

(4)

,
где перемещения u2 x, y , v2 x, y  определяются из системы уравнений (1-2), правые части
которой вычисляются как Nl1 Cij wc , Nl 2 Cij wc . Эта задача, как и предыдущие, решена с
помощью RFM в сочетании с вариационным методом Ритца. Подставляя выражения (4) в
уравнение (3), и применяя метод Бубнова-Галеркина, приходим к уравнению:
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y1(t )   L2 y1 (t )    y13 (t )  0

.

(5)

Коэффициент  уравнения (5) определяется по такой же формуле, как и в работе [7].

Для решения дифференциального уравнения (5) применяется метод БубноваГалеркина. Как результат получена зависимость между отношением нелинейной и линейной
основными частотами    N /  L и амплитудой A в виде
3
4

  1  A 2 .

Для тестирования метода исследована пятислойная квадратная пластина с
различными видами граничных условий (свободно опертая и жестко защемленная) и
способами укладки слоев ((0°/90°)s, (90°/0°)s, (45°/-45°)s, (30°/-30°)s, (60°/-60°)s). Проведено
сравнение с известными результатами [2]. Для нахождения зон устойчивости использован
подход, предложенный В.В. Болотиным [4]. Для иллюстрации разработанного метода
исследована квадратная пластина с квадратным вырезом в центре под действием
периодической нагрузки. Проанализировано влияние размеров выреза, способа укладки
слоев и вида граничных условий на частотный параметр, области динамической
неустойчивости, амплитудно-частотные зависимости.
ВЫВОДЫ. В работе предложен метод исследования параметрических колебаний
многослойных пластин симметричного строения сложной формы под действием статической
или периодической нагрузки в срединной плоскости. Метод реализован в виде программы,
написанной в рамках системы POLE-RL, позволяющей проводить исследования для пластин
с выбранным количеством слоев, граничными условиями и формой плана, граница которой
описывается с помощью RFM.
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СИМЕТРІЙНИЙ АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ
КОЛМОГОРІВСЬКОГО ТИПУ І ІНВАРІАНТНІ РОЗВ’ЯЗКИ ЗАДАЧІ КОШІ
Стогній В. І., Кувіка М. В., Степаненко О. Ю.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для дослідження нелінійної математичної моделі в
арсеналі дослідника є у наявності досить обмежений математичний апарат. Більше цього,
якщо досліджуються диференціальні рівняння з довільними функціями, то взагалі відсутні
загальні методи для їх точного інтегрування. Ця ситуація суттєво змінюється, якщо нелінійне
диференціальне рівняння, яке відповідає деякій моделі, має нетривіальні симетрійні
властивості. За цієї умови, для дослідження і побудови розв’язків рівнянь можна
використовувати потужні методи теорії груп та алгебр Лі.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглядається нелінійне рівняння
колмогорівського типу
(1)
ut  u xx  uu y  F (u),

де F - деяка неперервна функція змінної u  u t , x, y , яке зустрічається в задачах
фінансової математики, теорії дифузійних процесів, теорії стохастичного контролю [1,2].
Широкі застосування рівнянь вигляду (1) викликають беззаперечний інтерес до їх
дослідження та побудови точних розв’язків.
Використовуючи методи групового аналізу диференціальних рівнянь [3], досліджено
симетрійні властивості рівняння (1) і отримані всі специфікації функції F , для яких
рівняння має нетривіальну симетрію.
Для кожного із отриманих інваріантних рівнянь проведена класифікація одно- і
двовимірних підалгебр алгебр інваріантності, яким відповідає симетрійна редукція до
рівнянь меншої розмірності і до звичайних диференціальних рівнянь .
Ряд отриманих редукованих рівнянь вдалося проінтегрувати і отримати точні
розв’язки рівняння (1).
Також для рівняння (1) з найвищими симетрійними властивостями ( F  0)
розглядається задача Коші з початковою умовою
u 0; x; y   g ( x, y ).
(2)
Для деяких значень функції g в умові (2) отримані інваріантні розв’язки задачі Коші.
ВИСНОВКИ. Якщо нелінійне диференціальне рівняння з частинними похідними має
нетривіальні симетрійні властивості, то це дозволяє використовувати базисні диференціальні
оператори алгебри інваріантності для його симетрійної редукції до рівнянь меншої
розмірності, які інколи вдається проінтегрувати.
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ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ПРОСТОРОВИХ
МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ ПРОЦЕСУ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ
Бомба А. Я.
Рівненський державний гуманітарний університет
Сафоник А. П.
Національний університет водного господарства та природокористування
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Методи біологічного очищення стічних вод мають ряд
суттєвих переваг перед іншими методами завдяки здатності мікроорганізмів адаптуватися до
несприятливих умов (високі концентрації та токсичність, складна суміш забруднюючих
речовин) [1]. На даний час проектування систем очищення стічних вод засновано на
результатах великого вітчизняного й закордонного досвіду. Оскільки стічні води можуть
значно відрізнятися за можливостями культивування в них бактерій (наявність достатньої
кількості живильних елементів, токсичність і т.д.), у кожному конкретному випадку
необхідна перевірка придатності води для вирощування бактерій [2]. Прогнозування якості
води у водоймах, здійснюване згідно існуючих математичних, переважно одновимірних,
моделей (для загально прийнятих нормованих показників) у значній мірі дозволяє визначити
необхідний ступінь очищення стічних вод, в той же час не враховується ряд важливих
параметрів, зокрема, взаємодія бактерій, органічної і біологічно неокиснюваної речовини в
пористому середовищі.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Запропоновано наступну задачу, що
описує в комплексі зміну концентрацій бактерій, органічної і біологічно неокиснюваної
речовини в пористому середовищі G  Gz   0,  (рис. 1):

 B
v 
   U     B 
 B ,

e
 t


 
v 
 U
  s U  B  v  U   C  DU U ,


 t

 C

 h U  B  v  C   C  DC C ,

t



B

де  U  

ABB A

U
U
 CDDC  0 ,  ADD A BCCB  ABCD ABCD  0,
n
n
C
C
(2)
 0 ,  CDDC  0 ,  ADD A BCCB  ABCD ABCD  0,
n
n
B  x, y, z,0  0, U  x, y, z,0  0 , C  x, y, z,0  0 ;


v  к  grad  , div v  0 ,
(3)

(4)
  ,  CDDС    ,  ADD A BCCB  ABCD ABCD  0 ,
n

 B  M , t  , U

maxU
U  KS

C

ABB A



ABB A

(1)

ABB A

 U  M , t  ,

, B*  M , t  , U*  M , t  — достатньо гладкі функції, узгоджені між собою на

ребрах області G , M — довільна точка відповідної поверхні; s  q*1 , h    qS*  
1

( q*  q , qS*  qS  ),     x, y, z  — фільтраційний потенціал ( 0  *     *   ), к —

коефіцієнт фільтрації середовища, n — зовнішня нормаль до відповідної поверхні [3, 4]. Тут
рівність нулю нормальних похідних від шуканих функцій вздовж чотирьох поверхонь течії є
традиційними умовами непроникності, а вздовж ділянки виходу CDDC – умовами
«швидкого відведення» (умови Веригіна).
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Рис. 1. – Просторова фізична область Gz (біофільтр) (а) та відповідна їй
область комплексного потенціалу Gw (б)
У припущенні, що фільтраційна задача (3) — (4) на просторове конформне
відображення Gw  Gz , де Gw  w  ( , , ) :     * , 0    Q* , 0    Q* —
відповідна Gz область комплексного потенціалу;     x, y, z  ,     x, y, z  – функції течії
комплексно спряжені з     x, y, z  , а саме такі, що: grad  grad  grad , є розв’язаною

[3], зокрема, побудовано динамічну сітку і поле швидкості v , обчислено фільтраційну
витрату Q  Q*  Q * . Тоді, здійснивши заміну змінних x  x  , ,  , y  y  , ,  ,

z  z  , ,  , було перейдено до відповідної конвективно-дифузійно-масообмінної задачі
для області G  Gw   0,  , розв’язок якої з точністю O ( 2 ) в припущенні сильної
узгодженості початкових та граничних умов (2) вздовж ребер та в кутових точках області G
(див. напр. 10) був знайдений у вигляді асимптотичних рядів [3, 4].
ВИСНОВКИ. Розроблено просторову математичну модель, що описує основні
закономірності очищення стічної води у біофільтрі і алгоритм розв’язання відповідної
сингулярно збуреної задачі. Одержані формули та графічні залежності між величинами є
ефективні для проведення теоретичних досліджень, спрямованих на оптимізацію параметрів
процесу фільтрування (часу захисної дії завантаження, розмірів фільтра тощо). Як показують
розрахунки, після певного моменту часу можна припинити подачу бактерій у біофільтр і це
не вплине на ріст бактерій у фільтрі, а також на процес фільтрування, що у свою чергу
значно зменшить вартість процесу очищення. Таким чином задання форми фільтра відіграє
суттєву роль у процесі фільтрування позаяк це може призвести як до збільшення (зменшення)
параметрів фільтрування, так і до збільшення продуктивності його роботи загалом.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ
В ПРОСТОРОВО ВИКРИВЛЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ
Бомба А. Я., Теребус А. В., Ярощак С. В.
Рівненський державний гуманітарний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку
нафтогазової промисловості характеризуються переходом на інтенсивні методи видобутку
нафти і газу, що в свою чергу вимагає побудови якісних методів прогнозування та кількісної
оцінки процесів розробки продуктивних площ. Розроблену у [2-4] методику дослідження
фільтраційних процесів розширено на випадки розв’язання нелінійних задач багатофазної
фільтрації у просторово викривлених пластах.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При дослідженні процесів, що
відбуваються в нафтогазових пластах досить часто вдається ввести апроксимацію
тривимірної фільтраційної течії рухом по стаціонарних поверхнях струму [2]. Розглянуто
процес двофазної фільтрації у пласті (деякій області G  A*B*C*D* A*B*C*D* ,   ( x, y, z) )
обмеженої потужності. При цьому вводиться ортогональна система координат  ,  , 
(див., рис. 1) таким чином, щоб рівняння непроникних підошви A* B*C* D* та крівлі
A* B*C * D* пласта у цих координатах можна було записати відповідно у вигляді:
   1  const і    2  const , а рівняння решти обмежуючих фільтраційну область

поверхонь

представити

C*C*D*D*  ( , ,  ) :

наступним



(еквіпотенціалі), A*D* A*D*  ( ,,  ) :

f * ( , )  0



f* ( , )  0 ,

A* A*B*B*  ( ,,  ) :

чином:

g* ( , )  0 ,

B*C*C*B*  ( , ,  ) : g * ( , )  0 (поверхні течії).




