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Шановні учасники конференції!
У січні цього року вся світова спільнота
відзначала 165-у річницю від дня народження
видатного ученого, першої у світовій науці
жінки-професора і першого в історії Російської
імперії
жінки
–
член-кореспондента
Петербурзької академії наук – Софії Василівни
Ковалевської.
Софія Василівна Ковалевська належить
до плеяди видатних учених-математиків ХIX
сторіччя, таких як Коші, Веєрштрасс,
Остроградський,
Лобачевський,
Стеклов,
Ляпунов та інші. Вона була самовідданим
дослідником, автором багатьох робіт із теорії
диференціальних рівнянь з частинними
похідними, математичного аналізу та ін. Її
перші наукові праці стосуються небесної
механіки,
де
було
отримано
низку
фундаментальних результатів у дослідженні руху кілець Сатурна. У своїй
докторській дисертації Софія Василівна сформулювала та довела теорему, яка
пізніше увійшла до всіх курсів математичного аналізу під назвою «теорема
Коші-Ковалевської». Узагальнила дослідження Лапласа та описала форму
кільця Сатурна, провела дослідження розв’язків абелевих інтегралів третього
рангу. Її праці були опубліковані у 1874, 1884 і 1885 роках.
У 1884 році Стокгольмський університет запросив Софію Василівну
прочитати ряд курсів з математики. За два місяці новоспечений приват-доцент
вивчає шведську мову – викладає цією мовою і пише наукові праці. Після того,
як її призначили професором, Софія Ковалевська читає лекції не лише з
математики, але і з механіки. Уцілому за вісім років вона прочитала дванадцять
курсів лекцій. У цей період виходять найзначніші роботи "професора Соні", як
прозвали її колеги-учені.
Софія Ковалевська зробила значний внесок у розвиток сучасного
математичного аналізу, математичної фізики та математичного моделювання.
Сьгодні у рамках конференції Вам доведеться продовжити вирішення
складних проблем математичного моделювання, сучасної математичної фізики
та кібернетики.
Від ректорату та всього колективу університету щиро бажаю 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

ПАМ’ЯТІ СОФІЇ ВАСИЛІВНИ КОВАЛЕВСЬКОЇ
Кирилаха Н. Г.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В історії Російської імперії є
унікальний за своєю величчю період –
від 1825 року до кінця XIX століття.
Це був час, коли громадська думка,
розбуджена повстанням декабристів,
“Колоколом” Герцена, пристрасними
творами
Добролюбова,
Писарєва,
Некрасова піднімає в суспільстві нові,
потужні сили. Молоді люди – вихідці
із заможних, аристократичних родин,
відмовляються
від
ситого,
безтурботного життя для того, щоб іти
в народ, нести йому просвіту,
організовувати
школи,
лікарні,
виховувати почуття власної гідності.
Також з’являється прошарок різночинної російської інтелігенції, тісно
пов’язаної із революційним рухом. Із цього середовища виходять і визначні
діячі культури та науки: Достоєвський, Сєченов, Мечников, Менделєєв, а також
з’являться
плеяда
видатних
математиків, таких як Остроградський,
Лобачевський, Стеклов, Ляпунов,
Жуковський та інші. Саме до цієї
когорти російських просвітителів
належить і перша у світі жінкапрофесор і перша в Росії жінка – членкореспондент Петербурзької академії
наук – Софія Ковалевська. Проте її
доля виявилася трагічною. Її визнавали
як
визначного
математика
і
обожнювали
в
Європі,
а
на
батьківщині заслуги "професора Соні"
визнали лише після її смерті.
Софія Василівна Ковалевська
народилася 3 січня 1850 року в Москві,
у сім'ї артилерійського генерала
Василя
Васильовича
КорвінКруковського
і
його
дружини
Василій Васильович КорвінЄлизавети
Федорівни,
вродженій
Круковський – батько Софії
Шуберт.
Ковалевської (фото 60-ті роки XIX ст.)
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В. В. Корвін-Круковський був вихідцем із білоруських земель, його
родовий маєток Палібіно знаходився в Вітебської губернії.
Єлизавета Федорівна Шуберт,
була талановитою піаністкою і просто
чарівною світської жінкою, що вміла
спілкуватися чотирма європейськими
мовами. З материнської сторони в роду
Софії були два німці – академіки
Петербурзької академії наук. Єлизавета
Федорівна була онукою петербурзького
академіка, астронома Федора Івановича
Шуберта і дочкою почесного академіка,
геодезиста
Федора
Федоровича
Шуберта,
визначного
вченого
і
військового діяча, відомого своїми
роботами з геодезії та виданням
географічних карт Росії.
В сім'ї Корвін-Круковских було
троє дітей: старша дочка – красуня
Ганна, що стала згодом відомою
революціонеркою, другою була Софія і
наймолодший – улюбленець батька, син Єлизавета Федорівна Шуберт – мати
Федір. Дитинство Софії пройшло в
Софії Ковалевської (фото 60-ті роки
маєтку батька Палібіно, куди родина
переїздить після відставки голови XIX ст.)
