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Шановні учасники конференції!
У серпні цього року наша країна відзначила 90- у річницю від дня
народження видатного вченого, батька сучасної вітчизняної кібернетики,
академіка Віктора Михайловича Глушкова. Народився Віктор Михайлович у Росії.
Там навчався, захистив кандидатську та докторську дисертації, але найбільші
досягнення у своїй науковій роботі він здобув в Україні.
Академік В. М. Глушков належить до плеяди видатних учених нашого часу.
Він був самобутнім дослідником, автором численних робіт з теорії автоматів,
сучасної алгебри, штучного інтелекту, системного аналізу, макромоделей
економіки та ін. Його перші наукові праці належать до галузі сучасної алгебри, де
він отримав фундаментальні результати. У своїй докторській дисертації Віктор
Михайлович розв’язав узагальнену п'яту проблему Гільберта та став у ряд
провідних алгебраїстів нашої країни.
Очоливши 1956 року лабораторiю обчислювальної математики i технiки
Iнституту математики АН УРСР, вiдому своїми першими у СРСР
обчислювальними машинами («МЭСМ», «СЭСМ», «Киев»), В. М. Глушков
сформулював програму наукових дослiджень, в основi якої булафундаментальна
iдея поєднання кiбернетики, математики та обчислювальної технiки. Одним з
перших узявся за побудову математичної теорiї обчислювальних систем. На цьому
шляху йому вдалося досягти знвчних результатiв у загальнiй теорiї цифрових
автоматiв, теорiї дискретних перетворювачiв, алгебрi алгоритмiв, а також теорiї
структур даних i рiвнобiжних обчислень. Віктор Михайлович одним з перших
розпочав розробляти iдею iнтелектуалiзацiї ЕОМ i запропонував ряд
нетрадицiйних архiтектурних рiшень для не нейманiвських ЕОМ.
В. Глушков зробив значний внесок у розвиток сучасних алгоритмiчних мов.
Він пов'язував алгоритмічні мови з розвитком формульного математичного
апарату в цiлому. Програму, що реалізує алгоритми, розглядав як представлення
виразу за допомогою символьної алгебри. Подальший розвиток теорії
представлення програм формулами привів до значних успіхів у розвитку мов
програмування і всієї обчислювальної техніки в цілому.
Віктор Михайлович був одним із піонерів, які запропонували ідеї створення
систем, що самоорганiзовуються, та систем штучного iнтелекту, які бурхливо
розвиваються нині.
Сьогодні в рамках конференції Ви маєте змогу продовжити вирішення
складних проблем сучасної математичної фізики та кібернетики, зокрема
математичного моделювання фізичних і технологічних процесів, теорії
алгоритмів, обчислювальних методів, розробки програмного забезпечення
розв’язання задач, запропонованих у математичних моделях.
Від ректорату та всього колективу університету щиро зичу учасникам
конференції творчого натхнення у вирішенні складних наукових проблем і
висловлюю надію на плідне спілкування та співпрацю.
З повагою
голова програмного комітету, ректор

М. В. Загірняк
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ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ГЛУШКОВА
Кирилаха Н. Г.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Цього року відзначається знаменна подія для всієї наукової громади і, в
першу чергу, для кібернетиків, фахівців у галузі математичного моделювання
програмного забезпечення комп’ютерних систем – 90-річчя з дня народження
Віктора Михайловича Глушкова – українського ученого, просвітителя,
академіка АН СССР. Його діяльність як ученого справила величезний вплив на
розвиток інформаційних технологій та їх використання в різних галузях науки і
суспільного життя. Його організаційна діяльність сприяла підготовці кадрів з
кібернетики та обчислювальної техніки, розвитку промисловості електронного
машинобудування, створенню інфраструктури для здійснення програми
інформатизації суспільства.
Своїми фундаментальними працями з
алгебри, математичної логіки, теорії автоматів і
алгоритмів, теорії математичних машин та їх
практичного застосування Віктор Михайлович за
життя здобув визнання світової наукової
громадськості.
Його ідеї дивували, захоплювали і надихали
на
творчу
працю
багато
наукових
і
конструкторських
колективів.
Масштаб
особистості В.М. Глушкова такий, що охопити всі
сторони його діяльності, навіть зробити їх
перелік, неможливо у межах одного нарису.
Інформацію про нього можна знайти в його
статтях, виступах, монографіях, а також у книгах
його послідовників [1–3].
Завдяки таким особистостям, як Віктор
В.М. Глушков за робочим Михайлович Глушков, Київ ніколи не переставав
столом. 70-ті роки XX ст.
бути великим науковим і культурним центром,
відкритим для нових людей та ідей. Не будемо
забувати про традиційно високий рівень науково-технічних і математичних
досягнень в Україні. Михайло Остроградський, Георгій Вороний, Микола
Крилов, Дмитро Граве, Микола Кравчук, Микола Боголюбов, Іван Ляшко –
імена, добре відомі та глибоко шановані в усьому науковому світі. Праці цих
учених безпосередньо стосуються теорії та практики побудови обчислювальних
машин та їх математичного забезпечення.
Не випадково, мабуть, саме в Києві була створена перша в СРСР (і в
континентальній Європі) електронно-обчислювальна машина.
На цій, єдиній у СРСР малій електронній лічильній машині (до 1953 р.)
розв'язувалися найважливіші задачі, пов'язані з термоядерними процесами,
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космічною та ракетною технікою. Закладалися основи програмування. На цій
машині розв'язували задачі Б. Гнєденко, А. Дородніцин, О. Ішлінський,
М. Келдиш, М. Лаврентьєв, О.А. Ляпунов, М. Шура-Бура. Після того, як
перемогла точка зору київської школи щодо створення електроннообчислювальних машин, академіки Лаврентьєв і Лебедєв були запрошені до
Москви, академік Б. Гнєденко – тодішній
академік-секретар відділення
математики і директор Інституту математики – запросив до Києва, спеціально
для керівництва лабораторією, що займалася розробкою обчислювальних
машин, Віктора Михайловича Глушкова.
Віктор Глушков народився 24 серпня 1923 року в Ростові-на-Дону в сім'ї
гірничого інженера. Через п'ять років його сім'я переїхала на шахту ім. Артема,
біля міста Шахти. Саме батьки зіграли величезну роль у розвитку здібностей
майбутнього науковця. Вони сприяли прищепленню таких якостей, як
порядність, здатність до постійної наполегливої праці, повагу до думок інших
людей, бережливе ставлення до часу. Батько був радіолюбителем і захопив цим
свого сина. Уже в п'ятому класі Віктор сам почав складати радіоприймачі за
власними схемами. Мріючи стати фізиком-теоретиком, він до закінчення
середньої школи вже володів основами вищої математики та квантової
механіки, яку вивчають на старших курсах у ВНЗ. Уже в шкільному віці
проявився характер Віктора, його неабияка працездатність, ерудованість,
пам’ять. Так, за спогадами однокласників, Віктор на спір міг по декілька годин
декламувати вірші, серйозно вивчав філософію, чудово був обізнаний з
класичною літературою. Віктор збирався до вступу на фізичний факультет
Московського університету. Але подальші навчальні й життєві плани перервала
Велика Вітчизняна війна. Ще влітку 1941 року Віктор Михайлович подає заяву
до артилерійського училища в Ростові, але його не взяли до армії через слабкий
зір. Він був мобілізований на риття окопів. У серпні вступає до Ростовського
університету, але там судилося провчитися лише кілька місяців. Улітку 1942-го
Віктор з матір’ю опиняється в окупації в м. Шахти. І тут в жовтні 1942 року
сталася трагедія – фашисти розстріляли його матір. Після звільнення міста
Шахти Глушков брав участь у відновленні вугільних шахт Донбасу.
1943 року Віктор став студентом теплотехнічного факультету
Новочеркаського індустріального інституту. За спогадами однокурсників,
Віктор був на рідкість невибагливим, природним, завжди готовим прийти на
допомогу друзям, будь-то на заняттях, іспитах або в гуртожитку. Він
відзначався зрілим, відповідальним ставленням до життя і непереборною,
незважаючи на всі нестатки та негаразди жагою до знань. Він використовував
для навчання кожну вільну хвилину. Як згадує його дружина, Валентина
Михайлівна Глушкова: «Він особливо запам'ятався мені студентом, одягненим
в пальто з довгими кишенями. А в них ретельно відібрані книги – «бібліотека
на ходу». Віктор повинен був за певний час прочитати їх і змінити на інші.
Навчався всюди: у транспорті, у театрі, у кіно, коли через розрив плівки при
демонстрації фільма вмикалося світло, у гостях, у час, вільний від занять.
Навчався самозабутньо, з настроєм. Ми, студенти, слухали його виступи на
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семінарах, на студентських конференціях, дивилися на нього як на «унікум»,
відчуваючи, що його знання набагато перевершують не лише наші, а й
викладачів, які просто боялися його». На четвертому році навчання, коли пішли
курси за фахом, В.М. Глушков вирішив перевестися до Ростовського
університету на механіко-математичний факультет.
З цією метою він
екстерном склав усі іспити за чотири роки університетського курсу математики
та фізики і став студентом п'ятого курсу Ростовського університету. Тут 1947
року Віктор Глушков захистив дипломну роботу, у якій розробив новий метод
обчислення таблиць невласних інтегралів. Незадовго до захисту диплома
Віктор Глушков одружився з Валентиною Михайлівною Папковою, з якою
навчався на одному факультеті ще в Новочеркаському індустріальному
інституті, і яка стала вірною супутницею йому на все подальше життя. По
закінченні університету молода подружня пара після деяких поневірянь
опиняється в Свердловську, де В.М. Глушков влаштовується асистентом до
Лісотехнічного інституту. Тут, під впливом Сергія Миколайовича Чернікова,
він починає працювати як науковець в новій для себе галузі – алгебрі. 1951
року Глушков блискуче захищає кандидатську дисертацію «Теорiя локальнонільпотентних груп без крутiння з умовою обриву деяких ланцюгiв пiдгрупи».
З 1951 року Віктор Михайлович знову почав займатися новою для себе
галуззю знань – теорією топологічних просторів. 1955-го року Глушкову
першому в світі вдалося вирішити узагальнену п'яту проблему Гільберта і
захистити на основі даної роботи докторську дисертацію «Топологічні
локально нільпотентні групи» у Московському університеті. Здавалося, все
налагодилося – Віктор Михайлович завідує кафедрою, відомий учений. Але
1956 року він знову круто змінює своє життя та напрям наукових інтересів –
приймає запрошення переїхати до Києва – на посаду завідувача лабораторії
обчислювальної техніки і математики Інституту математики АН України. Йому
було тридцять два роки. І з цього моменту все подальше життя Віктора
Михайловича пов’язане з Києвом, з Україною, з кібернетикою. 1957 року
В. Глушков став директором Обчислювального центру АН УРСР, а 1962 р. –
директором Інституту кібернетики АН України, створеного на базі цього
центру.
Віктор Михайлович дуже швидко зумів привернути симпатії і повагу
нових співробітників, довів, що є не тільки науковцем, який уміє інтеграли
розв’язувати, але й вирішувати серйозні технічні і організаційні проблеми. Він
не дав загинути жодному проекту, що був розпочатий до нього, почав
формувати під них строгу наукову базу. Так, при розробці системи
радіолокаційного виявлення повітряних цілей і наведення на них літаківвинищувачів було започатковано математичну теорію процесу наведення.
Як згадують його сучасники, Віктор Михайлович вирізнявся вмінням
сприймати чужі ідеї, підхоплювати і розвивати їх, якщо вони були того варті.
В.М. Глушков говорив, що керівник, який не заважає своїм ініціативним
співробітникам – це хороший керівник, але якщо він ще й допомагає їм, то це
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вже керівник відмінний. З часом в Інституті кібернетики АН України
Віктор Михайлович створив унікальний за своїм потенціалом колектив.
Одночасно в Інституті кібернетики під його керівництвом розпочалися
роботи з розпізнавання змісту фраз російською мовою, тобто в галузі
семантичних мереж. Сам В. М. Глушков розробляв для них алгоритми. 1961
року в Мюнхені на конгресі IFIP (International Federation of Information on
Processing) В.М. Глушков виступив з доповіддю на цю тему, яка тут же стала
сенсацією. У західних учених нічого подібного на той час не було.
На ЕОМ «Київ» під керівництвом В.М. Глушкова у кінці 50-х на початку
60-х років було виконано серію робіт зі штучного інтелекту: навчання з
розпізнавання простих геометричних фігур, моделювання читаючих автоматів
для рукописних і машинописних знаків, відслідковування руху об'єктів по серії
зображень або кінограмі, моделювання поведінки колективу автоматів у
процесі еволюції, автоматичний синтез функціональних схем ЕОМ та ін.
ЕОМ «Київ» стала першою в Європі системою цифрової обробки зображень і
моделювання інтелектуальних процесів.
Віктор Михайлович уважав, що створення штучного інтелекту, який не
поступатиметься людському, а за багатьма показниками і випереджатиме його,
можливе ще до початку XXI століття.
1958
року
В.
М.
Глушков
запропонував
ідею
створення
універсальної керуючої машини. Ідея
була реалізована в керуючій машині
широкого призначення за рекордно
короткий
термін
–
три
роки.
Керівниками роботи зі створення
машини «Днепр» були В. М. Глушков
та Б. М. Малиновський (він же –
головний конструктор машини).
У США розробка універсальної
керуючої машини була розпочата дещо
раніше, але запуск її у виробництво був
здійснений 1961 р., тобто практично
Управляюча машина широкого
одночасно з машиною «Днепр».
призначення «Днепр». Виставка
У цей період Віктор Михайлович
народного господарства.
отримав переконливі результати з теорії
В.М. Глушков (сидить) разом з групою
цифрових автоматів, які заклали
розробників. Київ, 1960 р.
фундамент для подальших робіт з автоматизації проектування ЕОМ.
Розвинувши теоретичні розробки американських учених, у першу чергу Кліні
та Мура, Глушков створив необхідний математичний апарат, за допомогою
якого стало можливо представляти компоненти ЕОМ, як схеми, так і програми,
у вигляді алгебраїчних виразів. «Вычислительные машины тогда
проектировались на основе инженерной интуиции, – як згадував Віктор
Михайлович той період. – Мне пришлось разбираться в принципах построения
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ЭВМ самому, у меня стало складываться собственное понимание работы ЭВМ.
С тех пор теория вычислительных машин стала одной из моих специальностей.
Я решил превратить проектирование машин из искусства в науку».
1961 р. було видано знамениту монографію В. М. Глушкова «Синтез
цифрових автоматів», перекладену пізніше англійською мовою і видану в США
та інших країнах. Ще одна важлива теоретична робота «Абстрактна теорія
автоматів» була опублікована В.М. Глушковим 1961 р. у журналі «Успіхи
математичних наук». Вона створила основу для робіт з теорії автоматів із
використанням алгебраїчних методів. Під впливом цієї роботи В.М. Глушкова у
СРСР теорією автоматів почали займатися багато математиків-алгебраїстів.
1964 р. за цикл робіт з теорії автоматів В.М. Глушков був удостоєний
Ленінської премії.
Необхідність застосувати системний підхід до САПР ЕОМ виявилася при
створенні ЕОМ третього покоління. У зв'язку з переходом до проектування
ЕОМ четвертого і наступних поколінь уже на початку 70-х років В.М. Глушков,
Ю.В. Капітонова та О.А. Летичевський схилялися до тенденції злиття процесу
проектування ЕОМ з проектуванням і розробкою їх математичного
забезпечення.
На основі теоретичних робіт В.М. Глушкова в Інституті кібернетики було
створено мову для опису алгоритмів і структур ЕОМ і методика проектування
ЕОМ, які були реалізовані в ряді унікальних систем «ПРОЕКТ» («ПРОЕКТ-1»,
«ПРОЕКТ-ЕС»,
«ПРОЕКТ-МИМ»,
«ПРОЕКТ-МВК»).
Розробка
експериментальної системи «ПРОЕКТ-1» на машині М-220 була завершена
1970 р. Більш потужна система «ПРОЕКТ-2» була потім реалізована в
двомашинному комплексі М-220, «БЭСМ-6» з розвиненою системою
периферійних пристроїв.
Монографія В.М. Глушкова, Ю.В. Капітонової та О.А. Летичевського
«Автоматизація проектування обчислювальних машин», яка узагальнює досвід
створення систем «ПРОЕКТ», була видана 1975 р. За роботу з автоматизації
проектування ЕОМ В.М. Глушков, В.П. Деркач і Ю.В. Капітонова 1977 р. були
удостоєні Державної премії СРСР.
Іншим напрямом робіт Інституту кібернетики в галузі засобів
обчислювальної техніки стали ЕОМ для інженерних розрахунків. Першою
машиною цього класу була ЕОМ «Промiнь», яку випускав з 1963 р.
Сіверодонецький приладобудівний завод. Вона була, по суті, новим словом у
світовій практиці та мала цілий ряд технічних нововведень. «Промiнь» була
першою машиною, що широко застосовувалася, з так званим східчастим
мікропрограмним керуванням, на яке Глушков потім отримав авторське
свідоцтво.
Пізніше східчасте мікропрограмне керування використовували в машині
для інженерних розрахунків, скорочено – «МИР-1» (1965 р.), потім з’явилися
«МИР-2» (1969 р.) і «МИР-3». Їх головною відмінною рисою від інших ЕОМ
була апаратна реалізація машинної мови, близької до мови програмування
високого рівня. ЕОМ сімейства «МИР» інтерпретували мову подібну до
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Алголу «АНАЛИТИК», що була розроблена в Інституті кібернетики під
керівництвом В.М. Глушкова, О.А. Летичевського, Ю.В. Благовєщенського,
А.А. Дородніциної. ЕОМ серії «МИР» до середини 70-х років були найбільш
масовими машинами в країні у своєму класі та стали прототипами сучасних
персональних ЕОМ. Також у ці роки під керівництвом В.М. Глушкова було
розроблено відоме сімейство машин «Днепр-1» і «Днепр-2». Колектив
розробників ЕОМ «МИР-1» на чолі з В.М. Глушковим був відзначений
Державною премією СРСР.
У кінці 60-х років під керівництвом В.М. Глушкова було розпочато
розробку ЕОМ «Україна» – наступний крок у розвитку інтелектуалізації ЕОМ і
розвитку архітектури високопродуктивних універсальних ЕОМ, що
відрізнялась від архітектурних принципів Дж. фон Неймана. ЕОМ «Україна» не
була побудована через відсутність у той час необхідної елементної бази.
Ідеї, покладені В.М. Глушковим в основу проекту «Україна», багато в
чому перевершували те, що було використано в американських універсальних
ЕОМ 70-х років.
1974 р. В.М. Глушков на конгресі IFIP виступив з доповіддю про
рекурсивну ЕОМ (співавтори В.О. Мясников, М.Б. Ігнатьєв, В.О. Торгашев).
Він висловив думку про те, що тільки розробка принципово нової, не фоннейманівської архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити
проблему створення супер ЕОМ, продуктивність яких збільшується
необмежено при нарощуванні апаратних засобів. Ідея побудови рекурсивної
ЕОМ, підтриманої потужним математичним апаратом рекурсивних функцій,
випередила свій час і залишилася нереалізованою через відсутність необхідної
технічної бази.
На конгресі IFIP 1974 р. у Стокгольмі В.М. Глушкову за рішенням
Генеральної Асамблеї IFIP була вручена спеціальна нагорода – срібна медаль.
У кінці 70-х років В.М. Глушков запропонував принцип макроконвеєрної
архітектури ЕОМ з багатьма потоками команд і даних (архітектура MIMD за
сучасною класифікацією) як принцип реалізації не фон-нейманівської
архітектури. Розробка макроконвеєрної ЕОМ була виконана в Інституті
кібернетики під керівництвом В.М. Глушкова С.Б. Погребинським (головний
конструктор), В.С. Михалевичем, О.А. Летичевським, І.М. Молчановим.
Машина ЕС-2701 (1984 р.) і обчислювальна система ЕС-1766 (1987 р.) були
передані в серійне виробництво на Пензенський завод ЕОМ. На той період це
були найпотужніші в СРСР обчислювальні системи з номінальною потужністю,
що перевищила рубіж 1 млрд оп./с. При цьому в багатопроцесорній системі
забезпечувалося майже лінійне зростання продуктивності під час нарощування
обчислювальних ресурсів і динамічна реконфігурація. Вони не мали аналогів у
світовій практиці і стали оригінальним розвитком ЕС ЕОМ у напрямі
високопродуктивних систем. Побачити їх у дії В.М. Глушкову вже не довелося.
В.М. Глушков був визнаним у світі авторитетом у галузі кібернетики. Він
сформував на основі робіт А.І. Берга, О.А. Ляпунова, С.Л. Соболєва,
І.А. Полєтаєва своє розуміння кібернетики як наукової дисципліни, її
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методології та структури розділів досліджень. Про це в 60-х роках
В.М. Глушковим були написані наукові статті у вітчизняних журналах, статті в
Британській та Американській технологічних енциклопедіях.
Хоча в СРСР кібернетика вже не потребувала ідеологічного захисту,
необхідно було донести до суспільної свідомості, що її розвиток – не предмет
вправ для математиків, а єдино можлива відповідь на виклик часу. Віктор
Михайлович підготував десятки популярних статей про перспективи
застосування кібернетики, прочитав сотні лекцій у різних колективах. І перелом
настав. Уже на початку 60-х практично не залишилося тих, хто б сумнівався у
доцільності розвитку та застосування кібернетики та обчислювальної техніки.
Розуміючи краще, ніж будь-хто, масштаби майбутньої роботи, Віктор
Михайлович особливо дбав про підготовку кваліфікованих кадрів. У
Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка та політехнічному інституті
читалися курси лекцій з питань створення і використання ЕОМ. Незабаром в
університеті було створено факультет кібернетики, який відразу ж став дуже
популярним серед молоді.
Монографія В.М. Глушкова «Введение в кибернетику» була видана в
1964 р. Кібернетика трактувалася В.М. Глушковим широко – як наука про
загальні закономірності, принципи і методи обробки інформації та керування
складними системами. Обчислювальна техніка розглядалася як основний
технічний засіб кібернетики.
Таке розуміння знайшло відображення у першій у світі «Енциклопедії
кібернетики», підготовленої за ініціативою В.М. Глушкова і виданої 1974 р. під
його редакцією. У підготовці енциклопедії взяли участь понад 100 провідних
учених СРСР, у тому числі понад 50 фахівців Інституту кібернетики АН
України. 1978 р. колектив редакторів і відповідальних за розділи енциклопедії
був відзначений Державною премією України.
Усю свою велику творчу енергію і талант організатора Віктор
Михайлович вкладав в Інститут кібернетики. Широке коло завдань, що
розв’язувались інститутом, вимагали структурного розвитку, і В. Глушков
висунув свого часу ідею створення на його базі Кібернетичного центру.
Та головною справою життя сам Віктор Михайлович уважав створення
загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою («ОГАС»).
1962 р. за завданням А.М. Косигіна, у той час заступника Голови Ради
Міністрів СРСР, В.М. Глушков почав розробку проекту Загальнодержавної
автоматизованої системи (ОГАС). Для того, щоб вивчити суть справи,
В.М. Глушков особисто вивчив роботу більше тисячі об'єктів народного
господарства: заводів різних галузей, шахт, залізниць, аеропортів, вищих
органів управління – Держплану, Держпостачі, ЦСУ, Мінфіну. В.М. Глушков
працював над застосуванням в ОГАС макроекономічних моделей і способів
удосконалення прийомів державного управління (в умовах чинної тоді
адміністративно-командної системи). В.М. Глушков запропонував концепцію
ОГАС як єдиної системи збору звітної інформації з народного господарства,
планування та управління народним господарством, інформаційної бази для
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моделювання різних варіантів його розвитку. Технічну основу ОГАС повинна
була скласти Єдина мережа обчислювальних центрів (ЕГСВЦ). В ескізному
проекті ЕГСВЦ, на відміну від попередньої концепції мережі ВЦ,
запропонованої економістами на чолі з В.С. Немчиновим, В.М. Глушков
обґрунтував побудову мережі приблизно 100 великих центрів у промислових
містах і центрах економічних районів, об'єднаних широкосмуговими каналами
зв'язку з комутацією повідомлень і пов'язаних з 20 тисячами центрів
підприємств і організацій. Передбачалося створення розподіленого банку даних
і розробка системи математичних моделей управління економікою. Безумовно,
В.М. Глушков розумів, що своїм задумом він кидає виклик звичним канонам
управління господарством країни. І дійсно, представлений в Уряд 1964 р.
проект ОГАС зустрів різкі демагогічні заперечення керівництва ЦСУ СРСР
(В.Н. Старовський), потім тривалий час перероблявся в ЦСУ СРСР, Держплані
СРСР, але так і не був реалізований. Перешкоджали створенню ОГАС
некомпетентність вищої ланки керівництва країною, небажання середнього
бюрократичного апарату працювати під жорстким контролем і на основі
об'єктивної інформації, яка збирається та обробляється за допомогою ЕОМ,
неготовність суспільства в цілому, недосконалість існуючих у той час засобів
обчислювальної техніки і зв'язку, нерозуміння, а то і протидія з боку вченихекономістів. Насправді концепції ОГАС і ЕГСВЦ зустріли опір самої суспільної
системи. На жаль, ідея створення такої системи так і не була реалізована в
повному обсязі, хоча сам вчений вважав, що вона могла б вирішити проблеми
економіки СРСР. Як показав час, В.М. Глушков був безумовно правий,
ставлячи ще понад 30 років тому завдання інформатизації та комп'ютеризації
країни.
Але, не в характері Глушкова було кидати розпочату справу, впадати у
відчай. Віктор Глушков був переконаний, що саме методи кібернетики та
обчислювальної техніки дозволять удосконалити управління народним
господарством і самою державою. В.М. Глушков розпочав епоху АСУПу,
зробивши великий внесок у формування і реалізацію ідеї створення
автоматизованих систем керування, а також розробку відповідної теорії
математичних, програмних і спеціальних технічних засобів для керування
технологічними процесами в мікроелектроніці, металургії, хімічній і
суднобудівній промисловості. Під його керівництвом розроблені перші в СРСР
системи управління виробництвом «Львів» і «Гальванік», які відзначені
Державними преміями України, створені системи «Кунцево», «Енергія»,
«Креслення», система відображення «Ритм-3» для центру керування польотами
космічних апаратів. Колектив під керівництвом Глушкова почав займатися
проблемами розробки автоматизованих систем керування, проблемами
прогнозування розвитку різних галузей господарства, удосконалення
розрахунку планів розвитку господарства, автоматизації розрахунку бюджету
держави і т.д. Їм була розроблена ідеологія систем для державних органів
управління, на основі якої розроблялися системи «Полюс» для ЦК КПРС,
РАСУ та інші.
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Цікаво, що частину розробок В.М. Глушкова та його команди перехопив
куратор оборонної промисловості Д.Ф. Устинов. За його ініціативою була
створена рада з «управління, економіки та інформатики» при військовопромисловій колегії ВПК, що об'єднувала дев'ять міністерств. У ВПК стали
розроблятися і впроваджуватися типові системи управління підприємством
(АСУП) та інші ідеї В.М. Глушкова. Інша справа, що ці локальні успіхи не
могли допомогти всій економіці – від косигінської реформи в цілому до
середини 1970-х залишилися практично лише загальні слова.
Спогади про те, яким Глушков був в особистому житті, у побуті,
залишила дружина Віктора Михайловича – Валентина Михайлівна. І через
багато років після його смерті, вона згадує його з теплотою, повагою і
вдячністю: «Часто мне задавали один и тот же вопрос: «Легко ли быть женой
В.М. Глушкова? Не давит ли он своим мощным интеллектом, эрудицией,
сильным характером?» Я всегда отвечала: «Нет, нет, нет!». Я не встречала в
жизни более тонкого, внутренне деликатного, чуткого и легко ранимого
человека. Именно таким был В.М. Глушков... Мне вспоминается, как он ещѐ в
студенческие годы делал мне предложение стать его женой. Волновался,
рассказал о своих сокровенных мечтах и сказал, что самым большим
дефицитом в его жизни будет время. И, действительно, 24 часа в сутки ему не
хватало. Постоянно повторял, что не успевает сделать намеченное. С таким же
уважением он относился ко времени других… Он знал наизусть колоссальное
количество стихотворений. Поэзию любил и мог в течение многих часов
подряд декламировать. А искрящийся юмор делал его особенно
привлекательным… Прожив с ним более 30 лет, я ни разу не видела его
скучающим, бездельничающим. Природная любознательность, масштабная
эрудиция давали ему возможность видеть мир богаче, шире, ярче и легко
переключаться на различные интересующие его области. А широта интересов
просто поражала… Виктор был добр по натуре и не мог быть счастливым в
одиночку. Если он видел что-то интересное, прочитал, узнал, он обязательно
спешил поделиться этим… Он считал семью своим надѐжным тылом… И даже
после двух клинических смертей, … находясь в реанимации, он думал не о
себе, а об институте, о стране, о той науке, которой посвятил себя целиком, о
нас, безвременно теряющих мужа и отца» [4]. У подружжя народилося дві
доньки – Ольга і Віра. Основний тягар виховання дітей був на матері, але
батько став для дітей незаперечним авторитетом, завжди цікавився розвитком
їх здібностей, дбав про прищеплення інтересу до навчання. І хоча вони
втратили батька дуже рано, обидві
продовжили його справу – стали
науковцями в галузі інформаційних технологій, працюють у Києві та Москві.
Восени 1981 року стан здоров'я Глушкова погіршився. Він проходив
лікування в клінічній лікарні «Феофанія» (Київ), а потім був направлений до
Москви у Центральну клінічну лікарню. У січні 1982 р., перебуваючи в палаті
реанімації, В.М. Глушков продиктував дочці Ользі розповіді про свій життєвий
шлях, підбиваючи підсумки свого життя.
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Віктор Михайлович помер 30 січня 1982 р., коли йому було 58 років. Він
похований у Києві, на Байковому кладовищі.
Ще один великий український учений Борис Патон так влучно
охарактеризував заслуги Глушкова: «Уважається аксіомою, що розробка
великих напрямів сучасної науки і техніки під силу лише великим колективам
дослідників – настільки масштабні й складні завдання, які необхідно
вирішувати в стислі терміни. Тим не менш, коли уявляєш собі прогрес у тій чи
іншій галузі знання, стає зрозумілим, що він не безликий. Як правило, легко
прослідковується очевидний зв'язок досягнутого з ідеями, ентузіазмом великого
вченого та організатора, що став душею великої справи. Таким був і академік
Віктор Михайлович Глушков, ім'я якого є знаковим у створенні в нашій країні
кібернетичної індустрії».
Віктор Михайлович Глушков залишив після себе величезний науковий,
організаторський, культурний і загальнолюдський спадок.
Прекрасний педагог, блискучий і невтомний пропагандист новітніх
досягнень науки, обдарований лектор, він щедро віддавав свої знання учням,
захоплював їх творчими пошуками. В.М. Глушков – засновник школи. Багато
його учнів стали висококваліфікованими фахівцями та успішно працюють у
науці та народному господарстві. Під його керівництвом захищено більше 100
дисертаційних робіт з кібернетики та обчислювальної техніки. Його роботи
вплинули на багатьох відомих фахівців як у нашій країні, так і за кордоном.
Широка ерудиція і високий інтелект, гострий розум, неабияка пам'ять,
надзвичайно розвинена фантазія і бажання проникнути в глибину предмета
дослідження, державний підхід до вибору об'єкта застосування своїх сил,
самозабуття та одержимість у роботі, уміння захопити своєю ідеєю колектив,
запалити в ньому інтерес до практичного втілення задуму – ці риси Віктора
Михайловича захоплювали його учнів і колег по роботі і були предметом
наслідування. Серед його учнів – видатні фахівці, лауреати Державних премій,
заслужені діячі науки, члени Академії наук УРСР.
Завдяки працям В.М. Глушкова та його учнів сформувався погляд на
особливе значення математичного забезпечення обчислювальних машин і
систем як їх невід'ємної частини. Саме математичне забезпечення дозволяє
ефективно вирішувати функціональні завдання в системах, а воно базується на
використанні сучасних методів оптимізації, математичного моделювання,
методів системного аналізу та обчислювальної математики, методів
програмування та інших.
Віктор Михайлович передбачав, що інформатика з часом стане не просто
окремою галуззю знань, а універсальним науковим інструментарієм пізнання
законів живої й неживої природи, законів розвитку суспільства і цивілізації в
цілому. Велике значення В.М. Глушков надавав філософському осмисленню
стану і положенню кібернетики, методів і засобів її дослідження в системі наук
і практичного життя. Саме його визначення кібернетики як науки включено до
Великої Радянської та Британської енциклопедії. В.М. Глушков був дуже
різнобічним ученим. До сфери його досліджень потрапляли іноді об'єкти, які,
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здавалося б, дуже далекі від обчислювальної техніки і математики, але,
розмірковуючи над кібернетичними ідеями та використанням досягнень
кібернетики для користі людей, В.М.Глушков не міг пройти повз больових
точок свого часу. Так з'явилися роботи, пов'язані з проблемами телепатії,
виникнення життя, боротьби з раком.
Сьогодні реалізовано багато ідей Глушкова. Зокрема, створення
Кібернетичного центру. Завдяки актуальності наукової тематики, масштабу та
широті досліджень, Інститут кібернетики ім. Глушкова наприкінці 80-х початку
90-х років перетворився на комплексну наукову установу. Пізніше базі
підрозділів Інституту утворили окремі науково-дослідні установи, об’єднані в
Кібернетичний центр НАН України, куди сьогодні входять п’ять науководослідних інститутів і Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій і систем НАН України та МОН України.
Кожний із цих інститутів має свою наукову тематику і вносить потужний
вклад у справу інформатизації суспільства і розвиток науки в Україні. Тільки
простий перелік проектів, що виконується цими закладами, налічує багато
десятків сторінок. У рамках даного нарису згадаємо роботи з проектування
нейромереж, а саме: створена перша у світі автоматизована система
проектування багатомодульних нейронних мереж і на її основі багатомодульна
нейросистема розпізнавання рухомих об'єктів на відеозображеннях. Розроблена
серія вітчизняних нейрокомп'ютерів загального призначення та створений
дослідний зразок базової моделі нейрокомп'ютера «NeuroLand», що відповідає,
а за деякими параметрами перевищує кращі світові аналоги. Створено і
впроваджено в експлуатацію систему інформаційного обслуговування
депутатів Київської міської ради «РАДА 3 – КИЇВ», яка має високий рівень
інтелектуалізації, виготовлена на базі сучасної комп'ютерної техніки,
периферійних засобів, систем, пультів, табло, комунікацій вітчизняного
виробництва. За своїми параметрами та функціональними можливостями
система не має аналогів у світі. Створена інтелектуальна нейросистема, що
включає три підсистеми: багатомодульну нейросистему загального
призначення, підсистему рекурентних нейромереж реального часу «NeuroConveyor» і підсистему прогнозування часових послідовностей «TrendCaster».
Створена інформаційно-виробнича система «ОСВІТА», що вирішує проблему
комплексного інформаційного забезпечення діяльності Міністерства освіти і
науки України. Ця система об'єднує в єдине інформаційне середовище всі
навчальні заклади та органи управління системою освіти і дозволяє створити
єдину інформаційну інфраструктуру для обробки даних про навчальні заклади,
перебіг навчального процесу, випускників. Інститут програмних систем в
інтересах Держкомкордону України створив інформаційну систему «ГАРТ»,
яка дозволяє автоматизувати повсякденну діяльність усієї інфраструктури
Прикордонних військ України щодо забезпечення надійного захисту державних
кордонів України, контролю процесів нелегальної міграції, контрабанди зброї
та наркотиків, перевезення і продажу краденого автотранспорту та інших
матеріальних цінностей. Використання системи «ГАРТ» забезпечило
15

МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

скорочення більш ніж у два рази часу на оформлення перетину кордону і
дозволило вийти за цим показником на рівень міжнародних стандартів. При
цьому здійснюється суворий паспортний контроль, фіксація та аналіз
інформації про осіб, які перетинають кордон. До 80 % правопорушників,
затриманих на кордоні, було виявлено завдяки системі «ГАРТ». У рамках
виконання масштабного міжнародного космічного проекту «Інтербол», метою
якого є вивчення сонячно-земних зв'язків, науковці Інституту космічних
досліджень провели обробку та фізичну інтерпретацію результатів
магнітометричних спостережень космічної плазми на супутнику «Інтербол».
Учені інституту спільно з провідними науковими організаціями України беруть
участь у виконанні міжнародного проекту «Попередження», головною метою
якого є вивчення впливу процесів у літосфері й нижній атмосфері на іоносферу
і на розробку принципів спостережень іоносферних провісників землетрусів з
борту космічного апарата.
Зупинемося на деяких математичних моделях В.М. Глушкова, які активно
розвиваються та вивчаються і на сьогодні. Зокрема, це моделі, які описують
динамічні процеси в економічних, екологічних і біологічних системах. Уперше
подібні моделі були запропоновані при дослідженні економічних проблем
Нобелевським лауреатом, академіком АН СРСР Канторовичем стосовно
двосекторної моделі економіки. Заслуга В.М. Глушкова полягає в тому, що він
побудував і дослідив більш загальні моделі систем, що розвиваються [5]. Ці
моделі, зокрема, мають вигляд систем нелінійних інтегральних рівнянь
Вольтерра першого та другого родів з невідомими границями інтегрування:
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G(t )   [m( )   ( , t )m1 ( )   ( , t )m2 ( )]d  M (t )  P(t ) .