B*



C*
C*

A*
*

A*

D







D*

Рис. 1. – Викривлений пласт обмеженої потужності
Введенням плоскої області зміни ( , ) ( Gz ) та на основі міркувань, закладених у
[3, 4], закон Дарсі та рівняння нерозривності течії для кожної з рідин в ортогональній системі
 kk  kk1   

,
координат ( , ,  ) , сформульовано вигляді: 1  (1 ,1 )   1
 , 2 

H



H


1 2
 1 1

2
 kk2  kk2  
 ( H 2 H3l ) ( H1H3l )
s 
 (2 ,2 )  
,

  H1H 2 H 3 l  d   0 ,
,


t 


 2 H1  2 H 2  
1 
l  1, 2 , де s1 ( M , t ) , s2 ( M , t ) відповідно насиченості пористого середовища нафтою та водою
в деякій біжучій точці M пласта у момент часу t ( s1  s2  1 ),  , k – коефіцієнти пористості
та абсолютної проникності ґрунту, k  k (s) , k  k (s) – відносні фазові проникності
1

1

2

2


( s  s2 );  l ,  l – вектор швидкості та коефіцієнт в’язкості l –тої фази, H1  X 2  Y2  Z2 ,
H 2   X2  Y2  Z2 , H 3  X 2  Y2  Z2 – параметри Ламе, x  X ( , ,  ) , y  Y ( , ,  ) ,

z  Z ( , ,  ) – задані неперервно-диференційовані функції, що пов’язують фізичні декартові
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координати з введеними криволінійними ( , ,  ) . Звідси, з урахуванням сумарної швидкості
  
  1  2 фільтраційної течії, одержано співвідношення:

   
,
,
 H1 H 2 



  ( , )  k ( s) 

(1)

2

 ( H 2 H3 ) ( H1H 3 ) 
      d  0 ,
1 

(2)

2

 ( H 2 H3 f (s) ) ( H1H3 f (s) )
s 
(3)

  H1H 2 H 3  d   0 ,
 

t





1
1 k 2 ( s)
kk1 (s) kk 2 (s)
де k (s) 
, f ( s) 
. Шляхом підстановки (1) в (2-3) та зміни



 k1 ( s)   k 2 ( s)
1

2

2

1

порядку інтегрування та диференціювання отримано систему диференціальних рівнянь, яка
при відповідних крайових та початкових умовах описує процес витіснення у просторово
викривленому пласті змінної товщини:
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1

коефіцієнти, що відповідають за збереження інформації про геометрію та фільтраційні
властивості пласта. Відповідні системі диференціальних рівнянь в частинних похідних (2)(3) граничні та початкові умови:


 f ( , )0  * ,  f * ( , )0   * ,

 0 , s f ( , )0  s* , s t 0  s( , ,  ) . (5)
*
*
n g* ( , )0 n g* ( , )0
ВИСНОВКИ. Розроблено комплексний підхід до математичного моделювання
процесів двофазної фільтрації в просторово викривлених криволінійних пластах змінної
потужності, обмежених непроникними підошвою та крівлею, що дозволяє прогнозувати
зміну характеристик пластової системи при різних умовах впливу на неї, вивчити
особливості фільтрації в привибійних зонах.

1.
2.

3.

4.
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АЭРОУПРУГОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАНСЗВУКОВОГО ПОТОКА ГАЗА
С РЕШЕТКОЙ ПРОФИЛЕЙ
Ванин В. А.
Институт проблем машиностроения имени А. Н. Подгорного НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. С использованием монотонизированной L-функциями
разностной схемы С.К. Годунова повышенного порядка классической (локальной)
аппроксимации для нестационарной двумерной системы квазилинейных уравнений
сжимаемого газа (уравнения Эйлера) исследуется аэроупругое взаимодействие газа и
решетки абсолютно твердых упругих профилей с одной (крутильной) степенью свободы.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В вычислительном
эксперименте исследована возможность возникновения автоколебаний различной природы в
системе газ-решетка упругих профилей при внесении кратковременных возмущений в
движение профилей. Обнаружено существенное отличие в характере движения ударных
волн по межпрофильным каналам решеток двух типов на режимах автоколебаний.
Отмечается важность наличия у численного метода внутренних возможностей расчетной
локализации распределения газодинамических параметров потока в движущейся по
неравномерному фону ударной волне.
Погрешности в определении фазы и амплитуды ударной волны существенно влияют
на диапазон изменения параметров возмущения, приводящих к возникновению
автоколебаний, рассматриваемой аэроупругой системы. К численным методам,
применяемым к исследованию решений таких задач, предъявляются повышенные
требования точности.
ВЫВОДЫ. На тестовых задачах показана возможность конструирования разностных
схем для численного исследования режимов автоколебаний таких систем с ударными
волнами на основе интегральных законов сохранения с повышенным порядком слабой
аппроксимации.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНОЇ ДИФУЗІЇ В РЕГУЛЯРНИХ
СТРУКТУРАХ ЗА ПЕРІОДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ КОНВЕКТИВНИХ ЯВИЩ
Гончарук В. Є.
Національний університет «Львівська політехніка»
Дмитрук В. А.
Центр математичного моделювання ІППММ імені Я. С. Підстригача НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При розв’язанні низки фізичних задач, пов’язаних з
конвективно-дифузійними процесами, що відбуваються в багатофазних об’єктах природного
середовища, необхідно оцінювати кількісний та якісний вплив суттєво різних фізичних
характеристик фаз і геометричних параметрів середовища. Зокрема представляють інтерес
точні розв’язки конкретних контактно-крайових задач процесів масоперенесення для
кусково-однорідних систем, у т.ч. просторово регулярних. Для кількісного опису процесів
дифузійного типу в таких системах застосування класичних методів математичної фізики є
неефективним. Тому був запропонований метод розв’язування такого класу задач, який
базується на застосуванні інтегральних перетворень окремо в контактуючих областях [1].
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У стаціонарному випадку точний
розв’язок контактно-крайової задачі дифузії домішкової речовини у двофазному шарі
регулярної структур з урахуванням конвективного механізму переносу тільки в одній фазі
при дії поверхневих джерел маси за неідеальних умов масового контакту на міжфазних
границях знайдено у вигляді
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Тут ci - концентрація в області  i , x  0 , x  x0 - границі тіла, vD - коефіцієнт, залежний
від коефіцієнта дифузії Di і від швидкості конвективного перенесення v ; L , l - ширини
областей  і  , g~ та g~ визначені з умови стрибка концентрації на межі контакту [1].
1

2

n

m

Отримано та досліджено функцію усередненої за змінною y по ширині тіла сумарної
концентрації домішкової речовини, яка вводиться наступним чином:
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1
c ( x) 
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 c2 ( x, y)dy .


(3)

L

Досліджено тепер вплив характеристик середовища на поведінку та значення концентрації
частинок, усередненої по ширині виділеного елемента тіла. Числові розрахунки функції
c  ()

проведені за формулою (4) у безрозмірних змінних і подані на рис.1-2. Рис.1

ілюструє розподіли

c  ()

для великих (рис.а) і малих (рис.b) значень коефіцієнта


швидкості конвективного перенесення v . Криві 1-5 відповідають v  1; 2; 3; 4; 5 на рис.а і

v =0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5 на рис.b. На рис.2 зображено розподіли функції усередненої
концентрації залежно від різних значень коефіцієнта d (рис.а) та відношення потужностей
джерел маси (рис.b). На рис.2а суцільні кривi 1-5 відповідають значенням d =0.01; 0.1; 0.3;


0.5; 1 при v =3, а штрихові лінії - при v =0.3, а на рис.2b криві 1-4 відповідають значенням
c0(1) c0(2) =0.1; 0.2; 0.3; 0.4.
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Рис.1. – Залежність функції усередненої концентрації для великих (рис.а) і малих (рис.b)
значень швидкості конвективного перенесення
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Рис.2. – Залежність функції усередненої концентрації від різних значень відношення d
(рис.а) та відношення потужностей джерел маси (рис.b)
ВИСНОВКИ. Числовий аналіз показав, що для розподілів усередненої по ширині
виділеного елемента тіла концентрації характерне різке її приповерхневе зростання (біля
поверхні, де діє джерело маси). Для великих значень швидкості конвективного перенесення
спостерігається подальше монотонне зростання функції c  () (рис.1а) і різке падіння до

нуля біля границі тіла    0 . Причому чим більшим є величина v , тим довшим є проміжок
зростання усередненої концентрації і тим більшого максимуму вона досягає (крива 5 на
рис.1а). Для малих значень швидкості конвективного перенесення можлива поява явно
вираженого приповерхневого (біля джерела маси) максимуму функції c  () (крива 1 на
рис.1b).
При зростанні відношення коефіцієнтів дифузії d відбувається зменшення c  () на

всьому проміжку (рис.2а). Проте, якщо для малих v таке зменшення є незначним, то для

великих v на проміжку  [6;10] суттєво підвищується вплив коефіцієнта d на функцію

c  () . Для великих значень v збільшення значення відношення потужностей джерел маси

c0(2) c0(1) призводить до збільшення c  () на ділянці різкого приповерхневого зростання, її
зменшення на інтервалі пологого зростання і збільшення біля поверхні шару    0 (рис.2b).
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METHOD OF BEST EFFORT TRAFIC REGULATION BASED
ON THE ACTIVE-RESONANCE TRAFFIC LOSSES IMPACT PROBING
Guchenko M.I., Poznyak E.V., Ivanova M.M, Slavko H.G., Kostenko P.G.
Kremenchuk Mychailo Ostrogradsky National University
TOPICALITY OF THE STUDY. A persistent growing of transmission rates and volumes of
different traffic in nowadays computer networks are emphasizes an issue of an effective traffic
regulation in network nodes. Commonly a traffic regulation problem in computer networks is
solved by static traffic prioritizing and simple QoS provisioning mechanisms, but quite frequently
traffic regulation can be accomplished only in dynamic and adaptive manner. Aggregated network
traffic usually can be divided into high priority flows which need a strong QoS guaranties
provisioning, and traffic with low or middle priorities which have to be transmitted by best effort
policy. An aggregated traffic in broadband network channel may also consist of a huge number of
flows, which makes an impossible to provide right priority for each of them.
Modern QoS-based feedback control strategies for a network traffic well described in [1,2].
In study [1] was represented a Priority-based Feedback Flow Control System (PFFCS) framework
which provides adaptively maximizing of low priority flows while maintaining high priority flows
at a desired level based on: proposed multi-layered flow rate constrain algorithms and defined series
of malicious-based packet discarding policies. In [2] was described QoS strategies for main two
types of best effort traffic and was proposed feedback control framework and utility functions for
TCP traffic (which is 90% of whole traffic in Internet). Both traffic feedback control frameworks
utilize only classical proportional-integral-derivative (PID) traffic regulators, which are not optimal
with a view to dynamics and complexity of network environment.
The aim of this study is to analyze performance capabilities of the active-resonance traffic
feedback control method for best effort traffic QoS supporting.
MATERIALS AND RESULTS OF THE STUDY. The dynamic network traffic flows
model was developed by means of Matlab dynamic systems simulation tools. The network model
consists of traffic sender, receiver and network node, which provides traffic feedback control. In
this model the both approaches of traffic control from [1,2] was combined into single QoS
supporting framework. Traffic flows from the sender is divided in the controlled node into high
priority traffic with already reserved bandwidth and best effort policy traffic, which is in turn
divided into short-term (every flow with <10 seconds duration) and long-term (>10 s. duration)
traffic flows. For short-term ("mice") flows should be provided minimum delays of transmission,
but since they become long-term ("elephants") they regulation goals will be: maximization of
available bandwidth utilizing for aggregated best effort traffic and maintaining fair bandwidth
sharing between long-term flows.
Traffic generated by sender consisted of one constant bit rate high priority flow, based on
UDP protocol, and several flows of best effort traffics, which are sent by TCP transport protocol.
Fairness and effectiveness of bandwidth allocation in large time scale (depends on RTT value) for
TCP Reno and Westwood can be accomplished by using equations in Table 1, which was shown in
[3] for OS Linux kernel.