родини.

Маєток Палібіно Вітебської губернії, де пройшло дитинство Софії
Ковалевської (сучасне фото)
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Перші роки виховувала дівчинку няня, а коли прийшов час, освітою обох
сестер зайнялися гувернантка-англійка та домашній вчитель Йосиф Гнатович
Малєвіч. Під його керівництвом за вісім років Софія пройшла весь курс
чоловічої гімназії. Пізніше перший вчитель із теплотою згадуватиме заняття з
юною Сонею: "В первые же учебные занятия она обнаружила редкое внимание,
быстрое усвоение преподанного, совершенную покладистость, точное
исполнение требуемого и постоянно хорошее знание уроков". Як згадувала
сама Софія Василівна, любов до математики виявилася у неї під впливом
дядька Петра Васильовича Корвін-Круковського. І Малєвіч, і професор фізики
Микола Тиртов, що часто гостив в будинку свого друга Василя КорвінКруковського, були вражені здібностями юної Софії до математики. Тиртов
навіть радив батьку дівчинки дати "новому Паскалю", як він її прозвав,
математичну освіту. Проте генерал був людиною старого гарту і не представляв
для своїх дочок іншої долі, окрім заміжжя. Він відмовився дати згоду на
навчання Софії за кордоном, а російські університети у той час не приймали
жінок на навчання.
З 1866 року Софія КорвінКруковська жила в Петербурзі, де стала
брати уроки у відомого педагога
Олександра
Миколайовича
Страннолюбського, а через два роки
добилася дозволу відвідувати лекції
Івана
Михайловича
Сеченова
і
займатися анатомією у Військовомедичній академії. Софія опиняється в
колі
російської
інтелігенції,
де
сповідувалися
ідеали
служіння
прогресу,
визволення
людської
особистості.
Єдиною на той час можливістю
вирватися з-під опіки батька і
продовжити освіту всупереч його волі,
було фіктивне одруження, що Софія і
зробила в 1868 році. Її чоловіком став
молодий учений, в майбутньому – Софія Василівна Корвін-Круковська
видатний палеонтолог, Володимир
(60-ті роки XIX ст..)
Онуфрієвич Ковалевський. Цей брак
надав можливість Софії виїхати за кордон і поступити до Гейдельбергського
університету. В Германії Софія Ковалевська вивчає математику, відвідує лекції
Густава Роберта Кірхгофа, Германа Гельмгольца та Еміля Дюбуа-Реймона.
В одному з листів В. О. Ковалевський так описував свою дружину:
"Несмотря на свои 18 лет, воробышек образована великолепно, знает все языки,
как свой собственный, и занимается до сих пор главным образом математикой,
причем проходит уже сферическую тригонометрию и интегралы – работает, как
муравей". У 1870 році сім'я переїжджає до Берліна – Софія вирішила стати
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студенткою Берлінського університету, аби слухати лекції великого Карла
Веєрштраса, які залучали тоді натовпи слухачів. Великий математик, як то
кажуть, не дозволяв друкувати свої лекції, їх можна було лише писати від руки.
Проте порядки в Берліні були
строгішими, ніж в Гейдельбергзі і доступ
до Берлінського університету "жіночій
статі" був заборонений. Тому Софія
зважилася на відчайдушний крок –
попросила знаменитого вченого давати їй
приватні уроки математики. Бажаючи
відбутися від дівчини, Веєрштрас задав їй
декілька складних задач. До чималого
його
здивування,
через
тиждень
Ковалевська принесла розв’язки, що
вразили метра логічністю висновків і
точністю викладу.
До кінця життя Софія Ковалевська
вважала себе лише ученицею великого
математика, без його консультації вона
боялася представляти свої праці публіці,
за що сучасники не раз докоряли їй в
несамостійності.
Як
визначали
дослідники її творчості, докори ці були
безпідставні – виростивши непересічного
Карл Теодор Вільгельм Веєрштрас
математика, професор лише рецензував
праці своєї учениці, але не брав участі в розробці ідей.
Роки навчання Софії проходять на фоні буремних соціально – політичних
подій. В Європі спалахує франко-пруський військовий конфлікт, який
закінчується поразкою Франції і падінням імперії Наполеона III. В Парижі
спалахує повстання трудящих мас, яке згодом отримало назву “Паризька
Комуна”. Сестра Ганна опиняється в центрі повстання. Її чоловік –
французький соціаліст Віктор Жаклар є одним із керівників повстанців.