(4)

a (t )

Наведені системи досить складні для чисельно-аналітичного аналізу у
зв’язку з їх нелінійністю, некоректністю, а також наявністю невідомих функцій
у границях інтегрування. Це вимагає як удосконалення існуючих, так і
розробки високоефективних нових методів розв’язання таких систем рівнянь.
Зокрема, тут актуальними можуть бути методи інтелектуального моделювання
та алгоритми без насичення точності, які б могли бути реалізовані в системах
комп’ютерної алгебри, що розвиваються, наприклад, школою академіка
Летичевського, а також іншими учнями та послідовниками В.М. Глушкова.
Остання робота, що вийшла у світ за життя Віктора Михайловича –
«Основы безбумажной информатики» – стала воістину пророчою. У ній учений
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висунув ідеї, що спираються на математичний апарат, реалізація яких
призводить до інформатизації всіх сторін життя. Учений передбачив основні
риси інформаційного суспільства та обґрунтував неминучість його виникнення.
Зокрема, у його книзі є наступне пророцтво, яке зовсім недавно стало
звичайним явищем нашого життя: «Уже недалек тот день, когда исчезнут
обычные книги, газеты и журналы. Взамен каждый человек будет носить с
собой «электронный» блокнот, представляющий собой комбинацию плоского
дисплея с миниатюрным радиопередатчиком. Набирая на клавиатуре этого
«блокнота» нужный код, можно будет (находясь в любом месте на нашей
планете) вызвать из гигантских компьютерных баз данных, связанных в сети,
любые тексты, изображения (в том числе и динамические), которые и заменят
не только современные книги, журналы и газеты, но и современные
телевизоры».
Віктор Михайлович Глушков був природженим науковцем, що завдяки
силі свого інтелекту проникав до самої суті речей і явищ і генерував нові ідеї. І
в той же час він був всебічно розвиненою людиною. Це дозволяло йому не
тільки самому працювати з величезною віддачею, але і надихати своїм
ентузіазмом інших. Однією зі складових унікального таланту Глушкова було те,
що він працював не просто заради слави чи заради грошей, і навіть не заради
задоволення. Він працював заради суспільної користі. Це було основним
спонукальним мотивом його діяльності «Раніше думай про Батьківщину, а
потім про себе» – були не порожні слова для людей тієї епохи. Часто про себе
вони взагалі забували подумати. І це була зовсім не самовідданість, не жертва,
це був спосіб життя, який давав їм відчуття щастя. Так що в цьому сенсі він був
людиною свого часу. Але він був кращою людиною свого часу, і це зробило
його фактично людиною майбутнього.
Ідеї Віктора Михайловича багато у чому випереджали свій час. Ми з вами
є свідками того, наскільки вони здійснюються. Створення персональних
комп’ютерів, електронних підручників змінило ставлення до наукових
досліджень, навчального процесу. Створення мережі Internet дозволило вводити
в навчальний процес елементи дистанційного навчання, проводити Internetконференції, що зближає спілкування, територіально розділених великими
відстанями людей.
ЛІТЕРАТУРА
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4. Матеріали сайту http://www.iprinet.kiev.ua
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СЕКЦІЯ 1

Керівники секції: проф. Гандель Юрій Володимирович,
проф. Ванін Віктор Антонович
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРОЦЕСУ
ПЛЮЩЕННЯРУХОМОЇ СТРІЧКИ
Аніськов О. В.
Криворізький національний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Математичні моделі технологічних процесів
пластичної обробки металів, що описують пружний стан як оброблюваного
матеріалу так і інструменту мають важливе значення при проектуванні
технологічного обладнання [1,2]. Вони дозволяють зменшувати витрати на
проектно дослідні робот, пов’язані з проектуванням та виготовленням
технологічного обладнання, зокрема прокатних станів. Математичні моделі, що
виникають в теорії пластичності досить складні [1,2], тому щоб отримати
найпростіші уявлення приймаються певні допущення про однорідність
деформованого і напруженого станів по висоті стрічки, та інші. Це приводить
до одновимірних задач. Розв’язок двомірної задачі плющення можливий на
основі ліній ковзання, який був запропонований Алекзандером і заснований на
методиці побудови полів ліній ковзання, що розробив Прагер [2].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглянемо фрагмент
стрічки, що входить у зону деформування. Якщо замінити дугу контакту
прямою лінією, що справедливо для малих кутів захоплення, то для розв’язання
двомірної задачі плющення можна розглядати пластичну деформацію як течію
металу у клиновидному каналі з кутом  1 при вершині (рис.1).

Рисунок 1 – Схема деформування стрічки
Диференціальне рівняння рівноваги елементу, вирізаного із стрічки двома
радіальними, під кутом d , і двома коловими з радіусами r і r  dr ,
перетинами, що співпадають з координатними площинами має вигляд [1]:
 r 1  rt σr  σ t
τrt 1 σ t 2τrt
(1)


 0,


 0.
r r α
r
r r α
r
Залежності швидкостей деформацій від швидкостей переміщень в тих же
циліндричних координатах для плоскої задачі мають вигляд [6]:
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1 vt vr
  v  1 vr
v
(2)
 , rt  r  t  
, r  r .
r  r
r  r  r 
r
Якщо припустити, що течія є радіальною, тобто vt  0 , та
використовуючи умову нестискуваності, записану в швидкостях деформацій:
 r   t  0 диференціальне рівняння (2) для швидкості радіального
переміщення, спрощуються
vr vr
(3)
  0.
r r
Його розв’язок має вигляд
v
vr  ,
(4)
r
де v  v   . Підставивши отриманий результат у вирази (2), маємо

t 

r   v

t  v

rt  v

(5)
.
r
r
r2
Прийняте допущення про радіальну течію дозволило встановити
залежності компонентів деформацій від радіусу. Умова пластичності для
плоскої задачі має вигляд [2]
2

,

 r   t 

2

,

(6)
 4 rt2  2  .
Компоненти напруги у разі плоскої деформації можуть бути представлені
у вигляді [2]
(7)
 r   0    cos2 ,  t   0   T cos2 ,  rt   T sin 2 ,
де  0   0 (r , ) – середня нормальна напруга;    (r , ) – деяка функція
змінних r і  . У такому разі умова пластичності (6) тотожно задовольняється.
ВИСНОВКИ. Отриманий розв’язок можна використовувати для
тестування розв’язків більш складних задач, що виникають у математичних
моделях теорії пластичності.
2

ЛІТЕРАТУРА
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2. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М.:
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
МІДНОЇ СТРІЧКИ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОПЛАСТИЧНОЇ ОБРОБКИ
Бриль Т. С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для потреб електротехнічної промисловості,
електротранспорту, необхідно отримання мідної стрічки з покращеними
фізико-механічними властивостями. Дослідження російських учених, зокрема
О.А.Троицкого [2] показали, що отримати стрічку з підвищеною пластичністю
можна за допомогою електропластичної обробки металу. Така обробка
дозволяє вилучити із технологічного процесу проміжні відпали, що не завжди
позитивно впливають на якість кінцевої продукції.
Особливістю даної обробки є те, що нагріванню піддається рухомий
об’єкт (стрічка малого розміру). Одержати повну інформацію про
температурний розподіл якої, можна лише розрахунковим шляхом,
досліджуючи математичні моделі.
Математичні моделі краще відображають процеси нагрівання та зміну
концентрації домішок ніж натурні замірювання температури, дозволяють
контролювати температурні розподіли і технологічний процес.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Метою досліджень є
визначення оптимальних параметрів електропластичної обробки мідної стрічки
на основі математичної моделі в області t : l0  x  l ,  a  y  a,
b  z  b, t  0 (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема електропластичної обробки стрічки

I 2 0 1  T 
  2T  2T  2T 
T
T
,
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де  ,  – коефіцієнти теплопровідності та тепловіддачі, c,  0 – теплоємність
та щільність стрічки, I – сила струму, S – площа поперечного перетину,  –
температурний коефіцієнт опору дроту, v x – швидкість руху стрічки.
Оскільки, розглядаємо тонку стрічку, то було знехтувано втратами тепла
 2T
по її товщині, тобто 2  0 . Для подальшого спрощення задачі було проведено
z
усереднення по змінній y та застосовано інтегральне перетворення Лапласа [1].
Отримано розв’язок задачі в зображеннях (6).
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p S 2   2   

S 2
k1x
k2 x
x
 4
,
(6)
u  x, p   C1e  C2e  2

   S 2 p   2
S 2

 k1l0
 2
p S 2   2    

ek1lTl
S 2
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ВИСНОВКИ. Було побудовано математичну модель температурного поля
мідної стрічки, досліджено розподіл температури в серединій частині стрічки
під час обробки електричним струмом, проведені чисельні експерименти та
побудовані графіки температурного розподілу.
ЛІТЕРАТУРА
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ДВУХМЕРНЫЕ И ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОГО
ОСНОВАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ
Глухов Ю. П.
Институт механики имени С. П. Тимошенко НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Среди широкого круга вопросов,
непосредственно связанных с постановкой и решением задач о движущихся
нагрузках, важными в практическом и теоретическом смысле являются
вопросы исследования распространения волн в упругих системах плоско
параллельных слоев с различными упругими свойствами. В частности, одной из
интересных и актуальных проблем, анализ которой невозможно провести в
рамках классической линейной теории упругости, является теория
распространения упругих волн в телах с начальными напряжениями.
Настоящая работа посвящена изучению динамических процессов в
многослойных предварительно напряженных телах при воздействии подвижной
нагрузки. В работе кратко представлены
некоторые промежуточные
результаты исследований плоских и пространственных задач о возмущении
подвижной поверхностной нагрузкой многослойного основания с начальными
(остаточными) напряжениями. Исследования проведены в рамках
линеаризированной теории упругости для тел с начальными напряжениями [1].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Общая постановка
исследуемого класса задач выглядит следующим образом.
Рассматривается многослойная среда, лежащая на жестком основании
или упругом полупространстве. Для представления многослойного основания
использовались следующие модели:
1) Плоские задачи:
 пластина на упругой полуплоскости,
 пластина на упругой полосе, лежащей на жестком основании,
 упругая полоса на упругой полуплоскости,
 многослойная упругая полоса на упругой полуплоскости,
 многослойная упругая полоса на жестком основании,
2) Пространственные задачи
 упругий слой на жестком основании,
 упругий слой на упругом полупространстве,
 многослойная упругая плита на упругом полупространстве,
 многослойная упругая плита на жестком основании.
Нагрузка движется прямолинейно 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.
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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.
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.
Приведены формулы для трансформант характеристик напряженнодеформированного
состояния
элементов
различных
многослойных
конструкций.
ВЫВОДЫ. Исследовано влияние начальных напряжений и скорости
движения поверхностной нагрузки на значение корней характеристических
уравнений, соответствующих уравнениям движения элементов слоистого
основания. Проведена оценка возможных значений корней характеристических
уравнений. Определены необходимые и достаточные условия существования
кратных корней характеристических уравнений для двухмерных и трехмерных
задач.
Получены численные результаты, позволяющие установить характер
влияния начальных напряжений на значения критических скоростей движения
нагрузки и на параметры напряженно-деформированного состояния
многослойной среды.
Анализ результатов показывает, что наличие начальных напряжений
оказывает существенное влияние на распределение напряжений и скоростей
перемещений в слоистой среде. Это влияние различно в зависимости от
положения рассматриваемой точки слоистого тела относительно точки
приложения нагрузки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными)
напряжениями. – Kиев: «A.С.K», 2004. – 672 с.
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МОДЕЛІ ОБМІННОГО ГАМІЛЬТОНІАНА І ФАЗОВІ СТАНИ
РІВНОВАГИ МАГНЕТИКІВ ЗІ СПІНОМ S=1
Ковалевскький М. Ю.1, 2, Глущенко А. В.1
1
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут
2
Білгородський державний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За останнє десятиліття проведені інтенсивні
теоретичні та експериментальні дослідження багаточастинкових квантових
систем, гамільтоніан і стан рівноваги яких мають високу SU  n  , n  2
симетрією [1–3]. Увага до таких об'єктів обумовлена надією і очікуванням
отримання нових фізичних властивостей або поліпшенням відомих
характеристик матеріалів. Такі фізичні стани виникають у холодних фермігазах,
високотемпературних
надпровідниках,
низькорозмірних
напівпровідниках і магнетиках. Додатковим стимулом у розвитку цього
напряму досліджень послужило відкриття бозе-ейнштейнівських конденсатів
нейтральних атомів з ненульовим спіном. Створення технології оптичних
решіток дозволяє конструювати багаточастинкові стани з незвичайними
властивостями при низьких температурах. Відкриття і дослідження таких
багаточасткових станів призвели до необхідності уточнення ідеології їх
статистичного опису, яка істотним чином повинна враховувати наявність
високої симетрії.
ВИСНОВКИ. У роботі вивчені нормальні і вироджені змішані стани
досліджуваних магнітних середовищ. Сформульовано властивості симетрії
станів рівноваги магнітних середовищ зі спіном s = 1. З'ясовано, що можуть
існувати два типи нормальних (парамагнітних) станів рівноваги, які мають
симетрією SO  3 або SU  3 . Також можливі чотири типи станів зі
спонтанно порушеною симетрією.
Випадок 1: симетрія SO  3 стану рівноваги і симетрія гамільтоніана
збігаються. Магнітні ступені свободи складаються з густин вектора спіна.
Випадок 2: симетрія SU  3 стану рівноваги і гамільтоніана збігаються.
Магнітні ступені свободи складаються з густини спіна і квадрупольної матриці.
Крім того, можливі чотири типи магнітних станів зі спонтанно порушеною
симетрією.
Випадок 3: симетрія стану рівноваги нижче симетрії SO  3
гамільтоніана. Параметр порядку – дійсний вектор. Динамічна поведінка
середовища аналогічна випадку антиферомагнетика.
Випадок 4: гамільтоніан володіє SO  3 симетрією, симетрія стану
рівноваги SO  3 повністю спонтанно порушена. Параметр порядку –
комплексний спіновий вектор.
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Випадок 5: стан зі спонтанно порушеною SO  3 симетрією. Параметр
порядку – симетричний безслідний тензор, де інтегралами руху є компоненти
спіна.
Випадок 6: повне спонтанне порушення SU  3 симетрії стану
рівноваги, гамільтоніан володіє SU  3 симетрією, параметр порядку –
ермітова матриця
Основою підходу, що розвивається нами є ідеологія скороченого опису
нерівноважних станів багаточастинкових систем, а також математичний апарат
гамільтонової та квантової механіки [4–6]. Для всіх розглянутих випадків
фізичних магнітних станів, встановлені відповідні підалгебри дужок Пуассона
та отримані нелінійні динамічні рівняння. Проведена лінеаризація цих рівнянь і
обчислені спектри колективних магнітних збуджень. Для кожної моделі
обмінної енергії дано аналіз станів рівноваги, отримано умови стійкості всіх
станів.
Вивчено вплив постійного зовнішнього магнітного поля на розглянуті
магнітні системи та отримано відповідне узагальнення рівняння Блоха.
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ГРУПОВИЙ АНАЛІЗ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РОЗВ’ЯЗКИ ЛІНІЙНИХ
РІВНЯНЬ КОЛМОГОРІВСЬКОГО ТИПУ
Коваленко С. С.1, Стогній В. І.2, Копась І. М.2, Нікіфорова В. В.2
1
Інститут математики НАН України
2
Національний технічний університет України “КПІ”
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Груповий аналіз диференціальних рівнянь
знаходить широке застосування при дослідженні рівнянь математичної фізики.
Відомо, що якщо лінійне диференціальне рівняння з частинними похідними має
нетривіальну групу інфінітезимальних симетрій, то це дає можливість
використовувати диференціальні оператори алгебри цієї групи для симетрійної
редукції [1] та відокремлення змінних [2] з подальшою побудовою точних
розв’язків даного рівняння. Зазначимо, що фундаментальні розв’язки
класичних рівнянь математичної фізики (наприклад, рівняння Лапласа,
хвильового рівняння, рівняння теплопровідності) є інваріантними розв’язками.
За цієї умови, для дослідження і побудови фундаментальних розв’язків можна
використовувати теоретико-групові методи.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглядається клас
узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова

ut  uxx  A x  u y  0 ,

(1)

u
 2u
u
де u  u t , x, y , ut  , u y  , u xx  2 , A x  ,  A  x   const  − довільна
y
t
x
гладка функція. У випадку A x   x маємо лінійне рівняння Колмогорова,
запропоноване для опису неізотропних дифузійних процесів [3]

ut  uxx  xu y  0 .

(2)

За методом Лі-Овсяннікова знайдена група неперервних перетворень
еквівалентності класу рівнянь (1). Обчислено ядро основних груп рівнянь з
досліджуваного класу та, використовуючи метод попередньої групової
класифікації, запропонований Н.Х. Ібрагімовим [4], знайдено ряд значень
функції A x  , за яких рівняння (1) мають максимальну алгебру інваріантності
ширшу, ніж алгебра ядра основних груп, а також за класичним алгоритмом Лі
обчислено ці максимальні алгебри інваріантності.
У роботі [5] було запропоновано метод побудови інваріантних
фундаментальних розв’язків лінійних диференціальних рівнянь із частинними
похідними, який ми застосували до рівняння Колмогорова (2). Було отримано,
що рівняння
(3)
ut  uxx  xu y    t , x, y  ,
яке описує фундаментальні розв’язки рівняння (2), допускає нетривіальну
чотиривимірну алгебру інваріантності з такими базисними операторами:
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X 1  2t t  x x  3 y y  4u u ,
X 2  2t x  t 2 y  xu u ,
X 3  3t 2 x  t 3 y  3( y  tx)u u ,

(4)

X 4  t 2 t  (tx  3 y ) x  3ty y  (2t  x 2 )u u .
У роботі [3] було знайдено такий фундаментальний розв’язок рівняння (2)
2
 x2 3 
3
1  
(5)
u
exp    3  y  tx   .
2t 2
4
t
t
2




Легко переконатися, що він є інваріантним відносно однопараметричних
груп перетворень, що відповідають операторам (4), а отже, за допомогою цих
операторів (наприклад, за двійкою операторів X 1 , X 2 ) фундаментальний
розв’язок (5) можна побудувати як інваріантний розв’язок.
ВИСНОВКИ. Нами проведено попередню групову класифікацію одного
класу узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова (1). Для рівнянь, які
допускають максимальну алгебру інваріантності вищої розмірності, ніж алгебра
ядра основних груп, знайдено повний набір операторів симетрії. У випадку
лінійного рівняння Колмогорова (2) оператори симетрії використано для
побудови фундаментальних розв’язків.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ
У РУХОМИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Ляшенко В. П.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування єдиного підходу до описання
температурних розподілів у рухомому середовищі дозволяє розв’язувати багато
практичних задач, пов’язаних з керуванням температурними полями,
визначенням параметрів такого керування. Як відомо, рухомі середовища
можуть розігріватися внутрішніми та зовнішніми джерелами тепла, постійно та
періодично діючими [1,2]. Під час описання температурних розподілів у
рухомому середовищі застосовуються два принципово відмінні підходи до
побудови математичної моделі. У першому випадку вважається, що зона
нагрівання скінченої довжини нерухома, а середовище що нагрівається
(стрічка, дріт, рідина) рухається через неї зі швидкістю v  t  , сталою або
змінною[1]. Інший підхід полягає у тому що середовище, що нагрівається
залишається нерухомим, а уздовж нього рухається джерело тепла точкове або
зосереджене на скінченому відрізку [2]. Кожен з таких підходів має власні
переваги перед іншим та дозволяє розв’язувати різні задачі. Однією з таких
задач є дослідження температурного розподілу за межами зони нагрівання. Її
доцільно досліджувати на основі другого підходу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1. У першому випадку математична модель температурного поля
циліндричної області  t : 0  r  r0 , 0  z  L, t  0 , має вигляд однієї із
крайових задач для наступного неоднорідного нестаціонарного нелінійного
рівняння
1 
T   
T 
T
T

T
r


T

v
t

c

 W  z , t , T  .






n




r r 
r  z 
z 
z
t

(1)

Якщо коефіцієнт теплопровідності  T  лінійно залежить від
температури, то нелінійне рівняння (1) інтегральним перетворенням Кирхгофа
можна звести до лінійного. Якщо задача стаціонарна або квазістаціонарна, то
ми приходимо до лінійної або нелінійної крайової задачі для звичайного
диференціального рівняння другого порядку. У першому випадку задача
допускає аналітичний розв’язок, а у другому розв’язок знаходиться чисельними
методами. Якщо досліджується температурне поле для рухомого середовища,
що розігрівається постійно діючими внутрішніми джерелами тепла, то до
рівняння (1) додаються наступні крайові умови
(2)
T  r, z,0  T0 ,
(3)
T  r,0, t   T1  t  ,
T  r, L, t   T2 t  ,
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T
r

 0,  T 
r 0

T
r

r  r0

   f 2i  t  Tc  T    f 2i  t  Tc4  T 4   ,

(4)

де  ,  ,  – коефіцієнт тепловіддачі, степінь чорноти та постійна
Стефана-Больцмана, r0 – радіус, Tc  T0 , функція W  z, t ,T   f1 T  f 2i t  ,
I 2 0 1   T 
f1 T  
, f 2i  t   1. У граничній умові (4) слід поставити перед
2 4
 r0
квадратними дужками знак мінус, а коли рухоме середовище розігрівається
одночасно постійно діючими внутрішніми та зовнішніми джерелами тепла, то в
умові (4) перед квадратними дужками слід поставити знак плюс. Через
особливості побудови функцій W  z, t , T  задача (1) – (4) може бути розв’язана
чисельним методом.
2.1 Розглянемо рухому зі швидкістю v  t  ізотропну стрічку, що
розігрівається внутрішнім точковим джерелом тепла W  P, t  , P ( x, y ) –
координата точки

  2T  2T 
T
T
  2  2   cn
 v t 
 W  P, t   y   x  x0  ,
y 
t
y
 x
T  x, y,0  0 ,
T  0, y, t  T  h, y , t 