TCP Reno

Equilibrium functions
1.5
p(t ) RTT

1
1  p(t )
p(t )
RTT ( RTT  RTT min)
Table 1. Equilibrium rates for widely used TCP protocols in terms of packet losses and delays
(where p(t) – loss rate; RTT, RTTmin – mean packets round trip time, minimum RTT)
TCP Westwood
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Thereby right mean values of traffic rates for aforementioned TCP protocols can be set by
choosing the corresponding constant values of the TCP-packets drop rates (like, for example, p1 and
p2 values represented in Fig.1). But quite often TCP can have a priori unknown or sometimes even
maliciously aggressive transmission policy, which can be controlled by using adaptive algorithms.
Work [1] utilizes only classical PID regulation for similar task, but such regulators as: neural
networks, fuzzy or proposed active-resonance one, seems can give an improved adaptive regulation
in a complex network conditions.

Fig.1 - Example of the TCP's window dependence on the packet losses
This work introduces an active-resonance algorithm of the packet dropping impact probing
on the TCP traffic rates. The active-resonance traffic regulation method was described in [4], where
it successfully used for RTT delays regulation. It can be shown that an effective performance of the
active-resonance packet dropping algorithm can be guaranteed in the following conditions:
1) Constant value of the controlled variable first derivative during the two control cycles:
y(t3 )  y(t2 )  y(t1 )  y(t0 ) , where y(ti) – mean traffic rate during i-th time interval;
2) Proportionality of the packet loss rates (dp(ti)) impact on the traffic rates derivatives:
 y(t 2 )  2  y(t1 )  y(t 0 )
dp(t1 )

(1)
 y(t3 )  2  y(t 2 )  y(t1 )
dp(t 2 )
3) Tolerance of the regulation to small errors in values of the controlled variables.
Active-resonance regulation has significantly less computational complexity than classical
neural networks algorithms and can be used when aggregated traffic consists of a huge number of
flows with a priory unknown transmission policies.
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ЧИСЛОВИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ КОНСТРУКЦІЙ
ЗА ДОПОМОГОЮ МСЕ З ВИКОРИСТАННЯМ МОРТАРНИХ ФУНКЦІЙ
Дияк І .І., Савула Я. Г., Ящук Ю. О., Стягар А. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Практично всі природні та інженерні конструкції є
неоднорідними за своєю структурою, мають тріщини чи тонкі включення – прошарки малої
товщини. Дослідження проблем, пов’язаних із впливом тонких включень на основне
середовище, є важливими для таких галузей науки як механіка, медицина, біологія, екологія,
геофізика. В даній роботі досліджено спосіб моделювання таких задач методом скінченних
елементів із використанням мортарних функцій на межі включення.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо пружне тіло, що займає
область 1  R 2 з ліпшицевою границею  та включення, що займає область  2  R 2 .
Позначимо через u k (x) , x  ( x1 , x 2 ) вектор переміщень точок тіла в області  k вздовж x1 та x 2
відповідно. Нехай  ijk та  ijk , i, j  1,2 – тензори напружень та деформацій відповідно.
Відомо[2], що для тіла, яке перебуває у стані рівноваги, виконуються наступні
співвідношення:
  k  k 
  11  12   f 1k
 x1
x 2 

k 
  k
 22
  f 2k , x1 , x 2    k
  21 
 x1


x
2



де f i k – зовнішні об’ємні сили, що діють на тіло.
Рівняння рівноваги у переміщеннях у випадку ізотропного однорідного тіла матиме
вигляд [2]



 k   k divu k   k u k   f k .
Тут  k ,  k – коефіціенти Ляме.
Попереднє рівняння доповнимо граничними умовами у кожній області
u1v  0 , u 2v  0 , x   D .
 11v  0 ,  12v  0 , x   N .
де
v
u1v  u1n1  u 2 n2 , u 2  u1 1  u 2 2 ,
 11v   11 n12   12 n1 n 2 ,  12v   11 n1 1   12 n 2 2 ,


n –вектор зовнішньої нормалі,  –вектор, направлений по дотичній у кожній точці границі  .
До цього додамо умови спряження на спільній границі областей, які полягають у
рівності векторів переміщень та нормальних складових тензора напружень.
Для знаходження наближеного розв’язку цієї задачі будемо використовувати МСЕ,
застосований до відповідного слабкого формулювання, де за базисні функцій візьмемо
функції-шапочки.
Умови спряження враховано за допомогою мортарних функцій [3], провівши так
зване ―cклеювання‖ на спільній границі двох областей, яку позначимо 12 . Для цього
накладемо умову слабкої неперервності переміщень на 12 [3]:



12

u1  u 2  i d 12  0 ,

де  i – деякі базисні функції на 12 . Позначимо   span i  .
Таким чином, варіаційне формулювання задачі набуде вигляду:
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Знайти  u,    V    такі, що
1
  ij

1

v1i
d 1 
x j



2

 ij2

vi2
d 2 
x j



12



12

u1  u 2  d 12   f 1v1d 1  

u1  u 2  i d 12  0,

1

f 2 v 2 d 2 , v  V

2

i

Сформульована таким чином задача дозволяє проводити дискретизацію кожної
області незалежно, завдяки чому можна враховувати особливості включення з точки зору
чисельних методів.
Чисельні дослідження було проведено для тіла із включенням, схематично
зображеного на рис. 1.

Рис. 1 – Схема тестової задачі
ВИСНОВКИ. Дослідження показують, що результати, отримані з використанням
―cклеювання‖ за допомогою мортарних функцій, є адекватними. Даний підхід дозволяє
працювати із кожною із областей незалежно.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГНУЧКОЇ КРУГЛОЇ ПЛАСТИНКИ
В РАМКАХ МОДЕЛІ КАРМАНА
Дяків В. В., Сеньків Л. М., Чекурін В. Ф.
Інститут прикладних проблем механіки і математики імені
НАН України

Я. С. Підстригача

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При дослідженні тривалої міцності скла [1] виникає
задача осесиметричного згину круглої пластинки 1 за допомогою циліндрично-призматичних
опори 2 та пуансона 3 (рис.1). Діаметр пластинки a є більшим за діаметр опори r1 . Подібна
задача досліджена в рамках лінійної моделі малих прогинів у роботі [2].

Рис.1. – Схема навантаження пластинки.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У випадку гнучких пластинок (за малих
значень циліндричної жорсткості) та великих навантажень умова малості прогинів w
порівняно із товщиною h пластинки може порушуватися. При цьому мембранні напруження
можуть істотно впливати на напружено-деформований стан. Для цих випадків застосуємо
відому модель Кармана, яка у випадку осьової симетрії, зводиться до нелінійної системи
диференціальних рівнянь [3].
P
P
h  d  d 2 w d 2 dw 
2
(1)
D w  
  r  r1  
  r  r2   


2 r
2 r
r  dr dr 2 dr 2 dr 
E dw d 2 w
(2)
r dr dr 2
Тут     r  – функція напружень, r – радіальна координата, D  Eh3 / 12 1  2  –
 2  





циліндрична жорсткість, E – модуль Юнга, v – коефіцієнт Пуассона, P –навантаження.
В рамках цієї моделі радіальні  r та колові   напруження визначаються як сума згинальних

 r ,   та мембранних  r ,   напружень:
6M 
6M r
1 d
d 2

,




,


,
,

r

h2
h2
r dr
dr 2
 d 2 w v dw 
 v dw d 2 w 
 2 .
де M r   D  2 
 , M   D 
r dr 
 dr
 r dr dr 
Навантаження згідно рис.1. моделюватимемо граничними умовами:

 r 

 d 2 w  dw 
d
d
(3)

0,
 2 
 r a  0,
r 0  0 ,
r a  0 .
r r1
dr
dr
r
dr
dr


Беручи до уваги малість нелінійного доданку у рівняння (1), розв’язок задачі (1) – (3)
у першому наближенні для прогину подамо у вигляді [3]
1
0
0
w   r   fw   r  / w   0  ,
(4)
dw
dr

r 0  0, w

r 0  , w

де f – невідомий параметр, який визначає прогин пластинки в точці r  0 , w(0)  r  –
розв'язок лінійної задачі
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1 2  0
 w    r  r1     r  r2  ,
4
(5)
0
 d 2 w 0   dw 0  
dw 
0
0


 r a  0,

r 0  0, w
r  0  , w
r r1  0, 
 dr 2
dr
r dr 


а функцію напружень шукатимемо як розв’язок лінійної задачі
1
1
1
1
E dw  d 2 w  d  
d  
2 1
(6)
  
,
r 0  0 ,
r a  0
r dr
dr
dr
dr 2
З використанням подання (4), розв’язку задачі (6) варіаційне формулювання задачі
(1)- (3), що базується на принципі можливих переміщень, привело до кубічного рівняння
стосовно невідомого параметра f . Це рівняння має єдиний дійсний корінь.
З використанням отриманого у першому наближені розв’язку задачі (1)–(3)
проаналізовано напружено-деформований стан пластинки залежно від її циліндричної
жорсткості.
На рис.2 зображено залежність відносного прогину f  f / w (0) ( w (0) –
максимальний прогин, порахований за лінійною теорією) від відносної жорсткості



d  108 h 2 /12 1   2



при P  P/ 2Eh  106 м. та r1  0,11 м. Криві 1 та 2 отримано при

a  0,14 м для випадків r2  0, 26 м та r2  0, 055 м відповідно.
ВИСНОВКИ. Величина f з ростом d прямує до 1 і, як бачимо на рис. 2, різниця між

прогинами, обчисленими за теорією Кармана та за лінійною теорією тонких пластинок стає
меншою за 5% при d  100 .
f