 0,
x
x
T  x, , t  T  x, , t 

 0.
y
y

(5)
(6)

(7)

Задачу (5) – (7) можна розв’язати
за допомогою інтегрального
перетворення Фур’є, заздалегідь позбавившись від першої похідної по змінній


v t  y
2

y за допомогою заміни змінних T  ue
.
Після заміни задача (5) – (7) приймає вигляд
v t  y

  2T  2T 
T
  2  2   cn
  u  W  P, t  e 2   y   x  x0  ,
t
y 
 x
u  x, y,0  0 ,

u  0, y , t  u  h, y , t 

 0,
x
x
u  x, , t  u  x, , t 

 0,
y
y

31

(8)
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(10)
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v t 
– монотонна функція   x  x0  – дельта – функція Дірака [3]. Коли
4
швидкість руху джерела тепла стала v  t   const її розв’язок можна отримати
аналітично, застосувавши інтегральне перетворення Лапласа по координаті t , а
потім перетворення Фур’є по просторовим координатам [4,5].
2.2 Розглянемо температурне поле нескінченного ізотропного циліндра,
що розігрівається зосередженим джерелом тепла.
Для розрахунку температурного розподілу T  P, t  передбачається, що
циліндр з постійними теплофизическими характеристиками  , c,  n
де  

зоні
нагріву
довжиною
джерелом
l  z2  z1,
W  P,T   W  P, t ,T    z  z1  t      z  z2  t   який рухається уздовж осі Oz у

нагрівається

в

позитивному напрямі з швидкістю v  t  . Коли l  0, z1  t  , z2  t   v  t  t , а
коли l  0, z1  t   l / 2  v t  t , z2 t   l / 2  v t  t
Температура на границях області дорівнює lim T  T0 . Теплообмін
z 

поверхні циліндра з навколишнім середовищем здійснюється за законами
Ньютона і Стефана – Больцмана. Якщо нагрів циліндра здійснюється
одновитковим індуктором або електронним пучком, то у такому разі зона
нагріву може бути як завгодно малою. Допускаючи у фізичній моделі, що
l  0 і замінюючи розосереджений нагрів зосередженим з тією ж сумарною
потужністю, перейдемо до дослідження температурного поля циліндрової
області, що розігрівається рухомим зосередженим джерелом тепла. Очевидно,
що при цьому його щільність W необмежено зростає і гранично є дельта –
функцією Дірака W  W  P, t ,T   z  v  t  t  . У такому разі температурний
розподіл в рухомому циліндровому середовищі може бути представлений
розв’язком
наступної
початково-крайової
задачі
в
області
2  t  0  r  r0 , z  , t  0
1   T 
  T 
T
  w T  f  t    z  v  t  t  ,
r
 
  cn
r r  r 
z  z 
t
T  r, z,0  T0 ,
T  r0 , z,0 
T  0, z,0 

 f  t   T0  T    T 40  T 4  ,
 0,
r
r
lim T  T0 .



z 

(11)
(12)
(13)
(14)

В окремих випадках після спрощень можна отримати аналітичний
розв’язок задачі (11) – (14).
На рис. 1 зображено температурное поле вольфрамового дроту, що
розігрівається рухомим точковим джерелом тепла.
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Рисунок 1 – Температурний розподіл, побудований за спрощеною
постановкою задачі (11) – (14).
ВИСНОВКИ. Розв’язки задач, що є основою математичних моделей
дозволяють досліджувати температурні розподіли та визначати параметри
керування ними.
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РОЗРИВНИЙ РОЗВ'ЯЗОК РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
ДЛЯ КУСКОВО-ОДНОРІДНОГО ОРТОТРОПНОГО ПРОСТОРУ
З МІЖФАЗНИМИ ДЕФЕКТАМИ У ПРОСТОРІ
УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ
Морозов Ю. О.1, Кривий О. Ф.2
1
Одеський національний політехнічний університет
2
Одеська морська національна академія
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми термопружності у двохзв'язних
тілах, ослаблених системою тріщин, та які знаходяться під дією теплових
навантажень, часто виникають у різних технічних завданнях. Наявність границі
з'єднання матеріалів з різними коефіцієнтами теплопровідності призводить до
появи суттєвої неоднорідності у розподілі температурних полів поблизу
границі, а присутність різних дефектів вносить додатковий внесок у цю
неоднорідність. Неоднорідність теплових полів породжує неоднорідність
деформацій і напружень у двохзв'язних матеріалах, що у свою чергу може бути
причиною появи нових дефектів та поширення вже наявних. Тому важливо
дослідити вплив взаємодії неоднорідностей та границі розподілу матеріалів під
дією теплових та механічних навантажень на розподіл теплових полів та
деформацій, щоб зрозуміти якісну картину процесів що відбуваються.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Нехай у площині x3  0
з’єднання двох різних ортотропних півпросторів розташовані міжфазні
дефекти, які займають область  .
Введемо наступні позначення ζ   n n0,3  T , q1, q2 , q3 , , де T –
температура, qi – компоненти вектора теплового потоку q , тоді розподіл
температури та теплового потоку при x3  0 згідно [1] описується наступною
системою рівнянь:

i i 0  x    i  x   0,

3

 i i  x   0,

i  1,2,3,

(1)

i 1

де  i   xi , i  iθ  x3   iθ   x3  , i  1,3 , θ  x  – функція Хевісайда, i , i –
коефіцієнти теплопровідності для верхнього x3  0 та нижнього x3  0
півпростору відповідно.
На берегах дефектів будемо вважати задані стрибки температури та
теплового потоку


k   k  x1, x2    k  x1, x2    k  x1, x2  , k  0,3 .

(2)

Зробивши заміну i  xi   i  , i  1,2, 3  x3 ,    θ 3    θ  3  ,
i  i 3 , i  1,2, зведемо систему (1) до одного диференціального рівняння
12

  12   22    32   0    0,
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Слідуючи роботі [2] перейдемо в рівнянні (3) у простір узагальнених
функцій  '   3  , тоді замість (3) отримаємо






  12   22   32   0    f , f     k     13k 0 ,  0  '   3  ,


k 0
1

(4)



де 13k 0 стрибок функції та її похідної при переході через поверхню  .
Розв'язок крайової задачі (2), (4) будемо називати [3], розривним розв'язком
задачі теплопровідності для кусково-однорідного ортотропного простору.
Застосувавши до рівняння (4) тривимірне перетворення Фур'є отримуємо
задачу Рімана для визначення трансформантів функції  0 , розв'язуючи яку,
використовуючи методику, викладену в роботі [2], отримаємо розривний
розв'язок при  3  0 у вигляді
(5)
 j      3  j      3  j   , j  0,3 ,
де

 0      3 

1
2

 1, 
1
1 
0, 
q



  0,1 0   3 R  q0,0 3   R d ,
 

 

2
1  0, 
1 

2 
1, 
 3      3   q1,1  0    3
 q     3
d .
2  
R  1,1 3
R 

(6)

Виконаємо в (5) граничний перехід 3  0 , і отримаємо необхідні в
подальшому суми фізичних величин k   k  x1, x2 

 0  k  0 

1
2

 3







  k  x1, x2    k  x1, x2 

h
1
d1d 2 , 3  k 3 
r0
2

k     1    1 , h   k  1     ,    

 3


 3

 0





h
d1d 2 ,
r03

(7)

 .

 3

ВИСНОВКИ. Побудовано розривний розв'язок задачі теплопровідності
для кусково-однорідного ортотропного простору, яке виражається через
елементарні функції та дозволяє зводити задачі про міжфазні дефекти довільної
природи і форми зводити до систем двовимірних СІР.
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ОЦІНКА КООРДИНАТ ПРОТЯЖНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ПЗЗ-КАДРІ
ПРИ СЕРЕДНЬОМУ ЧАСІ ЕСКПОЗИЦІЇ
Безкровний М. М.1, Соковікова Н. С.2, Саваневич В. Є.2
1
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій,
2
Харківський національний університет радіоелектроніки,
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальною проблемою є спостереження за
«швидкими» небесними об’єктами [1]. Пов'язано це з тим, що зображення
об'єкта змазується власним рухом, тобто за час експозиції об'єкт проходить
відстань, якою не можна знехтувати при оцінці його місцезнаходження.
МАТЕРІАЛ
І
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Результатом
спостереження є потенціали пікселів ПЗЗ-матриці. Для опису потенціалів
пікселів, що відповідають координатам падіння сигнальних і шумових фотонів,
використовується математичний апарат групованих вибірок. При цьому,
*
потенціали пікселів можна перетворити в сукупність відносних частот ikt
потрапляння фотонів в ik-й піксель ПЗЗ-матриці на t-му кадрі. Теоретичним
аналогом відносних частот є ймовірності попадання фотонів в ik-й піксель ПЗЗматриці із заданими межами. У якості закону розподілу координат падіння
фотонів (за час експозиції), що належать об'єктам, зображення яких змазані
власним рухом, прийнята сума з кінцевою кількістю гауссоід. Використовуючи
вищезазначене, пропонується розв'язати систему рівнянь максимальної
правдоподібності.
Рівняння максимальної правдоподібності для оцінки координат
положення  t та  t можна записати наступним чином:
N

NСВКО

 t   ikt*

лок
 g1iknt (mi   n cos  )

n 0

N

 g 2iknt

i ,k

N

NСВКОс

*
/ (  ikt
i ,k

n 0

NСВКО
i ,k

n 0
N

 g 2iknt

),

(1)

),

(2)

n 0

N

t   ikt*

 g1iknt

лок
 g1iknt (mk   n sin  )

n 0

N

 g 2iknt

N

NСВКО

*
/ (  ikt
i ,k

n 0

 g1iknt

n 0
N

 g 2iknt

n 0

де mloci , mlock – локальні математичні сподівання місця розташування падіння
фотонів по координатам ,  при їх потраплянні в ik-й дискрет ПЗЗ-матриці;
g1iknt  p1 F k ( t   n sin ; ф2 ) Fi (t   n cos ; ф2 ) ,
g 2iknt  p0 / ( N )  p1 F k ( t   n sin ; ф2 ) Fi (t   n cos ; ф2 ) .
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d
d
 n  , d – довжина шляху (в пікселях), пройденого об'єктом за
2
N
час експозиції, яка також є довжиною зображення об'єкта.
Рівняння максимальної правдоподібності для синуса и косинуса кута
нахилу  мають наступний вигляд:
n  


N
SIFP
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 / SIFP *
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n 0

 , (3)
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n 0
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Дана система рівнянь може бути розв'язана методом послідовних
наближень.
ВИСНОВКИ. Розроблено ітераційний метод максимально правдоподібної
оцінки місцезнаходження об'єктів з витягнутими зображеннями на ПЗЗ-кадрі
Практична значимість запропонованого методу полягає в можливості його
використання в системах оперативного автоматизованого виявлення нових і
супроводу відомих астероїдів. Наприклад, у програмі CoLiTec [2] для
підвищення точності оцінки місцезнаходження астероїдів з високою швидкістю
видимого руху. Для запропонованого методу проведена оцінка точності
визначення місцезнаходження об'єктів.
ЛІТЕРАТУРА
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РОЗВ'ЯЗАННЯ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ
ШЛЯХОМ СИНТЕЗУ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ
І ЧИСЛОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ
Бомба А. Я.1, Гладка О. М.2
1
Рівненський державний гуманітарний університет
2
Національний університет водного господарства та природокористування,
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При моделюванні реальних процесів руху
речовини у неоднорідних пористих пластах з'являється необхідність розглядати
провідність середовища як, взагалі кажучи, довільну функцію. Зокрема, такі
задачі виникають при моделюванні процесів у присвердловинних зонах під час
видобутку сланцевого газу, наприклад, методами гідророзриву. При цьому,
провідність пласта поблизу «тріщин» гідророзриву та подалі від них є суттєво
різною і, в значній мірі, залежною від потенціалу поля швидкості.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На основі синтезу
числових методів комплексного аналізу і числово-аналітичних узагальнень
методів сумарних зображень розроблено конструктивний підхід до розв'язання
в одно- та двозв'язних криволінійних областях, обмежених лініями течії і
еквіпотенціальними лініями, нелінійних крайових задач, що моделюють
стаціонарні процеси фільтрації у пористих середовищах, зокрема, сланцевих
пластах. При цьому, вихідна задача зводиться до обернення конформного
(квазіконформного) відображення заданої фізичної області на відповідну
область комплексного (квазікомплексного) потенціалу. Обернена задача на
квазіконформне відображення є «мало нелінійною» (нелінійність –
локалізована), і полягає у знаходженні розв'язків системи еліптичних
диференціальних рівнянь, що задовольняють задані (чи певним чином
сконструйовані) крайові умови, умови ортогональності ліній динамічної сітки
на границі області та інші додаткові умови [1]. Розв'язки цієї системи у
внутрішніх вузлах сітки знаходяться за допомогою числово-аналітичних
представлень, що поєднують числові (скінченно-різницеві) і аналітичні (методи
розділення змінних, інтегральних представлень тощо) методи, які можна, в
деякій мірі, вважати узагальненням методів сумарних зображень. Використання
числово-аналітичних представлень як компоненти раніше розроблених
обчислювальних процедур [1] дозволяє суттєво підвищити ефективність
алгоритму в цілому.
У роботі [2] розглядалися випадки, коли коефіцієнт провідності
середовища вважався сталою («усередненою») функцією. При цьому, розв'язки
відповідних задач у внутрішніх вузлах сітки знаходилися за допомогою відомих
числово-аналітичних формул сумарних зображень [3], [4], використання яких
дозволило значно оптимізувати обчислювальний процес, оскільки дало
можливість у комплексі (сумарно) на кожному ітераційному кроці врахувати
вплив усіх граничних вузлів і, отже, пришвидшити досягнення спряженості
шуканих гармонічних функцій.
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При моделюванні стаціонарного процесу руху речовини у шаруватих
середовищах, провідність яких задається кусково-сталими функціями,
залежними від шуканого квазіпотенціалу, числові методи квазіконформних
відображень поєднані з методами сумарних зображень, модифікованими на
випадок розривних коефіцієнтів, і методами декомпозиції області за
Шварцом [5]. Створена на цій основі обчислювальна технологія автоматично
вирішує проблему вибору вузлів та побудови динамічної сітки, знаходження
невідомих ліній розділу шарів сталості коефіцієнта провідності середовища,
обчислення повної витрати та розрахунку поля величини швидкості.
Застосування альтернуючого методу Шварца для декомпозиції області
дозволило ефективно знаходити неперервні розв’язки задач з розривними
коефіцієнтами, розв’язувати відповідні підзадачі у більш «зручних»
підобластях, аніж уся область вихідної задачі, що є особливо актуальним для
розрахунків у нафтогазових, сланцевих пластах, де маємо значні
співвідношення між розмірами пласта і діаметрами свердловин. Цей підхід має
також потенціал розпаралелювання обчислювального процесу, оскільки
розрахунки у підобластях на кожному ітераційному кроці є незалежними один
від одного і можуть виконуватись паралельно з використанням сучасних
комп’ютерних мереж і відповідних комунікаційних програм.
ВИСНОВКИ. Розроблено конструктивний підхід до розв’язання
широкого класу нелінійних крайових задач, що моделюють стаціонарні
процеси фільтрації у пористих пластах, в яких, коефіцієнт провідності, що
характеризує проникність середовища, його схильність до деформації, густину і
в'язкість субстанції, що фільтрується, задається як довільна функція від
потенціалу поля. Створений алгоритм дозволяє уникати накопичення
обчислювальних похибок і є зручним для комп'ютерної реалізації.
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МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОФАЗНОЇ
ФІЛЬТРАЦІЇ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ
ЗА УМОВ ГІДРОРОЗРИВУ
Бомба А. Я., Сінчук А. М.
Рівненський державний гуманітарний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний стан і перспективи подальшого
розвитку нафтогазової промисловості характеризуються переходом на
інтенсивні методики видобутку нафти і газу, що в свою чергу вимагає побудови
якісних методів прогнозування та кількісної оцінки процесів розробки
продуктивних площ.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглянемо задачу
моделювання процесу двофазної фільтрації при витісненні однієї рідини іншою
у горизонтальному однорідному пласті, обмеженому непроникним зовнішнім
контуром L , контурами нагнітальної L* та експлуатаційної L* свердловин, коли
фільтраційне поле збурене тріщинами ГРП, у вигляді:
2
  sl 
 k k l

l 
grad  ,
(1)
 divl  0 ,
 sl  1 , l  1,2 ,
l 1
l
t

де s l ,  l , l – насиченість пласта, динамічна в’язкість та вектор швидкості l –
тої фази,  – пористість ґрунту, k1  k1 (s) , k 2  k 2 ( s) – відносні фазові
проникності s  s2  1  s1 , k – абсолютний коефіцієнт проникності пласта ( k* )
та тріщини з індексом  ( k  ),   1,2,3... , 

L*

 * ,  L*  * ,  AD  0,  BC  Q,


 0 , s( x, y,0)  s ( x, y ) і s L  s* . В результаті дослідження встановлено
*
n L
«ступінчатоподібний» ефект зміни сумарної витрати на проміжку часу від
початку прориву рідини у тріщину ГРП до досягнення критичного значення
насиченості.
ВИСНОВКИ. Розроблений підхід дозволяє автоматизувати побудову
гідродинамічної сітки в умовах гідророзриву, передбачити характеристики
пластової систем за умов впливу на неї, оптимізувати різного роду фільтраційні
параметри при виборі розміщення нагнітальних та експлуатаційних
свердловин, зокрема, встановити положення точок «призупинки», в околі яких
виникають зони малих швидкостей.
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PROPERTY RETENTION OF CONTINUOUS MODELS DURING
TRANSITION TO ITS DISCRETE REPRESENTATION
Didenko I., Lazurik V.
V.N. Karazin Kharkiv National University
PROBLEM STATEMENT. Most of the models for traffic phenomena study
have been made under the framework of the traffic flow macro model which is
inadequate for interrupted flow description in case of high flow rate [1]. Advantages
of use of time gap distribution for description of traffic flow interaction on the
network nodes are denoted in [1]. In work [2] diverge process with one input and two
output traffic flows is considered and it is proved that if time gap distribution of input
flow ρ0 has exponential distribution than time gap distribution of output flow is also
exponential. In simulation and data processing, we are forced to move from
continuous to discrete models. The question of property retention of continuous
models during transition to its discrete representation is arisen. In this work it is
shown that if exponential distribution is reproducible during diverge process, than
corresponding discrete distribution, formed during sampling process, has the same
property.
EXPERIMENTAL PART AND RESULTS OBTAINED. The probability
density function of exponential distribution is reproducible on diverge process as it
shown in [2]. Let's make a histogram from exponential distribution with Δt – width of
intervals and left boundary k0= 0. The area under probability density function in i
interval with ki and ki+1 boundary can be expressed as pi  exp( ki )  exp( ki 1 ) .
It is not hard to show that:
pn  (1  exp(t ))exp( nt ) ,
(1)
where n – number of interval and Δt – its width. The (1) is a geometrical distribution
with parameter p  exp(t ) . It is known that if Y is geometrically distributed
value with parameter p, then sum of n Y is distributed with negative binomial law
with parameters n and p. Using probability density function of binomial distribution
in formula of the time gap distribution of output flow after flow diverge process [2]
we can obtain expression for output flow distribution, when input flow has geometric
distribution of time gaps:
(2)
1  (1  p / (1  w  wp))( p / (1  w  wp))k .
Therefore histogram with uniform sampling interval created from exponential
distribution is reproducible during flow diverge process.
CONCLUSIONS. In this work it is shown that any histogram created from
probability density function of exponential distribution with uniform width of
intervals and left boundary k0= 0 can be presented as geometric distribution. The
reproducibility of geometric distribution on diverge process is proved. Results
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obtained during investigation can be used for empiric data processing in the scope of
stochastic model and discrete traffic flow simulation.
ATTRIBUTION
1. May, Adolf. Traffic Flow Fundamentals. Prentice Hall, Englewood Cliffs,
NJ, 1990. – 464 p.
2. Ievgen V. Didenko, Valentine T. Lazurik, Yuriy V. Rogov. Simulation of
the traffic flow branching process // Bulletin Kherson National Technical University,
Value 3(42), pp. 172–176 (2011).
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕЗПЕРЕРВНИХ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ЇХ ДИСКРЕТНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Діденко Є. В., Лазурик В. Т.
Харківський національний універститет імені В.Н. Каразіна
У роботі розглядається процес взаємодії потоку з розгалуженням у
транспортній мережі в рамках стохастичної моделі. Досліджується властивість
збереження форми розподілу інтервалів між елементами потоку при переході
від безперервного до дискретного представлення даних. Гістограма частот з
постійним кроком розбиття, побудована на основі експоненціального
розподілу, може бути представлена як геометричний розподіл, який
відтворюється при розгалуженні потоків.
СОХРАНЕНИЕ СВОЙСТВ НЕПРЕРЫВНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ К ИХ ДИСКРЕТНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Диденко Е. В., Лазурик В. Т.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
В работе рассматривается процесс взаимодействия потока с
разветвлением в транспортной сети в рамках стохастической модели.
Исследуется свойство сохранения формы распределения интервалов между
элементами потока при переходе от непрерывного к дискретному
представлению данных. Показано, что гистограмма частот с постоянным шагом
разбиения, построенная на основе экспоненциального распределения, может
быть представлена как геометрическое распределение, воспроизводимое при
разделении транспортных потоков.
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РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ ТА СТВОРЕННЯ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛІННЯ КОМП'ЮТЕРОМ
Заїка А. В., Кобильська О. Б., Поляков М. С., Філенко М. І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Можливість передачі комп'ютерній системі
інструкцій користувача у форматі мовних команд відкриває широкі можливості
перед людьми. В наш час голосовий інтерфейс необхідний для створення
комфортних умов життя для людей з порушеннями опорно-рухового апарату.
Його також можна застосувати на виробництві в складі комплексів управління
виконавчими механізмами, а також для створення системи під назвою
«розумний будинок», яка забезпечує безпеку, комфорт і ресурсозбереження для
всіх користувачів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для створення програми
було використано мову програмування С# та матеріали по перетворенню
звукового сигналу в ряд Фур'є. Звуковий сигнал в комп'ютері може бути
представлений у вигляді деякого набору відліків його амплітуд, що відбулись
через певні проміжки часу (період дискретизації) і представлений деякою
кількістю двійкових розрядів (розрядність вибірки). Таке уявлення зручне для
зберігання звукового сигналу і його перетворення назад в безперервний сигнал.
Для визначення амплітуд і фаз частотних складових сигналу в дискретно
перетворенні Фур'є використовується кореляція з базисними функціями синуса
і косинуса. Спектр частот в дискретному перетворенні Фур'є визначається з
амплітуд синусів і косинусів, з частотами повторення в досліджуваній вибірці
N
від 0 до
разів, де N – кількість елементів вибірки. Перетворення Фур'є
2
N
N
 1 синусних та
1
розкладає дискретизований сигнал з N вибірок на
2
2
косинусних складових,
N 1
 2 ki 
Re X [k ]   xi cos 
(1)
,
i 0
N


N 1
 2 ki 
Im X [k ]    xi sin 
(2)
,
i 0
 N 
де ReX [x] – масив, що містить значення косинусоїдальних складових. ImX [x]
– масив, що містить значення синусоїдальних складових.
Дискретне
перетворення Фур'є розкладає досліджуваний сигнал (вибірку) на синусоїдальні
і косинусоїдальні складові. Для перетворення пари відповідних коефіцієнтів
при синусі і косинусі в амплітуду і фазу частотної складової справедливі
наступні формули:

MagX [k ]  (ReX[k]2  Im X [k]2 )1/2 ,
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 Im X [k ] 
PhaseX [k ]  arctg 
.
 ReX[k] 

(4)

В даній роботі для реалізації системи розпізнавання російської та
англійської мови була використана бібліотека GoogleSpeech запит до якої
здійснюється за допомогою Інтернету.
ВИСНОВКИ. В роботі була розроблена програма розпізнавання людської
мови та створення голосового управління комп’ютером. Програма дозволяє
розпізнавати російську та англійську мови, а також виконувати наступні
голосові команди: відкриття, копіювання, вставка та видалення папок та файлів.
Крім того є можливість спостерігати за залежністю частоти звукових коливань
від часу за допомогою графіка. Проте програма залежить від підключення до
Інтернету, а також вимагає чіткої вимови слів-команд. В подальшому
планується доповнити програму власною базою даних всіх можливих слів. А
найголовнішою метою є створення повного управління комп’ютером за
допомогою голосових команд.
ЛІТЕРАТУРА
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ
Заміховський Л. М., Клапоущак О. І.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з основних природних причин
виникнення паводкових вод є атмосферні опади. Згідно даних на 30–31 серпня
1927 р. їх кількість перевищила 300 мм, 8-9 січня 1948 р. – 400 мм (танення
снігу, 130 мм за добу), 7–10 червня 1969 р. – 200-300 мм, 12–18 травня 1970 р. –
115-300 мм, 22–27 липня 2008 р. – 195-344 мм.
Також варто звернути увагу на те, що протягом 5 лютого 2013 на
території Закарпатської області пройшли опади у вигляді слабкого дощу (1-10
мм), в горах – снігу (місцями до 20 мм), що призвело до виникнення
паводкових вод і затоплення сіл Зняцево та Макарьово [1,2].
Тому тема прогнозування кількості атмосферних опадів з метою
попередження і контролю виникнення паводків була і продовжує бути
актуальною надалі.
МАТЕРІАЛ
І
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Розглядається
інформаційна система прогнозування атмосферних опадів, що базується на
використанні щомісячних даних про кількість атмосферних опадів в м. ІваноФранківську з 2000 – 2012р. (рис. 1).
Прогнозування кількості атмосферних опадів базується на використанні
трьох методів: ковзного середнього (прогнозоване значення будується шляхом
усереднення декількох попередніх значень), експоненційного (прогнозоване
значення обчислюється за допомогою методу найменших квадратів) та метода
регресії.
В інформаційній системі використовується Microsoft Excel, а отримані
прогнозовані результати в подальшому використовуються в програмному
пакеті Matlab як вихідні дані при розрахунках кількісних характеристик стоку
[3] з метою подальшого детального дослідження природи виникнення під
поверхневих і поверхневих стоків, що впливають на рівень паводкових вод.
Результати прогнозованих даних про кількість атмосферних опадів
дозволяють провести розрахунки таких кількісних характеристик стоку, як:
– розрахунок коефіцієнта стоку:
m t

,
(1)
x
де m – модуль стоку (л/(с  км2)), t – кількість секунд в році, x – кількість
прогнозованих опадів;
– розрахунок шару стоку;
– розрахунок максимальних витрат паводкових вод
Q  mF ,
(2)
2
де F – площа басейну (км ).
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Використання формул (1) – (2) дозволить детально cпрогнозувати
кількість води (коефіцієнт стоку), яка стікатиме з водозбору в період зливових
дощів з метою попередження підняття рівня води річок в період паводків,
повеней чи затоплень.

Рисунок 1 – Середня місячна сума опадів по станції Івано-Франківськ
ВИСНОВКИ. Розроблена на основі Microsoft Excel та програмного пакету
Matlab прогностична інформаційна система дозволить, використовуючи базу
даних по щомісячних атмосферних опадах, спрогнозувати виникнення
паводкових вод спричинених однією з основних причин – атмосферними
опадами та попередити їх можливі наслідки. Отримані результати подальшої
експлуатації системи дозволять обґрунтувати вибір одного із запропонованих
методів прогнозування, який є найбільш точним до істинних (реальних) даних і
похибки вимірювань яких є мінімальною.
ЛІТЕРАТУРА
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2. Оперативна інформація про гідрометеорологічну обстановку на річках
Закарпатської області станом на 6 лютого 2013 року [Електронний ресурс]:
Державне агентство водних ресурсів України / Офіційний сайт –
http://www.scwm.gov.ua
3. Пашков Н.Н., Долгачев Ф.М. Гидравлика. Основы гидрологии. –
Москва.: Энергия, 1977 – 408 с.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Зиновьев А. С., Черненко В. П.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Существует большое количество прямых
численных методов одномерной оптимизации [1–5]. При их сравнении обычно
учитывают число n итераций, гарантирующее заданную точность определения
точки x * экстремума функции f  x  тем или иным методом: чем меньше n , тем
эффективнее метод. Среди этих методов наиболее эффективными являются
метод золотого сечения и метод Фибоначчи. Сравнительный анализ этих
методов приведен в [5]. На практике реализация этих методов приводит к тому,
что они становятся неприменимыми даже при небольших n . Объясняется это
тем, что на каждом шаге итерационного процесса при вычислении концов
отрезка локализации методом золотого сечения значение числа
5 в
компьютере вычисляется приближенно, с некоторой ошибкой, которая
приводит к нарушению свойства симметричности метода. Аналогичная
проблема возникает и в методе Фибоначчи при вычислении бесконечных
дробей Fn / Fn 2 , где Fn (п = 1,2,…) – числа Фибоначчи.
В настоящей работе предложен метод лишенный такого недостатка, что
позволяет его назвать рациональным методом.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассматривается
задача: найти с заданной точностью   0 точку x * минимума унимодальной на
отрезке [a, b] функции f  x  .
Рациональный метод предполагает, что на каждом шаге итерационного
процесса концы следующего отрезка локализации [c, d ]  [a, b] , определяются
равенствами:
c  a  0,4(b  a)  0,6a  0,4b ,
(1)
d  b  0,4(b  a)  0,4a  0,6b .
(2)
Следует заметить, что точки c и d расположены симметрично
относительно середины отрезка [a, b] .
Геометрический смысл равенств (1) и (2) состоит в следующем: если
отрезок [a, b] разбить на пять отрезков равной длины точками x1 , x 2 , x 3 и x 4 ,
то c  x2 , а d  x4 .
Очевидно, если à и b конечные десятичные дроби, то числа c и d также
будут конечными десятичными дробями. При этом таких накоплений ошибок,
какие имеют место при компьютерной реализации метода золотого сечения или
метода Фибоначчи уже не будет.
Число n шагов итерационного процесса, гарантирующее заданную
точность вычисления, определяют из условия bп  aп   . Это условие приводит
к следующим оценкам числа n :
для метода золотого сечения
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п 1

ln

ba



 1  2,078087ln

ba


 2 
ln 

 5 1
для метода Фибоначчи это число определяют из условия
ba
,
Fn2 



наконец, предложенным рациональным методом число
неравенством
lg

,

n определяется



b  a  4,50757555lg  .
lg 0,6
ba
Например, если à  0 , b  1,   0,05 , то предложенным методом и
методом Фибоначчи n  6 , а методом золотого сечения n  8 .
ВЫВОДЫ. В работе проведен сравнительный анализ предлагаемого
рационального метода оптимизации функций с методом золотого сечения и
методом Фибоначчи. Показано, что если концы исходного отрезка локализации
[a, b] не являются бесконечными дробями, то концы последующих отрезков,
определяемые формулами (1) и (2), также не являются бесконечными дробями.
Благодаря этой особенности сохраняется свойство симметрии метода и его
преимущество при компьютерной реализации.
Направление
дальнейшего
исследования:
рациональный
метод
оптимизации может быть использован для анализа подзадач, которые
возникают при решении многомерных задач оптимизации.
n
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ВЕБ-СЕРВЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Кобильська О. Б., Луценко А. В., Завацька А. О.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Система дистанційного навчання – це
інформаційна система, що призначена для планування, проведення і керування
навчальним процесом. На даний час існує багато систем дистанційного
навчання, але у них є ряд суттєвих недоліків. Зокрема, існуючі системи
громіздкі, вони переважно орієнтовані для професійного відбору
співробітників. Існуючі системи складні в установці, вимагають серйозної
подальшої підтримки. Одна із найпопулярніших систем навчання для студентів
є Moodle, хоч і безкоштовна, але вимагає адміністрування, яким повинен
займатися програміст, добре обізнаний із системою зсередини, а якщо такої
людини немає, потрібно звертатися до відповідних компаній, які займаються
підтримкою цієї системи на платній основі. Тому актуальною є задача
створення простої інтерактивної системи дистанційного навчання і контролю
знань, яка буде орієнтована в першу чергу на студентів та навчальний процес,
причому буде врахована специфіка спеціальності і тип ВНЗ.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Під дистанційним
навчанням слід розуміти таку організацію навчання, при якій студент отримує
доступ до навчально-методичних матеріалів та консультацій викладача в будьякий час доби, сім днів на тиждень і в тому місці, де він знаходиться [2].
Система дистанційного навчання «Informatika» проектується на модульній
основі: кожний модуль – це стандартний навчальний продукт, що включає
чітко визначений об'єм знань і вмінь, призначений для вивчення протягом
певного часу або залікова одиниця, в якій якість роботи фіксується курсовими і
контрольними роботами, а також тестовими, заліковими і екзаменаційними
засобами.
Система дистанційного навчання може бути реалізована із використанням
різних архітектур. В нашому випадку основою проекту є веб-додаток, який
дозволяє навчатися дистанційно. Веб-додаток являє собою особливий тип
програм, побудований за архітектурою «Кліент-сервер». Дана система є
трьохрівневою, тобто вона складається з клієнтської, серверної частини та вебсервісу. Особливість в тому, що веб-додаток знаходиться на сервері – клієнт
при цьому бачить тільки результат роботи. Робота додатку базується на
отриманні запитів від користувача(клієнта), їх обробці та видачі результатів.
Передача запитів і результатів обробки відбувається через мережу Internet.
Головними діючими особами розробленої системи є адміністратор,
студенти та викладачі.
Дана система має ряд переваг:
 можливість комбінування різних форм представлення інформації
(текстової, графічної, анімації, відео, аудіо);
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 надання студентам права керувати розміром і черговістю видачі порцій
навчального матеріалу;
 забезпечення технологічної основи для гнучкої взаємодії між студентами
і викладачами;
 ефективне навчання виконанню «механічних» операцій;
 можливість адаптації курсу до індивідуальних особливостей студентів.
Практична значущість системи полягає в можливості зниження вартості
навчання, що дає шанс навчатись людям які бажали отримати освіту, але не
мали можливості. Також дистанційне навчання сприятиме збільшенню
кількості студентів завдяки гнучкому розкладу, а отже зручності.
Розроблена система сприятиме істотному збільшенню ефективності
навчального процесу та постійній актуальності.
З’являється можливість постійного оновлення матеріалу, що є особливо
корисним для нових дисциплін які тільки починають вводити та дисциплін які
постійно розвиваються (зазвичай цього потребують курси пов’язані з ЕОМ).
Студент, завдяки системі, не тільки може переглядати матеріали, у будьякий зручний для нього час, а й перевірити засвоєні знання за допомогою
тестування.
Завдяки журналу оцінок, який відображає кількість набраних балів,
студент має цілісну картину стосовно своїх балів.
Така зручна форма навчання стає все актуальнішою у наш час.
ВИСНОВКИ. Під час дослідження існуючих систем дистанційного
навчання було виявлено ряд недоліків. Після чого, було прийняте рішення
розробити нову систему, яка б враховувала побажання викладачів кафедри
Інформатики і вищої математики КрНУ ім. М. Остроградського і особливості
спеціальності університету.
Виходячи з цього було розроблено систему «Informatika» з інтуїтивнозрозумілим, легким у використанні, дружнім інтерфейсом. Дана система не
вимагає установки й серйозної подальшої підтримки, а для її адміністрування
програмісту не обов’язково добре знати систему зсередини.
Отже, «Informatika» – це зручна у користуванні система дистанційного
навчання, яка орієнтована в першу чергу на студентів та навчальний процес і
враховує специфіку спеціальності та тип ВНЗ.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕЗОНАТОРА З МІДІ, ЩО ОХОЛОДЖУЄТЬСЯ ДО
ГЕЛІЕВИХ ТЕМПЕРАТУР
Комір А. І., Кутовий В. О.
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час резонансні системи при кімнатних
температурах майже вичерпали свої енергетичні ресурси і досягли свого
максимального ККД. Тому на даний час увага спрямована на криогенні
резонансні системи. На підставі роботи [1] можливо зробити висновок, що
криогенну резонансну високочастотну систему, можливо виготовити з не
надпровідного металу. У роботі [2] робиться висновок що одним із
конструктивних матеріалів для виготовлення резонансних високочастотних
криогенних систем може бути мідь. Викликає інтерес моделювання
електромагнітного поля в криогенному циліндричному резонаторі на підставі
результатів проведеного експерименту та розробити математичну модель і
визначити її співвідношення з експериментальними даними.
МАТЕРІАЛ
І
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Моделювання
проводиться на циліндричному резонаторі у якого висота дорівнює діаметру,
види резонансних хвиль Н111, Е010.
Виграш у використанні криогенної резонансної системи може бути
визначений за допомогою формули:



Rk  0 


Ra  2 

1
2

1
3

1
3

2
3

 1   l   0 
    
 ,
 b     2 

(1)

де  ,  0 , b – сталі.
ВИСНОВКИ. Проведено математичне моделювання електромагнітного
поля в циліндричному резонаторі в залежності від електро-фізичних
властивостей конструкційного матеріалу. На підставі співвіднесення
експерименту та моделювання надалі можливо промоделювати ситуації та
початкові умови, які не були висвітленні в експерименті.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кутовой В.А., Корниенко Л.А., Маханьков В.И. и др. Исследование
поверхностного сопротивления меди при криогенных температурах в
зависимости от обработки токопроводящей поверхности. Вопросы атомной
науки и техники, серия: Общая и ядерная физика, вып.2(8). – Харьков, 1987. –
С. 30–33.
2. Кутовой В.А., Неклюдов И.М., Репалов Н.С. и др. Криогенные
резонансные ВЧ-системы из меди – Х11 Всесоюзный семинар по линейным
ускорителям заряженных частиц 28-30 мая, Харьков, 1991. – С. 137.
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УЧЕТ РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦЕНЗИАТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ
К ВЫПУСКУ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Котляров И. Д.
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономки
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современных условиях активно
применяется такой метод выхода на иностранные рынки, как продажа
лицензии. Большое значение для выбора потенциального лицензиата имеет
оценка его способности обеспечить соответствие качества выпускаемого по
лицензии продукта требованиям лицензиара. В предлагаемом исследовании
сформулированы условия, которым должен удовлетворять объем имеющихся у
лицензиата ресурсов для обеспечения этого соответствия.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Пусть L – конечная
цена продукта, выпускаемого по лицензии, P – цена продукта-аналога. В
соответствии с традиционной моделью чистая дополнительная прибыль
лицензиара  L и лицензиата  l от продажи единицы лицензионного продукта
рассчитываются по формулам [1].
 L  k  k L  C L   P  C P   k L  P   C L  C P ,
(1)
 l  1  k   1  k L  C L   P  C P   1  k L  P   C L  C P ,
где  – дополнительная прибыль, получаемая лицензиатом от продажи
лицензионного продукта;
k – доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата;
CL – себестоимость производства единицы лицензионного продукта;
CP
– себестоимость производства единицы продукта-аналога,
выпускаемого лицензиатом самостоятельно.
Можно предположить, что прирост издержек производства при переходе
от нелицензионного к лицензионному продукту будет пропорционален разнице
в цене между лицензионным и нелицензионным продуктом:
C L  C P   L  P .
(2)
Поскольку чем меньше разница в цене между лицензионным и
нелицензионным продуктом, тем меньше отличия их технологических и
маркетинговых характеристик, и тем проще лицензиату обеспечить
соответствие своей технологии производства, продвижения и сбыта
требованиям, т. е. с уменьшением разницы цен уменьшается значение
коэффициента  , что позволяет использовать для его расчета следующее
выражение:
LP