2
1

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

50

100

150

200

d

Рис.2. – Залежність відносного прогину f від відносної жорсткості d .
Отримані результати будуть використані для інтерпретації даних вимірювання
статистичних параметрів тривалої міцності скла [1] за статичних навантажень з
використанням ціліндрично-призматичних пуансона та опори.
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ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАТОК
ДІЮЧИХ ГАЗОПЕРЕКАЧУЮЧИХ АГРЕГАТІВ МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Заміховський Л. М., Олійник А. П.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При аналізі роботи елементів конструкції
газоперекачувальних агрегатів (ГПА) компресорних станцій виникає дві основні задачі оцінка реального технічного стану лопаток та забезпечення оптимального режиму роботи
агрегату шляхом аналізу впливу зміни геометричної конфігурації лопатки на її аеродинамічні
характеристики як складової частини всього агрегату. Існуючі методи контролю в основному
пов’язані з реалізацією візуальних методів контролю, в той час як існуючі методи
моделювання в гідроаеромеханіці дозволяють одержати ефективні засоби контролю стану
елементів конструкції ГПА. При цьому для вивчення аеродинамічних характеристик
використовується модель плоскопаралельного обтікання крилових профілів , що базується на
відомих підходах [1], із залученням інтегральних рівнянь Фредгольма ІІ роду.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Після проведення всіх необхідних
викладок встановлюється рівняння для знаходження дотичної компоненти швидкості течії по
профілю лопатки , яке є рівнянням Фредгольма ІІ роду:
2
1
Ô
(1)
V 0    (V  K  ;0 )d  2
0 
 0

де V - дотична компоненти вектора швидкості;
 y    y  0   x  0    x    x  0   y  0 
K  ; 0   
2
2
 y    y 0     x    x 0  

(2)

де x   , y   , x 0  , y 0  - координати точки профілю в точках  та  0 спеціально
обраної криволінійної системи координат відповідно;
(3)
 0    x 0  cos   y 0  sin  V ,
де V - швидкість потоку, що набігає на лопатку,  - кут атаки профілю. Функція y(  ) задає
координати точок профілю, вона може знаходитись шляхом прямого вимірювання координат
лопатки, що експлуатується тривалий час, для її аналітичного задання необхідно
використовувати певний апарат інтерполяції. Після чисельного розв’язання рівняння (1)
шляхом переходу до системи лінійних алгебраїчних рівнянь з урахуванням особливостей, що
виникають в (2) при    0 знаходяться аеродинамічні характеристики профілю коефіцієнти індуктивного опору, підіймальної сили та моменту, які обчислюються за
формулами:
- коефіцієнт лобового опору лопаті:
2
V2 ( )
(4)
Cx    [1 
] y( )d ;
x( )2  y( )2
0
- коефіцієнт підіймальної сили:
2
V2 ( )
(5)
C y   [1 
]x( )d ;
2
2


x
(

)

y
(

)
0
- коефіцієнт обертового моменту:
2
V2 ( )
(6)
Cmz   [1 
]( x( ) x( )  y( ) y( ))d .
x( )2  y( )2
0
Для розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма ІІ роду застосовується чисельний
метод, при реалізації якого рівняння (1) перетворюється з використанням однієї з формул
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чисельного інтегрування [2] в систему лінійних алгебраїчних рівнянь, в якому кількість
рівнянь дорівнює кількості розрахункових точок  i . Проведено тестові розрахунки для
еліптичних профілів – з метою перевірки адекватності пропонованої моделі реальній
фізичній картині процесу, виявлено практично точне спів падання результатів розрахунків з
результатами розрахунків для еліптичних профілів за методом дискретних вихорів та
методом конформних відображень [3]. Розраховано параметри процесу обтікання для
еліптичних профілів з різним ексцентриситетом, для комбінованих еліптичних профілів, в
яких верхня та нижня поверхня є фрагментами еліпса з різними значеннями малих на
півосей, проведено розрахунки для вказаного типу профілів для різних кутів атаки.
Встановлено, що конфігурація профілів не завжди може бути наближена еліптичною
конфігурацією достатньо точно. З цією метою було розроблено методику наближення
конфігурації реальних профілів з використанням многочленів Ерміта, що дозволило
одержати аналітичне подання форми профіля у вигляді функції y(  ) з гладкими похідними.
При цьому вдається уникнути проблем, пов’язаних з виникненням суттєвих похибок саме
при визначенні значень першої та другої похідної вказаної функції. Дослідження можуть
бути продовжені шляхом використання більш складних моделей процесу обтікання лопатки
та вивчення впливу на точність розв’язання способів задання функції y(  ).
ВИСНОВКИ. За результатами проведених досліджень можна зробити висновки про
те, що розроблена математична модель процесу обтікання профілів ідеальною рідиною та її
чисельна реалізація дозволяє одержати ефективні методи оцінки та аналізу аеродинамічних
параметрів лопатей осьового компресора ГПА, адекватність моделі та точність результатів
підтверджена шляхом паралельного розв’язання тестових задач різними методами (метод
дискретних вихорів, метод конформного відображення). Вказаний підхід реалізований для
розв’язання задач визначення аеродинамічних характеристик при аналітичному поданні
більш складних профілів лопаті крилового типу з використанням інтерполяційних поліномів.
Він може бути використаний також для вивчення аеродинамічних процесів, що відбуваються
на інших об’єктах системи транспортування нафти і газу – наприклад, обтікання ділянок
трубопроводів вітровими потоками в гірських умовах.
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МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ
ВИТОКІВ РІДИН З ТРУБОПРОВОДІВ
Заміховський Л. М., Штаєр Л. О.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Зміна технічного стану трубопроводів, яка зумовлена
виникненням і розвитком дефектів, метеорологічними умовами, пошкодженням або
неякісним проведенням ремонтних робіт, просіданням ґрунту, може привести також до
появи витоків. Існуючі методи і технічні засоби, не завжди дозволяють отримати однозначну
та оперативну інформацію про місце появи витоку з магістрального чи технологічного
трубопроводу, у зв’язку з чим зростають матеріальні втрати та екологічні збитки. Виникає
задача вивчення можливостей методів математичного моделювання для визначення місць
витоків та вивчення конфігурації течії в указаній зоні.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При вивченні процесів, які виникають
при появі витоків рідин з трубопроводів розглянуто наступні моделі:
– модель течії в’язкої рідини по трубі з круглим поперечним перерізом (течія
Пуазейля), яка служить вихідною моделлю для оцінки максимальної швидкості течії в
перерізі, середньої витрати рідини та її середньої швидкості;
– модель обтікання пластини за наявності неперервного відбору відбору рідини
через її поверхню за умови сталого тиску, що дозволяє оцінити профіль повздовжньої
компоненти швидкості при обтіканні такого роду;
– модель обтікання пластини за наявності неперервного відбору рідини через її
поверхню за умови, щ тиск змінюється лінійно по повздовжній координаті, що дозволяє
одержати уточнену формулу для розрахунку профілю повздовжньої компоненти швидкості;
– найбільш загальну модель процесу течії в’язкої рідини в трубі за наявності
дефектів поверхні, через яку здійснюється відбір рідини, яка складається з системи рівнянь
Нав’є – Стокса та рівняння нерозривності в циліндричній системі координат з урахуванням в
граничних умовах наявності дефектів;
– модель течії рідини по протяглій трубі в допущенні, що зміна радіальної та
полярної компонент швидкості та їх вплив на течію є малими в порівнянні з впливом
повздовжньої компоненти, що приводить до нелінійної системи диференціальних рівнянь
одновимірної течії рідини по трубі;
– модель акустичного наближення системи рівнянь одновимірної течії рідини по
трубі, згідно з якою вважається, що всі параметри течії мало змінюються по довжині труби, а
швидкість, що визначається в моделі, є швидкістю поширення малих збурень у рідині. Саме
ця модель, як показано, найкраще відображає структуру течії за наявності витоків рідини з
трубопроводу.
При моделюванні процесу поширення плоских хвиль в середовищі використовуються
відомі рівняння акустики [1] з відповідними початковими умовами:
(1)
  ( x), u
  ( x) ,
t 0
t 0
де u – швидкість збуреного середовища, р – тиск в цьому середовищі.
Розв’язок рівнянь акустики при цьому визначається формулою Даламбера, згідно з якою:
 ( x  at )   ( x  at ) 1 x at
(2)
p( x, t ) 

 1 ( )d
2
2a x at
де a – швидкість звуку в середовищі. Вказана модель може бути використана при розв’язанні
задачі визначення місця знаходження витоку продукту в достатньо протяглій трубі, для якої
швидкість продукту, що транспортується, вважається одновимірною величиною. Для цього
при побудові та практичному використанні залежності необхідно задати структуру функцій
(1). У переважній більшості практичних задач функція  ( x) вважається або сталою, або

p
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лінійною функцією координати, в той час, як структура залежності  ( x) є більш складною –
в тих зонах труби, де виток продукту відсутній, швидкість можна визначати як середню
величину швидкості течії рідини по трубі круглого поперечного перерізу під дією перепаду
тиску [2] (течія Пуазейля). Якщо ж на певній ділянці наявний відбір рідини, для інженерних
розрахунків пропонується використати осереднену по вертикальній координаті величину
повздовжньої швидкості u:
V y 

u  U  1  exp( O ) 
(3)
 

де   кінематична в’язкість рідини, U  - швидкість рідини на достатній відстані від зони
відбору, VO - швидкість відбору рідини, y – відстань від стінки труби. Залежність (2) є
розв’язком задачі побудови профілю швидкості на поверхні, на якій здійснюється постійний
відбір рідини з вказаною швидкістю [2]. У випадку наявності лінійного закону зміни тиску
по довжині труби p  kx  p0 замість залежності (3) може бути використана залежність виду:



kL  U  V02  kL  V V02 V0 y
ky
k
  k
(4)
u




e ,
VL 
VL
 0
 0
V0 V02 V0  V0
2
 V0 (1  e  )  V0 (1  e  )

де  - густина рідини.
Оскільки [1]:

(5)
 1 ( x)    a 2
x
то функція  ( x) повинна бути неперервною та диференційованою, тому для її задання
необхідно використовувати апарат інтерполяції в точках розриву – на границях зони витоку.
Перевагою методу є те, що початкові умови задачі задаються з використанням точних
розв’язків задачі про рух в’язкої рідини. Вказана модель може бути використана як еталонна
при вирішенні оберненої задачі знаходження місця витоку.
ВИСНОВКИ. Розглянуто, проаналізовано та визначено сфери застосування кожної з
наведених моделей при розв’язанні задачі визначення місця розташування витоків рідини з
трубопроводів, одержано розрахункові формули для наближеного опису процесу течії рідини
за наявності витоків.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ
Кобыльская Е. Б., Кондрук А. О.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Большинство медицинских сигналов имеет сложные
частотно-временные характеристики. Как правило, такие сигналы состоят из близких по
времени, короткоживущих высокочастотных компонентов и долговременных, близких по
частоте низкочастотных компонентов [1]. Для анализа таких сигналов нужен метод,
способный обеспечить хорошее разрешение и по частоте, и по времени. Первое требуется
для локализации низкочастотных составляющих, второе – для разрешения компонентов
высокой частоты. Наложение нескольких сопутствующих процессов затрудняет извлечение
информативной части сигнала. Решение данной проблемы – фильтрация сигнала с целью
очистки его от шума.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Запись электрической
активности сердца – один из наиболее известных и широко используемых методов
исследования деятельности сердца. Обычно производят регистрацию проекции
электрического импульса сердца в нескольких плоскостях. Одна из основных характеристик
ЭКГ – интервал между двумя следующими друг за другом импульсами R, отражающий
частоту сердечных сокращений. Выявление импульсов R или комплексов QRS является
первоочередной задачей при автоматической обработке ЭКГ. Задача существенно
усложняется при увеличении объема данных, например, в том случае, когда длительная
запись кардиограммы получена в результате мониторирования по Холтеру. Сигнал ЭКГ
помимо записи электрической активности сердца содержит шумовую добавку.Шумовые
добавки высокой частоты относительно легко отделить простейшими фильтрами, однако
при этом фильтр влияет также на импульсы комплекса QRS, «размывая» их. Вейвлет-анализ
позволяет учитывать локализацию особенностей сигнала.
Вейвлет-преобразование позволяет представлять нестационарные сигналы, легко
выявлять их локальные особенности, а также непосредственно определять временную
локализацию частотных составляющих сигнала. Однако для каждой конкретной задачи
необходим подбор оптимальных параметров разложения. Для проверки влияния типа
базисной вейвлет функции на качество представления сигнала ЭКГ выбраны вейвлеты
Хаара, Добеши, Симлета, Койфлета и В-сплайновые биортогональные вейвлеты различных
порядков [2].
ВЫВОДЫ. Была проведена вейвлет-фильтрация ЭКГ сигнала. Фильтр с небольшими
масштабами, соответствующими нижней части спектра, выделяет из сигнала
высокочастотные составляющие, которые обычно являются посторонним шумом. Изменяя
масштаб фильтра, нетрудно добиться полного подавления высокочастотных шумов.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНОЇ ДИФУЗІЇ
У ВИРОБІ ПІД ЧАС СПІКАННЯ
Ляшенко В. П., Григорова Т. А., Бриль Т. С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основним технологічним процесом у порошковій
металургії є процес спікання спресованої заготовки при високій температурі [1]. Під час
спікання закладається підґрунтя необхідної структури матеріалу. Утворення кристалічної
структури металів та сплавів відбуваються переважно під дією високої температури та
дифузії речовини. У процесі спікання під дією високої температури хаотично відбувається
дифузія легкоплавких домішок та пластифікатора, що рухаються по границям зерен до
поверхні. Це сприяє очищенню кристалічної структури та підвищенню якості виробу.
Швидкість протікання дифузії домішок та структурних змін у процесі спікання суттєво
залежить від температури спікання та концентрації домішок у виробі.
Математичну модель зміни концентрації легкоплавких домішок C під час спікання
можна розглядати у вигляді крайової задачі для рівняння дифузії у анізотропному
середовищі. Виріб, що спікається розглядається як двокомпонентне середовище, одна із
компонент якого має значно нижчу температуру плавлення ніж інша. Якщо температура
спікання виробу значно більша від температури плавлення однієї із його компонент, то це і
сприяє дифузії цієї компоненти по границям зерен до поверхні виробу та через неї за межі
виробу. Оскільки у виробі джерела дифузанта залежать від температури і зменшуються з
часом, то процес дифузії локалізується. Побудова та дослідження розв’язків математичних
моделей вимагає підвищення точності розрахунків, обліку фізичних властивостей матеріалу,
що змінюються, у залежності від температурних режимів обробки.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглянемо фрагмент щойно
спресованого виробу у вигляді скінченого циліндра, який поміщено у піч для спікання. У
початковий момент часу, при t  0 , температура і концентрація пластифікатора у виробі
постійні. Під час розігрівання, при t  0 , концентрація пластифікатора та легкоплавких
домішок змінюється за рахунок дифузії, конвективного переносу уздовж однієї або усіх

координат зі швидкістю vP  vr , vz , vt  , що за модулем не перевищує 108  104 м/с, та
витратами на хімічні реакції. Діючі із зовні джерела тепла приводять до нагрівання виробу, а
легкоплавкі домішки, що містяться в ньому, дифундують до поверхні та через неї назовні.
Щільність інтенсивності стоків дифузанта, що залежать від температури, концентрації C та
координати P будемо позначати через f  f (T , C, P) . У межах даної задачі стоки речовини
відбуваються через бічну поверхню та верхню основу циліндра. Нижня основа циліндра
підтримується при сталій температурі T0 .
Нехай виріб займає область  , обмежену поверхнею  . Припустимо, що через
C
 C  0 , а
зовнішню поверхню цієї області відбувається дифузія речовини за законом D
n
усередині області діють стоки f (C , T , P) . Зазвичай цей потік залежить від температури
спікання та координат. Тут  – коефіцієнт поглинання, D – коефіцієнт дифузії. Усі
теплофізичні й дифузійні характеристики вважаються відомими.
Тоді математична модель процесу дифузії домішок та пластифікатора через поверхню
виробу під час спікання приводить до розв’язання крайової задачі для рівняння дифузії

(1)
mDC  div(vC)  mCt  f (C, T , P), P , t  0,
де m – коефіцієнт пористості виробу, v P – швидкість руху домішок у напрямі однієї з


координатних осей, div(vC )  v, gradC ,   divgrad  оператор Лапласа.
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Розв’язок системи рівнянь (1) повинен задовольняти відповідним початковим та
крайовим умовам.
Граничні умови визначають зміну концентрації легкоплавких домішок та
пластифікатора на поверхні виробу.
Дослідження крайової задачі (1) пов’язано з математичними труднощами,
викликаними функцією f (C , T , P) стоків. Вона суттєво залежить від температури та часу
спікання.
У циліндричній системі координат одержуємо більш просту двовимірну крайову
задачу
для
слабко
нелінійного
рівняння
параболічного
типу
у
області
t  0  r  r0 , 0  z  l, t  0
1  C  2C
C C
mD(
(r
)  2 )  vz

 f (T , C , P),
r r r
z
z t
C (r , z , 0)  C0 ,

(2)
(3)
(4)

C (r ,0,t )  C0 , C (r ,l,t )  C0 ,
C
C
(5)
mD
r  r0   C  0 ,
r 0  0 ,
r
r
C
C
(6)
D
D
z 0   C  0 ,
z l   C  0 .
z
z
Запропонована модель може розглядатися з граничними умовами першого та другого
роду. Рівняння (2) описує зміну концентрації пластифікатора і легкоплавких домішок у
виробі. Подальше спрощення задачі (2)–(6) пов'язано з переходом до розгляду середніх по
радіусу полів концентрації
r
2 0
(7)
C (r , z, t )  C ( z, t )  2  C (r , z, t )rdr .
r0 0
Тоді залучивши умову (5) можемо розглядати усереднений розподіл концентрації
C ( z , t ) пластифікатора та домішок уздовж радіуса усередині виробу. Це приводить до
розв’язання наступної задачі
r

 2 C vz  C
1 C  2  0



f
(
T
,
C
,
P
)
rdr

r

C
(8)


  , 0  z  l, t  0
0
z 2 mD z mD t  mDr0 2  0
 
C ( z , 0) C0 ,
(9)

C
C
(10)
z l   C  0 .
z 0   C  0 , D
z
z
Розв’язуємо крайову задачу (8)-(10) чисельним методом.
Проведені чисельні розрахунки. Побудовані поля зміни концентрації речовини під час
спікання виробів, а також розподіл концентрації домішок залежно від часу обробки.
ВИСНОВКИ. Отримані результати можуть бути застосовані під час контролю
спікання виробів при отриманні матеріалів з заданими фізико-механічними властивостями, а
також для розробки технологічних режимів спікання та відпалів.

D
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ОБ'ЄМУ
ГАЗОВОЇ БУЛЬБАШКИ ПРИ ФІКСОВАНІЙ КІЛЬКОСТІ ГАЗОВОЇ ФАЗИ
Малько А. О.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При вимірювані міжфазного натягу методами в основі
яких лежить утворення газової бульбашки на торці капіляра важливою є залежність процесу
зміни його об'єму від способу подачі газової фази в меніск. Невідомо як змінюватиметься
об'єм меніска, і що буде в момент, коли бульбашка зриваєтся з торця капіляра і як це
залежатиме від характеристик системи утворення. Експериментально це дослідити досить
проблематично, оскільки якщо процес стрибкоподібний, або має місце явище гістерезису, в
деталях зафіксувати цю зміну об'єму досить складно.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для теоретичного дослідження
процесу зміни капілярної поверхні бульбашки, у тому числі її об'єму, запропонована
спрощена імітаційна схема (рис. 1).
На рис.1 зображено процес зміни об'єму капілярної поверхні бульбашки шляхом
поступального переміщення плунжера (назвемо цей процес витискування). При русі
плунжера вниз (первинне положення, зображення рис. 1а) газ поступає в меніск, що
призводить до зміна його об'єму рис.1б. При зворотному ходу плунжера, навпаки, газова
фаза переходить з меніска в систему подачі.

а)
б)
а) первинний стан, б) текучий стан
Рисунок 1 - Процес витискання газової бульбашки
З термодинамічної точки зору описаний процес зміни об'єму газової бульбашки
ізотермічний, оскільки об'єм рідини у багато разів більше об'єму газової бульбашки, а
теплоємність рідини незрівняно більше газової фази. До того ж процес проходить в дуже
маленькому об'ємі. Виходячи з вище сказаного і вважаючи, що кількість газової фази в
системі "Камера - капілярна поверхня" є величина постійна, згідно з рівнянням стану
ідеального газу :
m
PV  RT
(1)

можна сказати:
(2)
PV  const
Виходячи з (2) процес витискування можна описати за допомогою залежності:
( Pa  gh )V0  ( Pa  P  gh )(V0  V  V )
(3)
де Pa - атмосферний тиск,  - різниця щільності контактуючих фаз, h - глибина занурення
капіляра, V0 - початковий об'єм замкнутої системи, P - надмірний тиск створений
капілярними силами, V - зміна об'єму камери за рахунок руху поршня, V - об'єм газової
бульбашки, що утворилася. У цьому рівнянні ліва частина відповідає стану (рис 1а), а права
стану (рис. 1б).
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Оскільки тиск гідростовпа рідини gh постійний, і незначний порівняно з
атмосферним тиском Pa , до того ж входить в рамки варіації Pa , то в розрахунках їм можна
знехтувати, то:
PaV0  ( Pa  P )(V0  V  V )
(4)
Звідки можна отримати залежність об'єму видавлюваного поршнем V від об'єму
бульбашки V :
Pa
V  V  V0
(5)
Pa  P
Результатом моделювання є значення певних параметрів меніска, які приведені до
радіусу капіляра, для різних послідовностей станів росту бульбашки, у тому числі об'єм і
тиск :
Vr  V / r 3 ,
(6)
P
Pr 
.
(7)
gr
Результатом є табличні значень залежностей Pr ( Vr ) для діапазону зміни a r2 . Реально
отримані табличні значення відповідають бульбашці, яка утворюється на торці капіляра
радіусом 1 мм для діапазону зміни поверхневого натягу ( 10 100 )10 3 Н/м
Якісну картину залежності Pr ( Vr ) можна побачити на рис.2.
V