.
L
Далее, пусть  - доля прибыли лицензиата от продажи продукта-аналога
в цене этого продукта P. Тогда  P  P . Пусть на соответствующем рынке
  const , т. е. наценка постоянная.
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Попробуем учесть ресурсные ограничения лицензиата, которому нужно
самостоятельно финансировать прирост производственных издержек,
вызванный началом выпуска лицензионного продукта. В соответствии с
формулой (2) этот прирост издержек равен
2
L  P
LP

CL  CP 
.
(3)
 L  P 
L
L
Предположим для простоты, что должно выполняться условие
C L  C P  P ,
(4)
т. е. что прирост издержек на выпуск единицы лицензионного продукта
по сравнению с издержками на производство единицы продукта-аналога не
должен быть выше прибыли от продажи единицы продукта-аналога. Мы не
учитываем разницу в объеме выпуска лицензионного продукта и продуктааналога – как правило, продукт-аналог производится в значительно больших
количествах, и поэтому доход от его продажи достаточен для финансирования
издержек производства лицензионного продукта и без выполнения условия.
С учетом выражения для выявления условий, в которых выполняется
требование (3), необходимо решить неравенство
L2   2    PL  P2  0 .
Оно выполняется при

 2    P  P 4   2

2    P  P 4   2

.
L

2
2
ВЫВОДЫ. Этот фактор ресурсного ограничения означает, что для
лицензиата и лицензиара максимизация разницы цен на продукт-аналог и
лицензионный продукт (за счет которой, в соответствии с формулой (1),
формируется экономический эффект лицензионного сотрудничества) возможна
лишь до определенных пределов, обуславливаемых способностью лицензиата
самостоятельно финансировать прирост издержек, вызванный к переходу на
производство лицензионной продукции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии
и механизмы инновационного развития/ Под редакцией В. М. Аньшина, А. А.
Дагаева. М.: Дело, 2007. – 584 с.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ФУНДАМЕНТНОЇ ПЛИТИ АПАРАТУ ПОВІТРЯНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗУ
Кучер О. Р., Незамай Б. С.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При експлуатації обладнання компресорних
станцій магістральних трубопроводів виникають навантаження, які впливають
на напружено-деформований стан як самих діючих елементів конструкції, так і
фундаментів, на яких вказані конструкції розміщуються. Актуальною є задача
розробки комплексної методики оцінки технічного стану об’єкту в цілому з
урахуванням дії комплексу силових факторів та оцінки їх впливу на технічних
стан об’єкта. Метою дослідження є оцінка технічного стану фундаментів
апарату повітряного охолодження газу (АПОГ). Для цього було поставлено
задачу розробки математичної моделі процесу переміщень та напруженого
стану фундаментних плит АПОГ.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Модель процесу
деформування та напруженого стану фундаментної плити АПОГ побудовано на
основі класичного розв’язку задачі Бусінеска [1] про дію зосередженої сили р
на границі пружного півпростору, причому лінія дії сили ортогональна функція
цього півпростору.
На основі розв’язку даної задачі встановлено, що вектор переміщення
точок поверхні півпростору визначається за формулами:
p 1    x1 1  2 
u1  
,
2 Er 2
p 1    x2 1  2 
u2  
,
2 Er 2
(1)

u3 

p 1  2 

 Er

,

де u1 , u 2 , u 3 – переміщення по координатах х1, х2 та х3 відповідно в декартовій
прямолінійній системі координат; р – величина діючого навантаження; Е –
модуль Юнга; ν – коефіцієнт Пуассона; r – відстань від точки дії сили до
досліджуваної точки з координатами  x1, x2 , x3  . Додатнім по х3 вважається
напрям вниз. Якщо координати точки прикладання сили має координати

 x , x  , то r 
0
1

0
2

( x10  x1 )2  ( x20  x2 )2 .

За заданими компонентами вектора переміщень можна побудувати тензор
напружень, записаний у вигляді наступних співвідношень:
 13   23   33  0,
(2)
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3 p 1  2  1 2 x12  
11   
  5  ,
2  3  r 2
r 

 12  

3 p 1  2
2  3

(3)

 2 x1 x2  


r 5   ,


(4)

3 p 1  2  1 2 x22  
 22   
  5  .
(5)
2  3  r 2
r 
На основі математичної моделі розроблено програмне забезпечення, що
дозволяє обчислювати напружено-деформований стан для різної комбінації
вхідних впливів (включених-виключених агрегатів). Результатати моделювання
наведені на рисунках 1 і 2.

а)

б)
в)
Рисунок 1 – Результати моделювання
а – деформація вздовж x1 , б – деформація вздовж x2 , в – деформація вздовж x3

 11

 12

 22

Рисунок 2 – Результати моделювання: компоненти тензора напружень
ВИСНОВКИ. Розроблено математичну модель процесу деформування
фундаментних плит апаратів повітряного охолодження газу на основі
результатів розв’язку задачі Бусінеска, проведено їх узагальнення на випадок
дії багатьох зосереджених сил. Розроблена математична модель добре
узгоджується з реальною картиною процесу і дозволяє оцінити амплітудні
значення вібраційних процесів апаратів повітряного охолодження газу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Победря Б.Е., Георгиевский. Д.В. Лекции по теории упругости. – М.:
Эдиториал, УРСС, 1999. – 208с.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
Ляшенко В. П.1, Зиновьев А. С.1, Соловьев Ю. И.1, Ossokine G.2
Цуканова Р. В.1
1
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
2
Firm NEUTRONIC France
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последние десятилетия особое внимание
стало уделяться разработкам эффективных систем безопасности человека и
материальных ценностей. Особое внимание уделяется защите сооружений от
возникновения и предотвращения пожара.
Для этого разработаны и
разрабатываются эффективные системы оповещения возникновения пожара,
передачи информации о нем на значительное расстояние через
информационную систему. Одним из разработчиков и изготовителей таких
систем является французская фирма Neutronic [4]. Информационная система
пожаротушения строится на основе континуального представления о процессе
возникновения пожара [2]. Предполагается, что возникновение пожара
происходит локально в одном или нескольких местах и характеризуется
уровнем задымленности помещения за счет повышения концентрации
продуктов горения в закрытом помещении . При достижении концентрации
продуктов горения определенного уровня срабатывают соответствующие
датчики, сигналы с которых передаются на пульт управления. Континуа́льные
систе́мы (КС) формируются на основе непрерывных сред (физических полей),
свойства которых определяются физикой процессов и в общем виде они
выполняют
операцию
пространственно-временного
функционального
преобразования сигналов. Целью работы является разработка концентратора
для создания информационной системы пожаротушения
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Развитие направления
информационных систем пожаротушения основано на использовании
континуальных и квазиконтинуальных физических систем преобразования
информации [2].
Структуры пространственно-временных систем, в частности и систем
пожаротушения, представляются как набор аналоговых элементарных
устройств объединенных перекрестными связями [3]
U   A, F , X  ,
где U – поле управления, формируемое под воздействием среды, имеющей
оператор преобразования A и обладающей пространственно-временной
дисперсией, F – оператор внешнего воздействия на среду, X – сигнал,
характеризующий состояние объекта.
Если устройство, взаимодействующее с объектом потенциального
возникновения пожара, представить в виде, показанном на рис. 1, то его можно
представить в виде следующей блок-схемы
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Рисунок 1. – Модель взаимодействия объекта с континуальной
управляющей средой
Здесь сигнал управления U, можно представить в виде
U i  k ,     Ai , j  k ,  X j  k ,   ,
n

j 1

где Aij – преобразование Фурье от матричного ядра оператора управляющей
среды.
При этом считаем, что внешнее воздействие F отсутствует, а X j  k ,  и

U i  k ,  могут быть представлены в виде многомерных интегралов Фурье [1].
ВЫВОДЫ. Информационная система пожаротушения, состоит из среды
возникновения пожара, рассматриваемой как континуальную систему,
датчиков,
приемно–контрольного
пожарного
прибора
(ПКПП)
вычислительного блока обработки информации и прибора управления системой
пожаротушения. Основой информационной системы служит концентратор
разработанный в КрНУ.
Он
представляет
собой
комплекс
универсальных
модулей,
спроектированных так, что они могут работать как автономно, так и в
многоуровневой
расширяемой
системе
пожаротушения,
охранной
сигнализации или в составе системы «Умный дом (smart home)».

ЛИТЕРАТУРА
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АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ, РОЗПІЗНАВАННЯ
ОБРАЗІВ ТА МОВИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
Ляшук В. І., Берестовський А. Є., Заволока В. В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Задачі розпізнавання образів та звуку наразі
не є остаточно вирішеними і залишаються актуальними для подальшого
вивчення. Розпізнавання – є однією з основних задач штучного інтелекту. На
даний час існують методи, які частково вирішують поставлену проблему і
використовуються в системах керування процесами, відеоспостереження,
автоматичного порівняння та пошуку інформації, в системах ідентифікації та
класифікації. Технології розпізнавання дуже перспективні для розробки
користувацьких додатків у контексті портативних пристроїв, наприклад,
смартфонів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Метою даної роботи є
розробка програмного забезпечення розпізнавання звукових сигналів, побудова
системи голосового керування та ідентифікація різноманітних класів об’єктів
на зображеннях в реальному часі.
В даній роботі було використано допоміжні інструменти Microsoft SAPI
(Speech Application Programming Interface), Google Speech API, бібліотеки
Naudio, SharpGL, EMGU CV та мову програмування С#. Реалізовано інтерфейс
для запису звуку, завантаження та відтворення аудіо файлів у форматі wav.
Побудовано системи розпізнавання та голосового керування російською і
англійською мовами за допомогою вище згаданих API.
Основними проблемами під час розв'язання задачі голосового
розпізнавання є «зашумленість» сторонніми звуками вхідних даних та велика
кількість можливих інтонацій вимови схожих за звучанням слів. Ці недоліки
були частково усунені попередньою корекцією вхідних даних фільтрами
низьких та високих частот [1]. Коефіцієнти вірогідностей алгоритму прийняття
рішень розпізнавача налаштовувались згідно ідентифікації конкретних класів
слів у системі голосового керування.
В програмі реалізована можливість автоматичного визначення мови
(російська або англійська) на якій спілкується користувач.
Для вирішення задачі розпізнавання образів необхідні базові інструменти
попередньої обробки зображень. В роботі використані наступні фільтри: фільтр
Гауса для згладжування, фільтри Собеля та Кенні для виділення границь та
фільтр граничної бінарізації [2]. Додатково реалізований інструмент фільтрації
за кольором який працює з моделями RGB (Red Green Blue) та HSV (Hue
Saturation Value).
Друга частина проекту дозволяє відшукувати на зображенні геометричні
фігури, обличчя та зображення які співпадають з шаблоном. Задача пошуку
образів геометричних примітивів: «квадрат», «трикутник», «коло» вирішена за
допомогою алгоритму Хафа [4], відповідно для ліній та кіл. Алгоритм був
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удосконалений для пошуку трикутників з квадратами. Для відстежених
примітивів вбудована можливість побудови траекторії руху.
Для виявлення стійких ознак зображення (для порівнювання зображень)
використовується алгоритм SURF (Speeded Up Robust Features)[3]. Метод є
інваріантним до повороту та масштабування.
Використовуючи алгоритм Viola-Jones[3] розроблено модуль пошуку
облич. Для демонстрації роботи алгоритму було створено трьохвимірну
віртуальну кімнату за допомогою бібліотеки SharpGL. Суть демонстрації
полягає у можливості навігації кімнатою лише змінюючи положення обличчя у
просторі.
Всі програмні модулі розпізнавання працюють в реальному часі
приймаючи на вхід звук з мікрофону та зображення з веб-камери.
ВИСНОВКИ. Результатом роботи є програмний продукт який реалізує
фільтри для обробки зображення, алгоритм Хафа для пошуку геометричних
примітивів, алгоритм Viola-Jones для пошуку облич на зображеннях, метод
SURF для пошуку стійких ознак зображень. Також, розроблено систему
розпізнавання мовних звуків російською та англійською на базі якої створено
систему голосового керування програмою. В перспективі можливе доповнення
та удосконалення програми для розпізнавання більшої кількості мов, розробка
системи мовного набору тексту та розширення класів образів для графічного
розпізнавання, побудова доповненої реальності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Фролов А.В., Фролов Г.В. Синтез и распознавание речи. Современные
решения http://www.frolov-lib.ru/books/hi/index.html
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ДО МОДЕЛЮВАННЯ В ТЕОРІЇ ОБОЛОНОК У ВИПАДКАХ
ВИРОДЖЕННЯ
Максимюк В. А., Сторожук Є. А., Чернишенко І. С.
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Історично спосіб використання ЕОМ та
стратегія побудови чисельних методів залежали від потужності ЕОМ та вимог
до точності розрахунків на той час. Першими були розрахунки за аналітичними
розв’язками математичної фізики, тобто аналітично-чисельні підходи. Проте
виявилось, що для деяких значень параметрів обчислити спеціальну функцію
важче, ніж чисельно розв’язати диференціальне рівняння, що її породжує. З
ростом потужності ЕОМ стало можливим безпосередньо розв’язувати задачі
механіки чисельними методами. Це привело до розвитку істинно чисельних
методів [1]. Проте й ці методи виявились теж не всесильними. Тріумфальне
поширення методу скінченних елементів спіткнулось об так звану проблему
замикання (locking) або виродження [2]. Наприклад, в теорії оболонок за певних
критичних значень геометричних та фізичних параметрів, коли характер
деформування суттєво змінюється, класичні чисельні методи погано
збігаються. Тоді також може змінюватись (вироджуватись) і система
визначальних рівнянь. Наразі проблема не втратила актуальності.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Автори запропонували два
підходи до розв’язання проблеми.
1. Підхід з використанням змішаних функціоналів. З досвіду [1, 2]
розв’язування задач теорії оболонок практично встановлено, що вибір системи
незалежних варійованих функцій належним чином дозволяє уникнути
небажаних явищ типу замикання та пришвидшити збіжність чисельних методів.
Ті величини, які апріорно будуть малими, слід вибирати за незалежні функції.
Цей підхід є досить універсальним.
Наприклад, щоб уникнути так званого зсувного замикання при
застосуванні зсувних моделей для розрахунку тонких оболонок, можна
побудувати змішаний функціонал  u , ,  f , у якому додатково варіюються





зсувні (13f ,  23f ) деформації, які, очевидно, будуть малими. Його можна
подати [2] через функціонал   u,  , у якому варіюються тільки переміщення
u1, u2 , u3  та кути повороту 1,2  , у такий спосіб:
1
 u, ,  f    u,    G13 (13  13f )2  G23 ( 23   23f )2  d  .
(1)
2
Слід відмітити використання у (1) позначень для деформацій, яке
(13 ,  23 )
підкреслює
відмінність
між
деформаціями-формулами
й





деформаціями-функціями (13f ,  23f ) , що має певне методологічне значення під
час побудови алгоритму.
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2. Підхід з використанням векторних співвідношень для деформацій.
Традиційно геометричні співвідношення для деформацій ( ij ,ij ) записуються в
скалярному вигляді через компоненти вектора переміщень (u1, u2 , u3 ) .
Використання їх в декартовій системі координат не призводить до якихось
ускладнень, а в криволінійній системі координат може призвести до
вироджуваних явищ типу замикання.
Подання деформацій у векторній формі [4]
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безпосередньо через вектори переміщень u  u1e1  u2e2  u3n і кутів повороту



   1e1   2e2 з подальшим застосуванням чисельного методу також у
векторній формі спрощує складання розв’язувальних рівнянь в контурних
вузлах і на лініях зламу серединної поверхні оболонки та дозволяє уникнути
негативного впливу жорстких зміщень на збіжність результатів. Важлива
особливість співвідношень для деформацій у векторній формі (2) полягає також
у відсутності в них коефіцієнтів другої квадратичної форми і символів
Крістофеля.
ВИСНОВКИ. Запропоновані підходи дозволяють покращити збіжність
сіткових чисельних методів та розширити область зміни параметрів оболонок.
ЛІТЕРАТУРА
1. Maksimyuk V.A., Storozhuk E.A., Chernyshenko I.S. Using mesh-based
methods to solve nonlinear problems of statics for thin shells / Int. Appl. Mech, 2009.
– 45, N 1. – P. 32–56.
2. Maksimyuk V.A., Chernyshenko I.S. Mixed Functionals in the Theory of
Nonlinearly Elastic Shells / Int. Appl. Mech, 2004. – 40, N11. – P. 1226–1262.
3. Maksimyuk V.A., Storozhuk E.A., Chernyshenko I.S. Variational finitedifference methods in linear and nonlinear problems of the deformation of metallic
and composite shells (review) / Int. Appl. Mech, 2012. – 48, N 6. – P. 613–687.
4. Сторожук Є.А. Варіаційний векторно-різницевий метод у нелінійних
задачах теорії тонких оболонок з криволінійними отворами. Системні
технології. Математичні проблеми технічної механіки. – Дніпропетровськ,
2009. – № 3 (62). – С. 149–156.
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЩОДО
НОМЕНКЛАТУРИ МЕДИКАМЕНТІВ В АПТЕЧНОМУ БІЗНЕСІ
Мартиросян А. М.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Рівень допомоги пацієнтам в аптеці залежить
від того, наскільки ефективно та швидко дані про медикаменти
використовуються аптекарями. Тому необхідність використання великих, і при
цьому ще постійно зростаючих, обсягів інформації при вирішенні
діагностичних, терапевтичних, управлінських та інших завдань, обумовлює
сьогодні створення інформаційних систем в аптечних установах.
Для забезпечення оперативності ведення інформації в аптеках необхідна
система, що заснована на сучасній базі даних. Структура системи повинна
включати можливість роботи декількох користувачів з різними правами
доступу [2]. Це істотно скоротить час пошуку інформації про препарати та
аптеки і захистить систему від несанкціонованого доступу до даних [1].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для створення
інформаційної системи була проаналізована структура систем «Бухгалтерія в
аптеці» та «Аптека». Дані системи – розподілені інформаційні системи.
Впроваджувати їх краще в мережу аптек. Вони мають окремі модулі, що
відповідають за оборот капіталу в касі; розрахунок з покупцями та
поставщиками; здійснюють облік пільгових рецептів; розрахунки по заробітній
платні з персоналом підприємства; ведення повного бухгалтерського обліку в
стислій формі на основі журналу господарських операцій та ін. [2].
Розглянуті системи розподілили права доступу між трьома
користувачами: аптекар, покупець та адміністратор.
Аптекар має право: продивлятися, вводити, редагувати та видаляти дані
про препарати, аптеки, виробників; робити пошук по медикаментам, аптекам,
виробникам; оновлювати вартість медикаментів та ін.
Покупець має можливість: доступу до інформації щодо медикаментів, цін
та перелік аналогів препаратів; перегляду інформації про препарати, які
відпускаються за рецептом.
Адміністратор: перевірка ліцензій аптек; контроль строку придатності
препарату; перевірка ліцензій препаратів [2].
Після детального аналізу існуючих систем була спроектована локальна
інформаційна система «Аніла» для аптек.
Інструментами, для реалізації даної розробки, були: для проектування
бази даних – Microsoft Access 2010; для розробки додатку, що здійснює доступ
та керування базами даних – Borland Delphi 7.0.
Головною особливістю, яка відрізняє спроектовану інформаційну систему
від вже існуючих систем, є низька вартість, короткі строки впровадження
рішень та гарантований супровід клієнта (за необхідності модулі дописуються й
легко додаються).
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Для захисту даних в системі «Аніла» передбачена робота чотирьох
користувачів з окремими правами доступу: провізор, покупець, менеджер і
адміністратор.
Провізор має можливість систематизувати базу за препаратами, тобто
розподіляти препарати по аптекам, додавати нові препарати та видаляти
прострочені, вести облік медикаментів, які відпускаються строго за рецептами,
оновлювати вартість препаратів.
Покупець може переглядати інформацію про препарати, отримувати
інформацію про аптеки, в яких даний препарат можна придбати. Менеджеру
відведена окрема форма для нарахування заробітної плати. Ведення статистики
по продажах і зростанню заробітної плати працівників аптеки також є
обов'язком менеджера.
Адміністратор має право отримувати інформацію про зміну вартості
препаратів, про аптеки та виробників препаратів. Також він має право
контролю над діями користувачів всієї системи.
ВИСНОВКИ. Дана розробка дозволить знизити суму коштів, витрачену
на впровадження в окрему аптеку інформаційної системи. «Аніла» як система
для роботи в аптеці: а) скорочує час на обслуговування клієнтів; б) дозволяє
оперативно сформувати чеки, звіти та накладні; в) оптимізує розрахунок
заробітної плати; г) дозволяє слідкувати за тенденцією росту продаж за
допомогою діаграм та гістограм.
Структура системи «Аніла» дозволяє прискорити процес роботи в аптеці.
Розподіл прав доступу, що був застосований в даній розробці надає захист
інформації, що зберігається в базі даних аптеки, від неправомірного доступу і
дій.
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АФІННІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В 2D-ІГРАХ
Матвійчук І. І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Виведення зображення на екран дисплея і
різноманітні дії з ним, у тому числі візуальний аналіз і робота з графікою в
іграх, вимагають від користувача достатньої математичної грамотності.
Геометричні поняття, формули та факти, пов'язані, насамперед, з плоским і
тривимірним випадками, грають в задачах комп'ютерної графіки особливу роль.
Принципи аналітичної геометрії в поєднанні з можливостями обчислювальної
техніки, що постійно розширюються, є невичерпним джерелом істотних
просувань на шляху розвитку комп'ютерної графіки, її ефективного
використання в системах автоматизованого проектування [2].
Метою даної роботи є розробка програми для перетворення зображень,
зокрема повороту простору, маштабування, відображення,
що часто
використовуються у 2D-іграх.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Нехай є зображення, яке
необхідно перетворити: маштабувати, повернути або відобразити. За
допомогою цих окремих випадків можна змоделювати будь-яке афінне
перетворення.
Для виконання перетворення спершу копіюється та заноситься в масив
колір кожного пікселя після завершення саме зображення видаляється.
На наступному етапі обчислюються нові координати ( x, y ) для кожного
пікселя з координатами (i, j ) за загальною формулою афінних перетворень(1):

x  a i  b j  c ,
x
x
x

 y  a yi  by j  c y ,

axby  bx a y  0.