Pr

4
3

ar2  1

a 2
2
r

ar2  3

ar2  4

2
ar2  5 ar  6

ar2  7

ar2  8

ar2  9

5

ar2  10

Vr

1

6

2

ΔV

а)
б)
Рисунок 2 - Залежність тиску від об'єму
На рис.2б приведений вирізаний фрагмент графічної залежності (рис.2а) з явно
вираженим вигином. При витискуванні газової фази об'єм меніска росте у напрямі 1-2. У
точці 2 відбувається перехід 2-3, тобто стрибкоподібний ріст об'єму меніска. Наступна
подача газової фази призводить до росту меніска у напрямі 3-4. Зворотній хід поршня від
точки 4 йде у напрямі 4-3-5. У точці 5 відбувається різке зменшення об'єму меніска у напрямі
5-6. При подальшому збільшенні об'єму системи процес йде у напрямі 6-1.
ВИСНОВКИ. При циклічному процесі витискування - втягування відбувається явний
ефект гістерезису. Причому амплітуда петлі залежить від первинного об'єму і поверхневого
натягу.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ
Мартинов В. Л.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При проектуванні багатоповерхових енергоефективних та
енергоекономічних та звичайних будівель постає проблема захисту внутрішнього простору
від перегріву у літній період (надмірного надходження тепла від сонячної радіації через
огороджувальні конструкції будівлі). Використання кондиціонерів для підтримання
комфортної температури потребує значні витрати енергії.
Теплонадходження можливо зменшити за рахунок оптимізації геометричної форми
будівлі та перерозподілу утеплювача по огороджувальних конструкціях (до 20 %), а також за
рахунок використання оптимальних пропорцій.
Вирішенню питання підвищення енергоефективності будівель присвячено роботи [1],
але в них визначалися оптимальні пропорції будівель з точки зору мінімізації тепловтрат
через огороджувальні конструкції за одним параметром пропорцій. У роботах [2] окремо
оптимізувалася форма будівлі та окремо параметри утеплення непрозорих конструкцій
будівлі з точки зору мінімального теплового балансу огороджувальних конструкцій. У
роботі [3] розглядалася багатопараметрична оптимізація енегоефективних будівель.
З використанням математичного моделювання розробити спосіб розрахунку
оптимальних геометричних параметрів форми та розподілу утеплювача по поверхні
огороджувальних конструкцій циліндричної будівлі з метою зменшення перегріву
внутрішнього простору сонячним опроміненням у літній період (двопараметрична
оптимізація – форми та перерозподілу утеплювача) за критерієм мінімізації теплового
балансу вертикальних огороджувальних конструкцій.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для даного дослідження взято
будівлю у м. Сімферополь, що має форму циліндра, вертикальні стіни (початковий опір
тепловтратам 2,8 м2 Ко/Вт ). Основа циліндра – коло з радіусом 3,7979 м. Циліндрична
поверхня апроксимується площинами (рис. 1). Кожній грані відповідає центральний кут  i
та (параметр форми) радіус кола Ri. Площа грані дорівнює:

S cті  Ri tg
2

Пн

i
2

hi .

(1)

R

Рис. 1. – Енергоекономічна будівля циліндричної форми
Математичну модель теплового балансу грані будівлі можливо зобразити у вигляді
нелінійної функції з декількома змінними [ 3].
Цільова функція
ri  Qсрі
 1 
Qi  
))92 +
 S сті (t ві  (t зі 
R

зсті
 стi 
 1

 Rві


 S ві Ddi


––

Qсрi Ki i oi Sві .

(2)

Тепловий баланс огороджувальних конструкцій гранної будівлі при цьому
мінімізується за наступною системою обмежень:
45

Математичне моделювання

Qб   Qi   Qкі ,

Qб  min .
Кількість утеплювача залишається незмінною

R

cmi

(3)
(4)

 Scmі   Rві  Sві  const .

(5)

Але обмежуються параметри опору тепловтратам утеплювача
1  Rсті  7 ,
0.5  Rвi  0.7 .
(6)
Для розв’язання розроблено програму SOLAR, яка дозволяє оптимізувати декілька
параметрів будівлі одночасно. У програмі використано теоретичні основи
багатопараметричної оптимізації будівель [3] .
При оптимізації форми циліндричної будівлі та оптимального перерозподілу
утеплювача з точки зору теплового балансу (двопараметрична оптимізація) скорочення
тепло надходження (рис. 2) становило 17,84 %.
Оптимальний опір тепловтратам стіни

Визначення оптимальної форми циліндричної будівлі
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Рис. 2. – Визначення оптимальної форми та перерозподілу утеплювача.
ВИСНОВКИ. Розроблено спосіб, який реалізовано у вигляді програми SOLAR для
оптимізації декількох параметрів циліндричної будівлі з використанням математичного
моделювання для захисту внутрішнього простору від перегріву. За рахунок оптимізації
форми циліндричної будівлі з вертикальними огороджувальними конструкціями з точки зору
теплового балансу та оптимального перерозподілу утеплювача по огороджувальних
конструкціях – зменшення теплонадходження від сонячної радіації становило 17,84 %.
Визначено оптимальні пропорції циліндричної будівлі. Дану програму доцільно
використовувати при проектуванні нових енергоекономічних та звичайних будівель.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Опанасенко В. А.
Национальный университет кораблестроения
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Важной задачей в судостроении является определение
гидродинамических нагрузок на корпуса судов. Теоретической основой многих
практических методов расчетов качки судов и нагрузок служит гипотеза плоских сечений,
которая сводит трехмерную задачу обтекания судов, к обтеканию плоских сечений. В
линейной постановке двумерной задачи амплитуда колебаний считается малой. При
движении в условиях экстремального волнения, когда перемещения не являются малыми, и
существенно отличаются от гармонических, применение линейной теории дает
значительную погрешность. Более адекватно такой процесс описывается в нелинейной
постановке задачи о течении жидкости со свободной поверхностью, вызванной движением
непроницаемого контура заданной формы, которая пересекает свободную поверхность.
Граничные условия удовлетворяются для текущего положения контура сечения и свободной
поверхности. Жидкость считается идеальной и несжимаемой и в начальный момент
находится в состоянии покоя. При конечных перемещениях, когда нужно учитывать
изменение формы свободной поверхности, задача может быть рошена пошаговым
интегрированием движения свободной поверхности во времени с расчетом течения в каждый
момент комплексным методом конечных элементов (КМГЭ). При использовании метода
коллокаций для построения разрешающей системы [1,2] возникают проблемы неустойчивого
решения в особых точках (зоне стыка частей контура, где происходит изменение граничных
условий). Для преодоления этой проблемы в данной работе вместо метода коллокаций
используется метод наименьших квадратов (МНК), который позволяет контролировать
решение вдоль всей границы замкнутой области, как в узловых точках, так и между ними [4].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно МНК разрешающая
система уравнений получается из условия минимума невязки между левой и правой частями
интеграла Коши.
2
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S   2i ( z )  
dГ dГ  min ,
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z
)
Г
Г
При интерполяции комплексного потенциала на граничных элементах полиномами
Эрмита третьей степени (класс гладкости С1) интеграл Коши принимает вид [2]
N
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(U i ( z )i  Vi ( z )i ) ,
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где Ui и Vi коэффициенты ―влияния‖, i, i –узловые значения комплексного потенциала и
его производной. Представим (1) в матричной форме с учетом (2)
N

N

S 2   Tk H km  m ,
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где  k - вектор узловых значений комплексного потенциала и его производной;
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Wk - вектор коэффициентов "влияния" Wk  U k , Vk  ;  k
выражений, k, m – номер узловых точек.

- вектор интерполяционных
N

Общий вид разрешающей системы, полученной из условия (3)

P
m1
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  ,  ',
x ( m)  
 , ',

если в узле задано ψm
если в узле задано φm

вектор

неизвестных

значений.

P( k ,m )

–

коэффициенты системы, которые выражаются через действительную и мнимую части H km
при неизвестных узловых значениях; s (m ) – свободные члены, которые выражаются через
действительную и мнимую части H km при известных узловых значениях.
При определенном комплексном потенциале, вычисляется скорость течения v,
давление из интеграла Бернулли, гидродинамические силы, действующая на жесткий контур.
  v 2

  v 2 
F       gy dx - полная; Fd    
 dx - гидродинамическая составляющая.
t 2 
t 2

2 
2 
Метод реализован в компьютерной программе [4] и верифицирован на тестовых
задачах, имеющих аналитическое решение.
На рисунке 1 представлен пример расчета гидродинамической силы при погружении
равностороннего клина со скоростью V = 5м/с. и начальном заглублении 0,5 м. Для
сравнения приведены результаты, полученные в соответствии с уравнением Кумминса и
методом Вагнера, которые используются в настоящее время на практике. Для данного
примера до погружения на глубину 2 метра результаты практически совпадают. Далее
уравнение Кумминса в силу линейности переоценивает «эффекта памяти», а в методе
Вагнера не учитывается поднятие уровня свободной поверхности.