(1)

Отриманий піксель, з координатами, ( x, y ) замальвується кольором
елементу масиву кольорів пікселів вихідного заображення, що має індекс (i, j ) .
Після перетворення зображення, деякі пікселі на ньому можуть виявитись
незаповнениними. Для усунення такого недоліку використовується кубічний
інтерполяційний поліном Лагранжа (2):



  1  9 2  9 3   4
,
16

(2)

де  – колір «пустого пікселя» з координатами (i, j ) ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 –
кольори сусідніх пікселів.
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ВИСНОВКИ. Виходячи з окремих випадків афінних перетворень:
маштабування, поворот, відображення і паралельне перенесення, можна
здійснити будь-яке лінійне афінне перетворення зображення.
За допомогою цих перетворень можливо імітувати зміну фону в 2D-іграх,
відносно ігрової камери.
Маштабування застосовується у випадку наблеження або віддалення
ігрової камери від фону.
Обертання застосовується у разі повороту камери на деякий кут. Також
поворот має застосування в анімації або в квестах, міні-іграх.
У випадках, коли імітується дзеркало або дзеркальна поверхня,
використувується відображення. Відображення використовують для міні-ігр,
квестів.
Для імітації переміщення камери паралельно фону застосовується
паралельне перенесення.
Розроблена програма може використовуватись для створення графічного
матерілу у 2D-іграх для перетворення фону відносно камери та імітації
дзеркальних поверхонь, квестів та міні-ігор.
ЛІТЕРАТУРА
1. СОЗДАНИЕ ИГР [Электронный ресурс]: Электрон. журн., 2012. –
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ ВЯЗКОЇ РІДИНИ
В ТРУБОПРОВОДАХ ЗА НАЯВНОСТІ МАЛИХ ВИТОКІВ
Олійник А. П., Штаєр Л. О.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Задача оцінки параметрів течії в
трубопроводах за наявності малих витоків є актуальною науково-технічною
задачею, розв’язок якої дозволяє визначити, яким чином ці витоки та
координати точок їх розміщення впливають на розподіл швидкостей та тиску в
трубопроводі. З цією метою розв’язується система рівнянь Нав’є-Стокса в
двовимірній області:
 u
  2 u  2u 
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1 p
u
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(1)

 2  2 ,

x

y


y

x

y



 u v
 0.
 

x

y

Вважається, що p  p0  kx , k – перепад тиску, з граничними умовами:

ky 2 kRy
u



,
 x 0
4

2


u  u
y  2 R  0,
 y 0
(2)

v x 0  v y 0  0,

0, x  x1 , x  x2 ,

v

 y 2 R V , x  [ x , x ],
1
2
 вит

де [ x1 , x2 ] – відрізок витоку рідини, передбачено можливість задання довільної
конфігурації зон витоку;  – динамічна в’язкість продукту, що
транспортується; R – радіус труби,  – густина продукту, що транспортується.
Вважається, що при х=0 течія достатньо точно моделюється течією

Пуазейля [1];


  – кінематична в’язкість.


МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЛОСЛІДЖЕННЯ. Розроблено чисельний
різницевий метод розв’язання системи (1) з умовами (2), при реалізації якого
вона зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь з трьохдіагональною
матрицею відносно повздовжньої та поперечної компонент вектора швидкості:
 vn
 un
 vn1
 

2 
 
umn11   m  2   umn1  m  2  2   umn11  m  2  
 2y y 
 x x y 
 2y y 
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при цьому необхідно зберігати інформацію про значення u та v на двох шарах
уздовж координати x : n-1 та n, n+1 – відшукується в процесі розв’язання.
Доведено його збіжність та стійкість за спектральною ознакою, побудовано та
реалізовано розрахунковий алгоритм розв’язання системи (3) з урахуванням
граничних умов (2). З використанням методу прогонки, виявлено оптимальні
параметри розрахункової сітки [2]. Проведені розрахунки виявили добре
узгодження одержаних результатів з теоретичними положеннями [3] відносно
течії рідини та формування пограничного шару. За результатами розрахунків
для трубопроводів різного діаметру, для широкого класу рідин та газів
встановлено особливість розподілу компонент швидкості уздовж трубопроводу,
критерії виявлення координат точок витоку – за рівнем асиметрії розподілу
повздовжньої координати швидкості. Для реальних трубопроводів діаметром
1,25 м проведено розрахунок полів швидкостей для повздовжньої та поперечної
компонент на 6 км по довжині труби, виявлено розміри зон впливу витоків на
конфігурацію течії.
ВИСНОВКИ. Розроблені математичні моделі та чисельні алгоритми їх
реалізації дозволяють вирішувати задачу оцінки впливу наявності малих
витоків на конфігурацію полів вектора швидкості, що, з практичної точки зору,
є корисним результатом для розробки методик виявлення малих витоків.
Напрямок подальших досліджень може бути пов'язаний з реалізацією
наведених алгоритмів при змінних властивостях рідини – густини, динамічної
та кінематичної в’язкостей, а також їх адаптацією для криволінійних ділянок
трубопроводів, оцінкою інтервалів застосування моделі з точки зору величини
швидкості течії та витоку рідини, особливостей реалізації моделей для різних
типів продуктів, що транспортуються.

ЛІТЕРАТУРА
1. Шкадов В.Я., Запрянов З.Д. Течения вязкой жидкости. – М.: Из.-во
Моск. ун–та, 1984. – 200 с.
2. Дьяченко В.Ф. Основные понятия вычислительной математики. – М.:
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Слесаренко А. П., Кобринович Ю. О.
Институт проблем машиностроения А.М. Подгорного НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Математическое моделирование тепловых
процессов проводится с целью построения прогнозов и принятия решений при
управлении процессами.
МАТЕРИАЛ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
Процесс
математического моделирования по всем параметрам можно представить в виде
сложного графа, ветви которого – моделирование с выбранным набором
параметров. Для ускорения процесса исследования, предлагается результаты
моделирования по каждой ветви графа выводить в визуальном виде в разных
окнах программы, или на согласованных дисплеях.
Рассмотрим задачу теплопроводности для конструктивного элемента с
поперечным сечением в виде квадратной призмы со стороной 1, в центре
которой расположено квадратное отверстие со стороной 0.3 (1):

 T   Bi T   Bi T ,  T   Bi T 
 T   Bi T   Bi T ,  T   Bi T   Bi T

TFo  T  F ,
x

2

x

x 0.3

1

1 ср1

x 1

2 ср2

y

y

2

1

y 0.3

y 1

2 ср2

 Bi1Tср1 ,
,

(1)

F  Tт Fo  Tm , x, y , T ( x, y,0)   ( x, y),

где T ( x, y, Fo) – температура призмы,  ( x, y ) – начальная температура,
Tср1 x, y, Fo и Tср2  x, y, Fo  – температура среды для наружной и для
внутренней границе призмы, Bi1(Fo) и Bi 2(Fo) – коэффициенты Био для
наружной и внутренней границы призмы, Fo – критерий Фурье, Tт ( x, y , Fo) –
точное решение.
Структурно-разностная модель строится на базе совместного применения
регионально-структурного метода и разностных схем повышенного порядка
точности [1]. Базисные функции  k ,l ( x, y, Fo) и функцию  0 ( x, y, Fо )
построим в виде (2) и (3):
 P P  W P PW   P P W   W Bi P P  е10W12 , х  0.65, у  0.65,
1
k x l 1x
k ly
1y
1 1 k l
 k l
(2)
 k ,l  
10W22




 Pk Pl  W2 Pk x PW
 W2 Bi2 Pk Pl  е
, х  0.65, у  0.65,
l 2 x  Pk Pl y W2 y

Tcp1 exp  10W12  , х  0.65, у  0.65,

0  
(3)
2

Tcp 2 exp  10W2  , х  0.65, у  0.65,
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где

Pk (l ), Py (l )

–

W2 ( x, y )  3 ( x)  4 ( y ),
S

полиномы

Чебышева,

1 ( x)  0.5(1  x ),
2

W1 ( x, y)  1 ( x)  2 ( y) ,
S

2 ( y)  0.5(1  y 2 ),

3 ( x)  0.5a (a2  x2 ), 4 ( y)  0.5a1 (a2  x2 ).
1

В качестве точного решения тестовой задачи выберем решение в виде (4):
Tcр exp(10W12 )  50(1  W1Bi1  exp(10W12 ), х  0.65, у  0.65,
Tт  
2
2
Tcр exp(10W2 )  50 1  W2 Bi2  exp(10W2 ), х  0.65, у  0.65,

(4)

где Tcp  120(1  J0 (500Fo))  2, Bi1  sin(300 Fo  10)  12, Bi2  sin(500 Fo)  1.2.
На рисунке 1 показана температура поверхности призмы для трех
моментов времени. Максимальная относительная погрешность вычисления
1.385 х10-11%, 6,67х10-12%, 5,55х10-12% для моментов времени 0.001Fo, 0.015Fo
и 0.03Fo соответственно. При вычислении использовалось 36 к.ф., разностная
схема трехслойная по времени, с шагом 0,001Fo и девятиточечной по
координатам (типа «ящик») с постоянным шагом h=0.05

а
б
в
Рисунок 1 – Температура поверхности призмы для моментов времени:
(а) – 0.001Fo, (б) – 0.015Fo, (в) – 0.030Fo.
ВЫВОДЫ.
Приближенные
аналитические
методы,
точно
удовлетворяющие
нестационарным
граничным
условиям
задач
теплопроводности, позволяют проводить многопараметрический анализ за
минимальное время работы и документировать процесс принятия решений.
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ОЦІНКА КООРДИНАТ БЛИЗЬКИХ ОБ’ЄКТІВ НА ПЗЗ-КАДРІ
Соковікова Н. С.1, Безкровний М. М.2, Саваневич В. Є.1
1
Харківський національний університет радіоелектронік,
2
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вивчення астероїдів в основному
проводиться за допомогою телескопів, що оснащені ПЗЗ-матрицями. До
точності вимірювань координат астероїдів висуваються високі вимоги. Існуючі
методи оцінки координат астероїда на дискретному зображенні не враховують
або деяких особливостей формування дискретних зображень об'єктів, або
закономірностей, властивих розподілу фонових фотонів на зображенні об'єкта
та в його околиці.
МАТЕРІАЛ
І
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Розроблено
обчислювальний метод, що дозволяє оцінювати параметри місцезнаходження
на ПЗЗ-кадрі кожного з Q близьких об'єктів. У якості моделі форми зображення
об'єктів використовується підпіксельна гаусова модель, що описує розподіл
попадання фотонів у пікселі (із заданими межами) ПЗЗ-кадра. В рамках
підпіксельної гаусової моделі теоретична яскравість пікселів ПЗЗ-матриці може
бути представлена у наступному вигляді:
2
sub
sub
sub
Aikt (shsub )  CCD
ykt  Bnoise
xit  Cnoise
 Anoise

Q

sub
2
sub
2
  AsubGjt Fxi ( x jt ( sh
); subGjt
) Fyk ( y jt ( sh
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(1)

j 1

sub
sub
sub
де Anoise
, Cnoise
– параметри підінтегральної шумової підкладки;  sub
, Bnoise
sh
sub
– вектор оцінюваних параметрів зображень об'єктів; x jt ( sub
sh ) , y jt ( sh ) –

координати

j-го

гіпотетичного

об'єкта

на

t-му

ПЗЗ-кадрі;

AsubGjt

–

підінтегральна амплітуда піку зображення j-го гіпотетичного об'єкта;  subGjt –
параметр форми підінтегральної моделі зображення j-го гіпотетичного об'єкта
на t-му ПЗЗ-кадрі.
В якості критерію оцінки місцезнаходження об'єктів на ПЗЗ-кадрі обрано
мінімум суми квадратів нев'язок між теоретичною та експериментальною
яскравістю пікселів. Для розв'язання зазначеної квадратичної форми
використовується метод Левенберга-Марквардта [1]. Матриця Якобі, що
використовується при цьому, формується з частинних похідних від нев'язки за
параметрами вектора  sub
sh . Похідні від нев'язки між теоретичною та
експериментальною яскравістю пікселя, по параметрам шумової підкладки
мають вигляд:
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d Asubm ( i ,k )
sub
noise

dA

2
  CCD
ykt ,

d Asub m ( i ,k )
sub
noise

dB

2
  CCD
xit ,

d Asubm ( i ,k )
dC

sub
noise

2
  CCD
. (2)

sub
Похідні за параметрами x jt ( sub
sh ) , y jt ( sh ) , AsubGjt ,  sub Gjt мають вигляд:

d Asubm(i ,k )
dx jt ( )
sub
sh

 N xbi ( x jt ( );
sub
sh

2
subGjt



2
2
 AsubGjt Fyk ( y jt (shsub ); subGjt
) N xei ( x jt (shsub ); subGjt
)



) 

2
sub
2
AsubGjt Fyk ( y jt (sub
sh ); subGjt ) Fxi ( x jt ( sh ); subGjt )

 subGjt



sub
(mxlocit  x jt (sh
)) ,

d Asubm(i ,k )





2
2
2
 AsubGjt Fxi ( x jt (shsub ); subGjt
) N yei ( y jt (shsub ); subGjt
)  N ybi ( y jt (shsub ); subGjt
) 

dy jt ( )
sub
sh


d Asubm(i ,k )
d subGjt

(3)

2
sub
2
AsubGjt Fxi ( x jt (sub
sh ); subGjt ) Fyk ( y jt (sh ); subGjt )

 subGjt


2
AsubGjt Fyk ( y jt (shsub ); subGjt
)

 subGjt

( xbi  x jt ( )) N xbi ( x jt ( ); 
sub
sh

sub
sh

sub
(mloc
ykt  y jt ( sh )) ,

(4)

2
(( xei  x jt (shsub )) N xei ( x jt (shsub ); subGjt
)

2
subGjt

)) 

sub
2
AsubGjt Fxi ( x jt (sh
); subGjt
)

 subGjt



sub
2
sub
sub
2
 (( yei  y jt ( sub
sh )) N yei ( y jt ( sh );  subGjt )  ( ybi  y jt ( sh )) N ybi ( y jt ( sh );  subGjt )) . (5)

d Asubm(i ,k )
dAsubGjt

2
sub
2
  Fxi ( x jt (sub
sh ); subGjt ) Fyk ( y jt ( sh ); subGjt ) .

(6)

ВИСНОВКИ. Описаний метод може бути використаний для оцінки
положення декількох близько розташованих об'єктів у програмах
автоматизованого виявлення астероїдів. Для запропонованого методу
проведено оцінку точності визначення місцезнаходження об'єктів.
ЛІТЕРАТУРА
1. K. Levenberg «A method for the solution of certain problems in least
squares», Quart. Appl. Math., 1944, Vol. 2, pp. 164–168.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ У ОКОЛІ ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ ЖОРСТКОГО
КОНТУРУ Й ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ ПРИ ДВОВИМІРНОМУ
МОДЕЛЮВАННІ ЗАНУРЕННЯ ЖОРСТКОГО КОНТУРУ
Тудоран В. А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При розрахунках хитавиці суден
розглядається задача моделювання вертикального переміщення жорсткого
контуру зі сталою швидкістю з метою визначення гідродинамічних
навантажень. Задача розв’язується у нелінійній постановці. Область течії
обмежена зануреною частиною жорсткого контуру, вільною поверхнею рідини,
віссю симетрії контуру, та довільною лінією на відстані, де її впливом на течію
поблизу контуру можна знехтувати. Задача успішно розв’язується комплексним
методом граничних елементів (КМГЕ) з використанням метода найменших
квадратів (МНК) за Ейлерово-Лагранжевою схемою [1]. Положення границі
області течії задається положенням її точок.
При значних пересуваннях жорсткого контуру в околі зони стику вільної
поверхні й контуру (так званої особливої точки) розвиваються великі
швидкості, що призводить до кількох проблем. Перша – це утворення тонкої
смужки рідини впродовж контуру– так званого бризкового струменю (рис. 1а).
Це завжди призводить до руйнування границі на вільній поверхні, створення
турбулентності, особливо при невеликих кутах між жорстким контуром й
вільною поверхнею. Додатково причиною переходу точок струменю на основну
частину вільної поверхні й руйнування границі є помилка обчислювальних
методів. КМГЕ можна застосовувати для безвихрової течії за умови цілісності
границі.

а)

б)
в)
Рисунок 1 – Бризкові струмені (а, б); складна форма контуру (в)
Друга проблема це розрив границі у особливій точці при зануренні
контурів складної форми. Я видно з рис. 1в жорсткий контур має змінний кут
нахилу до горизонталі i. Положення вільної поверхні у наступний момент часу
розраховується на підставі поточного положення її точок й швидкостей в них.
Контур пересувається з визначеною швидкістю (рис. 2а). Якщо при пересуванні
кут нахилу до горизонталі частини контуру, яка перетинає вільну поверхню
рідини не збільшується, проблем не виникає. Якщо кут значно збільшується, то
границя течії має розрив (рис. 2б).
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Враховуючи, що тиск на
контур у області бризкового струменю близький до атмосферного, для
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подолання проблеми руйнування границі, впливом струменю на контур й
область течії можна знехтувати.
У роботі [2] використовується штучне відрізання струменю з контролем
кута перетину контуру й вільної поверхні. Кут перетину вільної поверхні й
жорсткого контуру повинен бути більший за пороговий, й не попадати у окіл
значень близьких до прямого кута. Проблема «прямого кута» полягає у тому,
що на вільній поверхні задано потенціал, з якого визначається швидкість течії
вздовж поверхні, тобто нормальна до контуру швидкість; на контурі задана
функція току, яка дає нормальну до контуру швидкість. У зону стику можуть
виникати протиріччя між цими швидкостями. При непрямому куті перетину
контуру й вільної поверхні таке протиріччя пом’якшується за рахунок дотичної
складової.
При проведенні розрахунків виявилося, що у деяких випадках
утворюються «замасковані» бризкові струмені, як зображено на рис.1б.
Безпосередню кут перетину контуру й вільною поверхні β наближається до
прямого, проте тонка смужка рідини впродовж контуру утворюється за рахунок
великих швидкостей й підлягає відрізанню. Такі «замасковані» струмені
визначаються перевіркою відстані  до контуру точок вільної поверхні у зоні
стику, й зона перетину зводиться до вигляду АiTВ3 (рис. 1б).
Усунення проблеми розриву у поточний момент розрахунку
пропонується за рахунок визначення положення точок рідини, які на
попередній момент часу були розташовані впродовж контуру й є сусідніми до
особливої точки (рис. 2в). Кількість точок береться достатньою для формування
замкненого контуру у поточний момент.