Рис. 1 – Сопоставление расчета вертикальной гидроднамической силы
ВЫВОДЫ. Разработанная компьютерная модель позволила провести численные
эксперименты для исследований влияния эффекта «памяти» при расчетах
гидродинамических сил на корпус судна во временной области.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ
АСТЕРОИДОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ COLITEC (CLT)
Саваневич В. Е., Ткачев В. Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Брюховецкий А. Б., Кожухов А. М., Власенко В. П.
Национальный центр управления и испытаний космических средств
Диков Е. Н.
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт микрографии
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Современные системы поиска астероидов формируют за
ночь снимки настолько значительных участков неба, что человек блинкованием не может их
качественно просмотреть за требуемый отрезок времени. Особенно серьезные трудности в
обработке полученных кадров возникают в случае использования светосильных
широкопольных астрографов, в поле зрения которых может находиться одновременно
несколько десятков астероидов со слабым видимым блеском. Одним из решений этой
проблемы является внедрение автоматизированного обнаружения астероидов с
последующей визуальной проверкой полученных результатов.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Входными данными программы
являются серия ПЗС-кадров с изображением участка небесной сферы, а также звездный
каталог. В модуле внутрикадровой обработки производится учет дефектных пикселей ПЗСматрицы; разбиение кадров на подсерии с определением базового кадра; сложение кадров
подсерий с накоплением сигнала от движущегося объекта с получением суперкадров
согласно [1]; предварительная селекция сигналов от небесных объектов на суперкадрах,
основанная на сравнении с порогом значений пространственной свертки между принятым
излучением, в окрестности пика изображения, и формой ожидаемого сигнала. Затем,
производится оценка координат и амплитуд сигналов на суперкадрах (формирование
отметок) по методу, описанному в [2]; объединение суперкадров одной подсерии согласно
[1]; оценка экваториальных координат объектов методом, описанным в работе [3]
Полученные данные представляются в виде совокупности отметок. Отметки содержат
оценки амплитуд и экваториальные координаты предполагаемых небесных объектов, а также
оценки координат данных объектов в СК ПЗС-матрицы базового кадра.
В модуле формирования внутреннего каталога неподвижных объектов (внутренний
каталог) отбраковываются объекты, неподвижные на серии кадров.
Отметки от неподвижных объектов отождествляются с объектами звездного каталога
в модуле отождествления решением венгерским методом задачи о назначениях на
двудольном графе, одна доля которого представляет отметки кадра, а вторая – объекты
звездного каталога.
В модуле оценки видимого блеска объектов производится оценка видимого блеска
объектов методом, описанным в [4]; формирование порога отбраковки по видимому блеску.
В модуле отбраковки по видимому блеску оставляются только те отметки, оценка видимого
блеска которых не превышает значение указанного порога.
В модуле предварительного обнаружения траекторий обнаруживаются траектории на
основе накопления статистик, пропорциональных энергии сигналов, вдоль возможных
траекторий движения объекта. Данное накопление сигналов реализуется за счет
использования многозначного преобразования координат объектов, допускающего
многоэтапную реализацию. Многозначное преобразование позволяет накопить сигналы
вдоль всех возможных траекторий движения небесных тел. В качестве энергетической
статистики используется оценка видимого блеска объекта. В результате работы модуля
формируются совокупности отметок, принадлежащие одному объекту с ненулевым видимым
движением.
В модуле амплитудно-координатного обнаружения производится МНК-оценка
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параметров обнаруженных траекторий, а также принятие решения о наличии траекторий,
сформированных астероидами на основе специально разработанного решающего правила.
В модуле визуального контроля результата наблюдателю предоставляется
возможность окончательного принятия решения о принадлежности траектории астероиду.
Проверка работоспособности программы проводилась на базе Андрушевской
астрономической обсерватории (ААО) и российской дистанционно управляемой
обсерватории ISON-NM [5]. В ходе эксперимента с мая 2010 по апрель 2011 года в ААО
было открыто 43 новых астероида [6], в том числе первое открытие астероида в
автоматизированном режиме в СНГ. Применение программы в обсерватории ISON-NM
значительно увеличило количество обнаруживаемых астероидов [7], при этом в период с
декабря 2010 по апрель 2011 года было открыто 363 новых астероида [6].
10 декабря 2010 года с использованием программы была открыта комета C/2010 X1
(Elenin) [8 – 10], ставшая первой кометой, открытой российским астрономом с 1990 года [11].
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СТРУКТУРНО-РАЗНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОБЛАСТЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
С ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ НЕСТАЦИОНАРНЫМ ТЕПЛООБМЕНОМ НА ГРАНИЦЕ
Слесаренко А. П., Кобринович Ю. О.
Институт проблем машиностроения имени А. Н. Подгорного НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Развитие аэрокосмической, электронной и другой
современной техники выдвинуло ряд проблемных задач, связанных с быстропротекающими
тепловыми процессами с большими градиентами температуры во времени. Эти процессы
описываются краевыми задачами теплопроводности с нестационарными граничными
условиями, описывающими высокоинтенсивный нестационарный теплообмен на
поверхности конструктивных элементов. Изменение температуры в элементе в этих случаях
за сотые доли секунды на тысячу и более градусов приводит к тому, что даже современные
численные методы встречают значительные трудности математического характера.
Проблема точного учета нестационарных граничных условий для областей сложной формы,
как следует из мировой научной литературы, не была решена в силу трудностей
принципиального математического характера. В настоящем докладе впервые
рассматриваются вопросы построения структур решения точно удовлетворяющих
нестационарным граничным условиям даже для случаев, когда критерий Био и температура
внешней среды могут иметь любую функциональную зависимость во времени даже
импульсного характера.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим задачу
теплопроводности:
 T  x, y, t 
  T ( x, y, t )

c(t ) 
  (t )T  x, y, t   Fист ( x, y, t );  
 h(t )T ( x, y, t ) 
 h(t )Tср  x, y, t 
t
x

 x1
  T ( x, y , t )

 h(t )T ( x, y, t ) 
 h(t )Tср  x, y, t  ; T ( x, y, 0)   ( x, y ), x, y  , 0  t  

y

 y 1

На примере задачи теплопроводности для бесконечной прямоугольной призмы со
сторонами (0;1):
 T  x, y, Fo 
 T  x, y, Fo   F ( x, y, Fo); T ( x, y, 0)   ( x, y );
 Fo
  T ( x, y, Fo)

 Bi ( Fo)T ( x, y, Fo) 
 Bi ( Fo)Tср  x, y, Fo  ;

x

 x 1,
x 0

  T ( x, y, Fo)

 Bi ( Fo)T ( x, y, Fo) 
 Bi ( Fo)Tср  x, y, Fo  ; x, y  , 0  Fo  0.02

y

 y 1,
y 0

Точное решение модельной задачи выберем в виде функции с осциллирующими
температурой среды и критерием Био:
 1  x 2   ( x, Fo)
 1  x2 
Т т ( x, y, Fo)  Tcp( Fo)  ( ( x, Fo)  
(

x
)



 Bi( Fo) ( x, Fo)) 
x
 2 
 2 

 1  y 2   ( y, Fo)
 1 y2 
( ( y, Fo)  
(

y
)



 Bi ( Fo) ( y, Fo)); x, y  , 0  Fo  0.02;
y
 2 
 2 

где (x)  e  x , ( y)  e  y , Bi (Fo)  70sin(500Fo)  1, Tcp(Fo)  1201  J 0 (500Fo) .
Структуру решения задачи представим в виде:
T(x, y, Fo)   0 (x, y, Fo)   C k ,l  k ,l (x, y, Fo) ;
2

2

k ,l
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Tт ( x, y, Fo)
 Tт ( x, y, Fo);
Fo
 P ( x)
 
 k ,l ( x, y, Fo)  Pk ( x) Pl ( y )  W1 ( x, y )  k
Pl ( y ) DW1 ( x, y )  Bi ( Fo) Pk ( x) Pl ( y )   
 x 1 
 x

где  0 ( x, y, Fо)  Tcp(Fо); ( x, y)  Tт ( x, y,0); F( x, y, Fo) 

C k ,l

 P ( y )
 
l

W2 ( x, y ) 
Pk ( x) DW2 ( x, y )  Bi ( Fo) Pk ( x) Pl ( y )   ;
 y
 y 1 
 неизвестные коэффициенты;  0 ( x, y, Fо) функция, точно удовлетворяющая

нестационарным неоднородным граничным условиям;  k ,l ( x, y, Fo )  базисные функции,
точно удовлетворяющие нестационарным однородным граничным условиям; Pk ( x), Pl ( y) 
нормированные полиномы Чебышева; W1 ( x, y) и W2 ( x, y) - PS-операции [1] для пластины,
DW1 ( x, y) и DW2 ( x, y)  производные W1 ( x, y) и W2 ( x, y) по х и у соответственно с
фиксацией функции на границе.
Дискретную математическую модель построим с использованием уравнения
теплопроводности, структуры решения задачи и разностных схем повышенного порядка
точности. Используем разностную схему, трехслойную по временной переменной и
пятислойную типа «ящик» по пространственным переменным:
s
s
Ti ,sj1  Ti ,sj
Ti ,sj1  4  Ti ,s j  3  Ti ,s j1
 T 
 T 

,
s

1,
2;

; s  2, Fo / h2  0.889;




Fo
2  Fo
 Fo i , j
 Fo i , j









1
Ti s 1, j 1  Ti s 1, j 1  Ti s 1, j 1  Ti s 1, j 1  4 Ti s 1, j  Ti,sj 1  Ti s 1, j  Ti,sj 1  20Ti,sj .
.
2
6h
С помощью метода наименьших квадратов преобразуем алгебраическую систему, в
которой количество уравнений больше количества неизвестных в систему, в которой их
количество равно и найдем неизвестные коэффициенты. Интерполируя коэффициенты по
времени получим уравнение температуры призмы для любого момента времени.
В Таблице представлена температура в точках призмы для трех моментов времени на
иррегулярном этапе высокотемпературного теплового нагрева, а так же максимальная
относительная погрешность вычислений. Вычисления проводились на равномерной секте
900 узлов, с шагом по времени 0.001 Fo, используя 55 координатных функций.

 T is, j 

Таблица 1 – Температура призмы и максимальная относительная погрешность вычислений.
Fo
(0;0)
(0.5;0.5)
(1;1)
max, %
0.001
2793.083
960.811
7.529
0.502
0.01
147.244
143.481
141.427
0.0154
0.02
437.110
248.609
149.635
0.0203
ВЫВОДЫ. Структурно-разностные модели тепловых процессов позволяют с высокой
точностью решать задачу теплопроводности с нестационарными граничными условиями.
При изменении геометрической формы исследуемого объекта, его теплофизических
характеристик или характеристик среды не требуется перестраивать структуры решения
задачи. Модели могут быть реализованы в качестве программ, с которыми могут работать
пользователи-неспециалисты.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДВИЖУЩЕЙСЯ ПРОВОЛОКЕ
С ВНУТРЕННИМ ИМПУЛЬСНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА
Троицкий О. А.
Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН, НПП «Институт ЭПДМ»
Ляшенко В. П., Кобыльская Е. Б.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время в мировой практике широко
разрабатываются энергосберегающие технологии производства тонкой и сверхтонкой
проволоки, позволяющие формировать в металле специальные физические свойства, в
частности, позволяющие понижать электросопротивление. Такая проволока широко
применяется в атомной энергетике, космическом приборостроении на электротранспорте.
Электропластическое волочение (ЭПВ) проволоки с применением импульсного или
постоянного тока позволяет оказывать дополнительное воздействие на свойства
деформированного металла. Во время ЭПВ, особенно в случае применения импульсного
тока, в зоне деформации металла (ЗДМ) внутри волоки действует открытый в 1968 г.
электропластический эффект (ЭПЭ)[1].
В силу действия ЭПЭ операция ЭПВ исходной проволоки протекает, как правило, при
пониженных деформирующих усилиях [1]. Многочисленные лабораторные и промышленные
испытания способа ЭПВ, результаты которых были обобщены в монографии [2], показали,
что во время ЭПВ происходит снятие преждевременного деформационного упрочнения, и
повышение остаточной пластичности тонкой и сверхтонкой проволоки.
Наконец, в силу увеличения остаточной пластичности и создания умеренно жесткой
токопроводящей текстуры внутри проводов, кабели и рабочие провода, изготовленные по
технологии ЭПВ, обладают повышенной долговечностью и надежностью [3].
Цель настоящей работы: исследование влияния термической составляющей на
физические свойства сверхтонкой проволоки под действием импульсного электрического
тока на основе решения краевой задачи для уравнения теплопроводности.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для выяснения влияния
термической составляющей действия импульсного тока на ЭПД была построена
математическая модель температурного поля в зоне подведения тока. В основу этой модели
была положена краевая задача для уравнения теплопроводности движущейся
осесимметричной среды с постоянными теплофизическими характеристиками.
В наиболее полной постановке, когда импульсный источник тепла, вызванный
действием импульсного тока, является функцией температуры и координат, в
цилиндрической системе координат, температурное поле может быть описано с помощью
краевой задачи для нестационарного уравнения теплопроводности в области
t  0  z  l,0  r  r0 ,0  t  t0