а)

б)
в)
Рисунок 2 – Розрив границі у особливій точці
ВИСНОВКИ. Застосування наведеного методу дозволило покращити
стійкість розв’язку задачі моделювання у зоні стику вільної поверхні й
жорсткого контуру складної форми у різні моменти часу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Суслов С.В., Опанасенко В.А. Комлексний метод граничних елементів
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СЕЙСМІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ЩО
ВРАХОВУЄ ПОВІЛЬНІ ВІДОКРЕМЛЕНІ ХВИЛІ ДЕФОРМАЦІЇ
Турбал Ю. В.
Національний університет водного господарства та природокористування,
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній день відомі сотні
передвісників землетрусів та ряд теорій, що пояснюють їх виникнення. Однак,
проблема прогнозування в багатьох її аспектах залишається відкритою. В даній
роботі пропонується підхід до прогнозування серій землетрусів, який
грунтується на врахуванні відокремлених хвиль деформації та будується
математична модель, що ґрунтується на використанні відокремлених хвиль.
Дослідженню відокремлених хвиль деформації в твердому тілі останнім часом
присвячена значна кількість робіт, зокрема [1–2]. Це зумовлено тим, що
відокремлені хвилі, солітони, мають низку специфічних властивостей, зокрема
здатність поширюватися без зміни форми на значні відстані. Аномально високі
сейсмічні хвилі деформації виявлені і експериментально.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Під землетрусом
(поштовхом) розуміється вектор ( x, t ,  ) , де x   – гіпоцентр, t  R  – час
поштовху,   M – енергія . В роботі розглядається динамічна систему виду:
  {T , , G0 , E , X , S , I }, де T  [t0 , t1 ]  R – часовий інтервал;   R 3 – фазовий
простір; G0    T  M – початкова множина землетрусів; E – функція
розподілу накопичення сейсмічної енергії; (E ) – відповідний простір
функцій; X : T  G  G – оператор, що визначає траєкторії солітонів; S t   –
множина координат солітонів в момент часу t , S  {S t , t  [t 0 , t1 ]} ;
I :   ( E ) S  T  M (T )  [0,1] – функціонал, який описує ймовірність
виникнення землетрусу певної магнітуди в заданий момент часу в заданій
точці.
ВИСНОВКИ. В роботі запропонована модель сейсмічного процесу, яка
враховує відокремлені хвилі деформації, що розглядаються як «спускові
механізми» поштовхів.
ЛІТЕРАТУРА
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МЕТОДЫ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЗАДАЧЕ
ОПТИМАЛЬНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ХАОСА
Усов А. В., Хамитова А. Д.
Одесский национальный политехнический университет
АКТУАЛЬНОСТЬ. Проблема оптимального воздействия на хаотический
режим является одной из фундаментальных в нелинейной динамике [1]. Для
многопараметрических семейств дискретных систем эта проблема сводится к
выбору направления, обеспечивающего максимальный запас устойчивости в
пространстве одного параметра. При изменении этого параметра наблюдается
последовательность бифуркаций, приводящая к возникновению хаотического
аттрактора. Первые бифуркационные значения параметра соответствуют потере
системой устойчивого положения равновесия. Эти значения связаны с
областью устойчивости по Шуру семейства полиномов



f ( )   n  k (a1 n1  ...  an ),

n



 aj 1
j 1

(1)

в пространстве параметра k .
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При k  0 все
полиномы семейства (1) устойчивы. При k  ( k1 , k2 ) (k1  0, k2  0) тоже
остаются устойчивыми, но при k  k2   или k   k1   устойчивость
нарушается. Величины k1 , k2 зависят от коэффициентов a1 ,..., an . Требуется
максимизировать длину отрезка робастной устойчивости и найти оптимальные
величины k1 , k2 .
Двойственной к сформулированной задаче робастной устойчивости
является следующая задача оптимальной стабилизации хаоса в семействах
дискретных автономных систем с запаздывающей обратной связью (DFC –
методы) [2]. Рассматривается разомкнутая скалярная нелинейная дискретная
система вида
xn1  f  xn  , xn  R1, n  1, 2,  ,
(2)
у которой имеется неустойчивое положение равновесия x  . Предполагается,
что дифференцируемая функция f зависит от конечного числа параметров, и
при каждом допустимом множестве этих параметров определена на некотором
ограниченном интервале и отображает его в себя. В этом случае от этих
параметров будут зависеть положение равновесия x  и мультипликатор
  f   x  . Предполагается, что       ,  1 ,    1 , и в системе наблюдается
явление квазидинамического хаоса.
Требуется подавить хаос путем

стабилизации положения равновесия x управлением вида:





u     j f  xn j 1   f  xn j  ,
N 1
j 1
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так чтобы глубина используемой предыстории N   N  1 была бы минимально
возможной.
Решение обеих задач основано на следующем результате.
Теорема 1. Пусть C (t ), S (t ) пара сопряженных тригонометрических
полиномов
n

 a j  1.
j 1

n

n

j 1

j 1

C (t )   a j cos jt , S (t )   a j sin jt ,

Пусть

J

является

sup min  C (t ) : S (t )  0  . Тогда

решением

J  tg 2

нормированных

условием

экстремальной

задачи



. Для решения первой задачи
2(n  1)

1
1 
искомый отрезок ( k1 , k2 ) имеет вид  1,  . Его длина равна
.

2
J


sin
2(n  1)
Решение второй задачи определяется условиями следующей теоремы.
Теорема 2. Пусть система семейства (2) имеет неустойчивое положение
равновесия с мультипликатором       ,  1 ,    1 . Существует управление
a1 ,...an

t

вида (3), стабилизирующее положение равновесия, оптимальное по отношению
к минимуму величины глубины предыстории в запаздывающей обратной связи.



При этом N   
  1.

 2  arcctg  
Как следует из доказательства теоремы 1 оптимальные коэффициенты
усиления
где

можно

a 0j  2tg

определить

соотношениями



j 
 j

, j  1, ... , N .
1 
 sin
2( N  1)  N  1 
N 1

a 0j  0, j  1,  , N ,

N

0
 a j  1. Следовательно, 0   j  1,
j 1

N

 j   ak0 , j  1,  , N  1,
k  j 1

В

этом

случае

j  1,  , N  1.

ВЫВОДЫ. Предложенные методы могут быть использованы в
исследованиях устойчивости функционирования технико-экономических
систем.
ЛИТЕРАТУРА
1. Chen G., Yu X. Chaos control. – Lect. Notes Contr. Inf. Sci., 2003. –
No. 292.
2. Ushio T. Limitation of delayed feedback control in nonlinear discrete –
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ
Усов А. В., Богданова Е. Н.
Одесский национальный политехнический университет
АКТУАЛЬНОСТЬ. Качество поверхностного слоя деталей машин
формируется под действием термомеханических явлений, сопровождающих
финишные операции над ними. Поэтому в качестве основного показателя
физико-механического состояния обрабатываемых поверхностей используется
теплонапряженность механической обработки [1].
При постановке задачи о повышении качества шлифования деталей
возникает проблема оценки влияния неоднородностей, выбора режимов и
характеристик инструмента, смазочно-охлаждающей среды использование
которых исключает прижого- и трещинообразование на обрабатываемых
поверхностях. В связи с этим необходимо разработать предпосылки для
оптимизации термомеханического состояния поверхностного слоя с учетом его
дефектности, исключающие возникновение шлифовочных дефектов типа
трещин и прижогов.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Система
уравнений, определяющих тепловое и напряженно-деформированное состояние
при шлифовании поверхности деталей с покрытиями толщиной ak , верхний
слой которых имеет неоднородности типа включений и трещин, содержит:
уравнение нестационарной теплопроводности
2
T
 2T 
2 T
(1)
 a  2  2  , 0  x  ,    y  ,

y 
 x
уравнение упругости Ламе в перемещениях
 1
T
u
v
(2)
 u  BT
, u  x, y  
, v  x, y  
,
x 1  2
x
2G
2G
4G 1   
 1
2
2
T T
T
 v  B
, B 
at ,   2  2 ,
(3)
x 1  2
y
1  2
dx
dy
где T  x, y,  – температура в точке с координатами  x, y  и в любой момент
времени  ; a – температуропроводность материала; t – температурный
коэффициент линейного расширения;  , G – постоянные Ламе;  , v –
компоненты вектора перемещений точки  x, y  ;  – оператор Лапласа.
Начальные условия для данной задачи можно взять в виде:
T  x, y,0  0.
(4)
Граничные условия для температурных и деформационных полей, с
учетом теплообмена с поверхности вне зоны контакта круга с деталью и
интенсивного тепловыделения в зоне обработки имеют вид:
q  y, 
T
T
(5)

, y  a* ,  
  T  0, y  a* ,
x

x
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 x  x, y,  x0    y  x, y,  x 0  0,

(6)

где q  y,  – интенсивность теплового потока, формирующегося в результате
взаимодействия круга с деталью;  – коэффициент теплопроводности
шлифуемого материала; 2a * – длина зоны контакта круга с обрабатываемой
поверхностью;  – коэффициент теплообмена с окружающей средой;  x ,  xy –
нормальные и касательные напряжения.
Условия сопряжения слоев (покрытий):
для температурных полей
для деформационных полей
k 1

k 1

k

T  ak  0, y,   T  ak  0, y,  ,

k

j

k 1



k 1

k q



T
T
 ak  0, y,   k  ak  0, y,  ,
x
x

 ak  0, y    j  ak  0, y  ,
k

 x  ak  0, y    x  ak  0, y  ,

k 1



(7)

k

xy

 ak  0, y    xy  ak  0, y  ,
k

где k – теплопроводность k-го слоя;  k – толщина k-го слоя;  j – компоненты
перемещений в k-ом слое.
Для поверхностных слоев, имеющих структурные и технологические
неоднородности, условия разрывности решения в зависимости от типа дефекта
будут:
на включениях
на трещиноподобных дефектах
  0,  x  0,
 x  0,   0,
(8)
v  0,  xy  0,
 xy  0, v  0,
где  ,

v ,

 x ,  xy – скачки компоненты смещений и напряжений.

ВЫВОДЫ. Так, исследование интенсивности напряжений в вершинах
дефекта длиной 2l , расположенного на глубине  * , когда на поверхности тела
 x  0, y  a*  задан тепловой поток q, позволило установить предельное
значение этого потока q* , при котором указанный дефект начинает развиваться
в магистральную трещину:
2 3 (1  ) K4C
.
(9)
q* 
 2 El  l *
При этом учитываются свойства обрабатываемого материала и
гарантируется обеспечение требуемого качества изделий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Якимов А.В., Усов А.В., Слободяник П.Т. Теплофизика механической
обработки. К.: Одесса: Лыбидь, 1991.  240 с.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕРМОМЕХАНОДИФУЗІЇ
З УРАХУВАННЯМ РОЗПАДУ РЕЧОВИНИ У ДВОФАЗНИХ
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Білущак Ю. І., Дмитрук В. А.
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН
України
Університет Казиміра Великого, м. Бидгощ, Польща
НУ «Львівська політехніка» МОНМС України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Механічна поведінка реальних багатофазних
багатокомпонентних тіл суттєво залежить від конфігурації фаз та їхньої
локальної структури, коли кожна з фаз є твердим розчином, а також залежить
від особливостей деформування та інтенсивності протікання процесів іншої
фізичної природи. Кількісне описання та прогнозування зміни характерних
параметрів процесів у таких тілах, як правило, ґрунтується на відповідних
теоретичних моделях механіки суцільного середовища [1], які в рамках
континуальних уявлень враховують взаємозв’язок фізико-механічних полів у
тілах зі складною внутрішньою структурою.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Запропоновано певне
узагальнення відомих підходів [2] на випадок двофазних багатокомпонентних
середовищ, коли зв’язані фізико-механічні процеси, які досліджуються,
супроводжуються розпадом типу хімічних реакцій мігруючої домішкової
речовини.
За
континуально-термодинамічним
підходом
побудована
математична модель взаємозв’язаних теплових, механічних і дифузійних
процесів з урахуванням розпаду типу хімічних реакцій домішкової речовини в
двофазному багатокомпонентному середовищі (рис. 1).
В аксіоматизованій формі побудовано вихідні нелінійні співвідношення
математичної моделі термомеханодифузії розпадної домішки у двофазній
багатокомпонентній структурі. Наведено геометричні уявлення (рис. 2),
конфігураційні та кінематичні характеристики стосовно об’єкту досліджень,
означено закони руху матеріальних точок континуумів та їхні швидкості.
Сформульовано і доведено теорему про структуру рівнянь балансу маси
компоненти і сумарної маси фази. Сформульовано постулат про баланс
імпульсу для фази в цілому. Доведено леми про балансові співвідношення для
потенціальної та кінетичної енергії. Постулюється вираз для повної енергії, і на
цій основі доводиться теорема про рівняння балансу внутрішньої енергії фази.
Прийнята гіпотеза локальної термодинамічної рівноваги, і на цій основі
отримано рівняння Гіббса для даної термодинамічної системи шляхом
граничного переходу у рівнянні балансу внутрішньої енергії до квазістатичних
процесів. Доведена теорема про нелінійні рівняння стану, якщо внутрішня
енергія фази є функцією ентропії фази, тензора деформації і концентрацій
компонент. Отримано рівняння балансу ентропії. Введено кінетичний потенціал
та отримано нелінійні кінетичні співвідношення.
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Матриця фази j

Мігруюча домішкова речовина 1 у фазі j
Хімічна реакція 1 (розпад 1)

Домішкова речовина 1 у фазі j

Мігруюча домішкова речовина 2 у фазі j
Хімічна реакція 2 (розпад 2)

Домішкова речовина 2 у фазі j

Мігруюча домішкова речовина 3 у фазі j
Хімічна реакція 3 (розпад 3)
…

Домішкова речовина 3 у фазі j

Хімічна реакція N  2 (розпад N  2 )
Мігруюча домішкова речовина N  1 у фазі j
Хімічна реакція N  1 (розпад N  1 )
Домішкова речовина N  1 у фазі j
Нерозпадні або нешкідливі домішкові речовини N у фазі j

Рисунок 1 – Схема розпаду дифундуючої речовини
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Рисунок 2 – Репрезентативна область середовища
Отримано лінійні рівняння термодинамічного стану за умови, що функція
стану (вільна енергія Гельмгольца) є тричі диференційованою функцією
температури, коваріантних компонент тензора деформації та концентрацій, а
також лінійні кінетичні співвідношення за умови, що кінетичний потенціал є
тричі диференційованою функцією термодинамічних сил.
ВИСНОВКИ. Побудовано ключову систему рівнянь термомеханодифузії
у двофазному багатокомпонентному середовищі у випадку вибору в якості
розв’язуючих функцій температури фази, густини фази, вектора переміщення
точок континууму кожної з фаз та концентрації домішкових розпадних
компонент, на основі якої формулюються крайові задачі математичної фізики.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. – М.: Мир, 1974. –
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2. Бурак Я.Й., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Континуально-термодинамічні
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРІЩИН ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ
Яцура А. В., Єлізаров О. І., Журав В. В., Кобильська О. Б.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основним напрямком теорії й практики
надійності ізоляцій є поєднання статистичних, імовірнісних методів аналізу із
глибоким проникненням у фізичну (або фізико-хімічну) сутність процесів, що
протікають у матеріалі. Важливою задачею є осмисленння фізичних процесів,
що проходять в матеріалах ізоляційного покриття, умов утворення і розвитку
тріщин.
Метою даної роботи є дослідження розвитку тріщин за допомогою
моделювання процесу корозії.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Температурно-часова
залежність міцності ізоляційного покриття  залежність між напруженістю ,
температурою Т і часом  від моменту прикладення механічного навантаження
до руйнування зразка визначається формулою:
u  
   o exp(  o
),
(1)
RT
де о, uо,   параметри рівняння, що характеризують властивості матеріалів.
Для швидкості процесу руйнування можна записати:
u  
    1   o1 exp( o
).
(2)
RT
Локальний характер розриву твердих тіл показує, що кінетика
руйнування визначається насамперед розвитком тріщин руйнування. Механізм
процесу руйнування зводиться до поступового росту мікротріщин до
критичного розміру в результаті флуктуаційного розриву атомних зв'язків у
вершині тріщини.

Рисунок 1 – Фрактальна структура тріщин корозії
Рисунок 1 чітко показує, що розвиток тріщин відбувається з утворенням
фрактальних кластерів, які спочатку зароджуються в різних місцях, поступово
розростаючись, утворюють подібні структури. На основі фрактального
механізму розвитку тріщин було створено комп’ютерний програмний модуль
«Corrosion». У ньому реалізовано модель динаміки розвитку мікротріщин, яка
дозволяє проаналізувати процес поширення корозії в таких матеріалах.
Акти подовження мікротріщин відбуваються з деякою ймовірністю p0,
яка задається параметрично залежно від матеріалу досліджуваної поверхні.
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Імовірність розгалуження мікротріщини в такій її області, що утворилась за
сталий проміжок часу Δt, задається параметром q0. Утворений за час Δt
проміжок тріщини ділиться на n частин, кожна з яких може породити нову
мікротріщину з імовірністю:
q
(3)
q 0 ,
2n
де 2 в знаменнику показує можливість відгалуження в одну із двох можливих
сторін. Структура, що утворюється на кожному з інтервалів часу Δt,
розглядається як множина окремих відрізків.

Рисунок 2 – Швидкість утворення подовжень
і відгалужень залежно від часу
Для наочності результатів моделювання, крім зображення моделі,
передбачена побудова діаграм кількості актів подовження, відгалуження, їх
суми та співвідношення. З діаграми на рисунку 2 видно, що швидкість
утворення подовжень і відгалужень можна описати експоненціальною
функцією, що підтверджує формулу (2). В даному випадку на основі отриманих
даних побудовано модель
v  1.837e0.187 t ,
(4)
де t – час; v – кількість тріщин, що утворилися за одиничний проміжок часу Δt.
ВИСНОВКИ. Аналіз моделювання розвитку щілини дозволяє оцінити
залежність від часу швидкості процесів утворення тріщини. Моделювання
розвитку утворення щілин дозволяє оцінити якісну картину, яка є основою для
розробки підходу до своєчасного виявлення аварійних ситуацій на
трубопроводах.
ЛІТЕРАТУРА
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Науковий журнал «Фізика і хімія твердого тіла» Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, – Івано-Франківськ, 2008.
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2. Yelizarov M.A.. Visualization of early stages of corrosion processes by a
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Математичне моделювання та математична фізика.
Матеріали конфененції
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Т.С. Бриль

Коректор

Р.А. Білорибкина

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право під
час конференції вносити зміни до програми роботи конференції, анулювати або проводити
перерозподіл доповідей за секціями.

Підписано до дкуку 11.09.2013 р. Формат 60×90/16. Папір друкарський.
Умов. друк. аркушів 4,2. Наклад 100 прим. Друк плоский.

Видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
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