1  T
 2T
T
T
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 cn
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r
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(1)
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zL

 f12  T  Tc    (T 4  Tc4 )  ,

 f12  (T )(T  Tc )   (T 4  Tc4 )  ,

(3)
(4)

где  ,  – коэффициенты теплопроводности и конвективной теплоотдачи с поверхности,
 , – степень черноты и постоянная Стефана-Больцмана, r0 – радиус, функция W ( z, t , T ) в
случае зависимости источников тепла от координаты и времени имеет вид
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W ( z , t , T )  f11 ( z ) f 2 (T ) ,

(5)

W ( z , t , T )  f12 (t ) f 2 (T ) ,

(6)
где,  0,  – удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления
проволоки.
Функции f1i ( z , t ) в зависимости от физических особенностей процесса могут иметь
вид
 z
1

 t
 1
m  mn, nt0  t   n   t0
m l  mn, nl0  z   n  m  l0




 m
f 11 ( z )   0
, f 12 (t )   t0
.
(7)
0,  n  1  l  z   n  1 l , z  0
0,  n  1  t  t   n  1 t , t  0
0
0
  m  0
  m  0
Величины m, n, l0 , t0 характеризуют длительность и частоту следования импульсов.
Решение задачи (1)-(4) найдено численным методом. Данные для численных экспериментов
были выбраны те же, что и для эксперементов проводимых в лабораторних условиях [2].
ВЫВОДЫ. Расчеты температурных распределений проведены для цинка и
вольфрама. Результаты численного эксперимента сравнивались с результатами прямого
измерення температуры в отдельных точках области нагревания. Численные расчеты
практически совпадают со значениями температуры, полученными во время ее измерения с
помощью приборов. Эти расчеты свидетельствуют о том, что температура во время обаботки
проволоки импульсным током повышается незначительно. Потому термическая
составляющая процесса ЭПВ оказывает существенного влияния на изменение физических
свойств проволоки.
Предложенная математическая модель в зоне действия импульсного тока может быть
использована в системах управления процессами ЭПВ проволок. В случае волочения тонкой
проволоки диаметром менее 100 мкм она может служить единственным методом косвенного
контроля температуры движущейся проволоки в зоне подведения как импульсного так и
постоянного тока.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ R-ФУНКЦИЙ
В «AUTOOMEGA» С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ CUDA
Уваров Р. А.
Институт проблем машиностроения имени А. Н. Подгорного НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема адекватной реализации распараллеливания
вычислений стоит остро в основном для цели получения результатов решения
вычислительных задач в кратчайшие сроки. Она основана на том, что задачи разделяются на
набор меньших задач, которые могут быть решены одновременно. Существует множество
различных видов решений, как физических, так и программных, и одним из них является
технология CUDA, существующая в графических процессорах компании nVidia 8-ой серии и
выше.
Целью данной работы является распараллеливание вычислений в рамках
программного продукта, реализующего усиленный методом R-функций процесс
автоматизации исследования полей различной физической природы в двумерных областях
сложной геометрии с использованием бессеточного метода натуральных элементов (Natural
Elements Method) для решения краевых задач.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Математическими моделями
физико-механических полей являются задачи для уравнений с частными производными при
определенных краевых и начальных условиях. Специфическая особенность полей – их
зависимость не только от характера физических законов, учитываемых соответствующими
уравнениями, но и от формы, взаимного расположения объектов, в которых поля
возбуждаются. Наличие в постановке краевых задач двух разнородных видов информации –
аналитической и геометрической – актуальная проблема при создании методов и алгоритмов
решения этих задач [1, 2].
В настоящее время активно развивается и используется метод R-функций (RFM).
Используя конструктивный аппарат теории R-функций, позволивший, в том числе, решить
обратную задачу аналитической геометрии, была разработана программная система
«AutoOmega», во входную информацию которой входят виды используемых стандартных
примитивов, геометрические параметры, определяющие их положение и размеры, угол
поворота, и ширину кольца, в случае двусвязной области. По этой информации
автоматически формируются опорные функции, нормализованные уравнения указанных
примитивов и по признаку «внутренность»–«внешность» формируются предикатная и
аналитическая функции составного объекта. Такой метод был назван методом стандартных
примитивов [3].
Входящий в систему транслятор позволяет автоматически формировать по созданным
параметрам текст программы на проблемно-ориентированном языке (например, системы
POLYE-RL или MATLAB) и запустить еѐ на выполнение для решения конкретной краевой
задачи. Результатом будет картина линий уровня функции поля в области, построенной в
системе «AutoOmega».
С целью внедрения данная система была модернизирована для задач расчета
температурного поля на плате с источниками тепла, отдающими тепло с известной
интенсивностью [4], для задач расчета металлопрокатных изделий с известным профилем
сложной формы, таких как рельс (рис. 1), шпунт Ларсена.
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Рис. 1 - Модельный металлопрокатный профиль построенный в AutoOmega (слева) и линии
уровня функции его границы в POLYE (справа)
В качестве метода решения краевых задач был выбран метод натуральных элементов
(NEM). Охарактеризовать его можно как метод, который использует в качестве
интерполянтов сибсоновы и несибсоновы функции. Для построения интерполянтов сетка не
требуется. Ключевые различия, которые отделяют NEM от МКЭ, лежат в построении и
численной реализации функций формы, и в методологии, использованной для
ансамблирования матрицы жесткости. Все остальные шаги являются общими для обоих
методов.
ВЫВОДЫ. Ориентированная, в основном, на решение динамических задач, как
графического так и вычислительного характера, технология CUDA в этой работе была
проанализирована и применена к различным этапам работы системы, использующих
конструктивный аппарат теории R-функций. Выделены преимущества и недостатки на
основании полученных результатов, но, в целом, применение технологии CUDA позволило
существенно сократить временные затраты на вычислительные операции.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВОГО ПОЛЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ
У ДВОФАЗНОМУ ПІВПРОСТОРІ З ЕРЛАНГІВСЬКИМ РОЗПОДІЛОМ ВКЛЮЧЕНЬ
Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І.
Центр математичного моделювання ІППММ імені Я. С . Підстригача НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При вирішенні важливих проблем, пов’язаних з охороною довкілля від техногенної діяльності людини, необхідно досліджувати процеси масопереносу забруднюючих речовин в складних багатофазних структурах. При цьому, як правило,
відома інформація про дольовий вміст окремих типів включень, їхні фізико-хімічні властивості та окремі геометричні параметри, проте конкретнее розташування – невідоме, тобто
такі структури можемо вважати випадковими. В роботі випадкові поля концентрації забруднюючої речовини досліджуються у двофазному шаруватому півпросторі, в якому включення
розташовані за різними випадками ерлангівського розподілу (рис. 1).

а
b
Рис. 1. – Можливі реалізації структури багатошарового півпростору для різних випадків
ерлангівського розподілу включень
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Процес дифузії домішкової речовини в
таких тілах описується рівняннями дифузії, сформульованими для кожної з фаз:

c j ( z, t )

nj

 2c j ( z, t )

, z   j   ij , t  0,      , j  0,1 ,
(1)
dj
t
z 2
i 1
де c j ( z , t ) – випадкова концентрація домішкових частинок;  j – густина, d j – кінетичний
коефіцієнт переносу в області  j , n j – кількість шарів фази j ,  ij – i -та однозв’язна
область фази j , i  1, n j , j  0,1 .
В початковий момент часу домішкова речовина була відсутня в тілі, а далі на границі
півпростору підтримується її постійне значення
(2)
c0 ( z, t ) t  0  c1 ( z, t ) t  0  0 ; c0 ( z, t ) z  0  c*  const , c0 ( z, t ) z  0 .
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На міжфазних границях накладено умови неідеального контакту для функції концентрації:
k0c0 ( z, t ) z  z  0  k1c1 ( z, t ) z  z  0 , 0 d 0 c0 ( z, t ) z z  z  0  1d1 c1 ( z, t ) z z  z  0 ;
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Використовуючи апарат теорії узагальнених функцій контактна задача (1), (3), (4)
зведена до рівняння масопереносу у всьому тілі, яке явно враховує стрибки І-го роду функції
концентрації та її похідної на границях контакту. Отриманій крайовій задачі поставлено у
відповідність еквівалентне інтегродиференціальне рівняння, яке розв’язано методом
послідовних наближень. Розв’язок отримано у вигляді ряду Неймана, тобто
t 
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де c0 ( z , t ) – розв’язок однорідної крайової задачі, Gz, z, t , t  – функція Гріна даної задачі,
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Усереднення поля концентрації домішкової речовини (5) проведено за ансамблем
конфігурацій фаз для різних типів ерлангівського розподілу включень з параметрами ( n ,  )
і описує проміжок до n подій процесу Пуасона з параметром  [2]. Густина ерлангівського
розподілу в загальному випадку має вигляд
l

l1

(n ) n z n 1e  nz (n) , z  0;
f ( z)  
0,
z  0.


(6)

Розглянуті наступні випадки розподілу (6): 1) n  1 – експоненціальний розподіл (рис. 1a); 2)
n  2, 3,  (рис. 1b). Для знаходження середнього поля концентрації домішкової речовини
обмежились першими двома членами ряду (5) і врахувавши властивості випадкової ―функції
структури‖  ij (z ) . В результаті одержуємо формулу для визначення усередненого за
ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації домішкових частинок:
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де  (n, nz) – неповна гама-функція. Підставивши у (7) відповідні вирази для концентрації
домішки в однорідному півпросторі та функції Гріна, знайдено розрахункову формулу для
усередненого поля концентрації та створене відповідне програмне забезпечення.

Рис. 2. – Розподіли усередненої концентрації в різні моменти безрозмірного часу для
d1 d 0  10 (рис. a) та d1 d 0  0,1 (рис. b)
На рис. 2 проілюстровано характерні розподіли усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації домішкової речовини за ерлангівського розподілу включень, поданого на рис. 1а, в різні моменти часу.
ВИСНОВКИ. Таким чином отримано розрахункові формули для усереднення за ансамблем конфігурацій фаз полів концентрації мігруючої речовини у двофазному півпросторі
з ерлангівським розподілом включень. Показано, що концентрація в шаруватому півпросторі
є більшою за концентрацію в однорідному тілі на всьому проміжку.
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