Ковалевські відчайдушно кинулися на допомогу сестрі. Софія допомагає Ганні
доглядати за пораненими в паризьких госпіталях. Коли Паризька Комуна була
розгромлена військами Тьєра, Жаклар, разом із іншими керівниками повстання,
потрапляє до в’язниці. Його чекає трибунал і подальша страта, або, в кращому
випадку – довічна каторга. На думку багатьох істориків – саме Ковалевські
допомогли Жаклару втекти із в’язниці. Він покидає Францію за паспортом
Володимира Ковалевського. Також вдалося врятувати із охопленого терором
Парижа і Ганну.
Ковалевська повертається до навчання в Берлін. Вже в липні 1874 року
Геттингенський університет присудив їй ступінь доктора філософії на підставі
трьох робіт "До теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних", яка
замислювалася як докторська дисертація (пізніше вона увійде до всіх курсів
математичного аналізу під назвою "теорема Коші-Ковалевської"), "Доповнення
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і зауваження до дослідження Лапласа про форму кільця Сатурна", "Про
приведення одного класу абелєвих інтегралів третього рангу до інтегралів
еліптичних" – вони були видані в 1874, 1885 і 1884 роках відповідно.
Перша робота присвячена доведенню існування аналітичного
(голоморфного) розв’язку задачі Коші для систем диференціальних рівнянь з
частинними похідними. Розв’язок знайдено у вигляді збіжних степеневих рядів.
Цю ідею вперше застосував Коші як до звичайних рівнянь, так і до рівнянь з
частинними похідними. Ковалевській належить подальше узагальнення і
розвиток ідеї Коші. Теоретичний результат роботи Ковалевської є теорема про
розкладання в ряди розв’язків системи рівнянь вигляду
yi
y
(1)
  Fk ,l ,i (y1, y 2,..., ym ) k ,
k ,l
x
x i
(i, k  1, 2,..., m; l  1, 2,..., n).
Друга робота присвячена відомій задачі Лапласа про обертання довкола
своєї осі кільця, утвореного обертанням еліпса довкола прямої, що не пересікає
його, але лежить в його площині і є паралельною одній з його головних осей.
Кільце обертається з рівномірною швидкістю довкола цієї прямої (осі кільця).
Поверхня кільця покрита нескінченно тонким шаром однорідної рідини що
притягується кільцем і, крім того, центральним тілом (планетою), центр
тяжіння якого збігається з центром кільця. Ставиться питання, чи можуть бути
визначені елементи кільця (півосі виробляючого еліпса і відстань від центру
еліпса до осі обертання ) і його швидкість обертання так, щоб рідина зберігала
положення рівноваги (відносно поверхні кільця). Ковалевській вдалося
отримати загальніший розв’язок в порівнянні з тим, що був запропонований
свого часу Лапласом.
У третій роботі Ковалевська розв’язує задачу, запропоновану їй
Веєрштрасом: за яких умов гіпереліптичний інтеграл вигляду
(c0  c1z  c2z 2 )dz
(2)

(z  a 0 )(z  a1)...(z  a 7 )
приводиться до еліптичного інтеграла
dz
.
(3)

2
2 2
(1  z )(1  k z )
Показано, що це приведення можливе при деякому певному виборі величин, c0 , c1
і c2 .
Безумовно, це був найбільший успіх для жінки в науковому світі того
часу. Окрилена Софія Ковалевська разом із чоловіком повернулася до Росії.
Вона мріє викладати в університеті, проте «приналежність Соні до слабкої
статі», яку зміг пробачити німецький університет, Петербурзький університет
був не готовий не помічати. Максимум на що могла претендувати жінкаучений, навіть такого рівня як Ковалевська – вчитель початкових класів в
жіночій гімназії.
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У результаті Софія Василівна на
шість років покидає науку. В цей час вона
займається літературно-публіцистичною
діяльністю, виступає із доповідями на
з’їздах дослідників і лікарів, і, несподівано
для себе, закохується в свого «фіктивного»
чоловіка.
Але родинне життя не складалося:
нестача
коштів,
важка
вагітність,
відсутність роботи у Софії і захоплення
наукою Володимира не сприяли злагоді в
сім’ї. У 1878 році в Ковалевських
народжується дочка, яку, як і матір,
назвали Софією. У 1880 році подружжя
Ковалевських мешкає в Москві. Софія
Василівна намагається тут скласти
магістерські іспити, проте дістає відмову і
Володимир Онуфрієвич
виїздить до Парижа. У Франції вона
Ковалевський
сподівається отримати місце професора на
(фото 70-ті роки XIX ст.)
Вищих жіночих курсах, але безуспішно.
У цей час Володимир Ковалевський відмовляється від наукової кар’єри і
перемикається на підприємницьку діяльність. Він був директором нафтової
компанії, але блискучий вчений комерсантом був ніяким – його обманювали
усі, з ким він мав справу. В результаті у
1883 році сім’я залишається без засобів до
існування,
а
сам
Ковалевський,
звинувачений в спекуляції, позбавляє себе
життя. Звістка про смерть чоловіка стає для
Софії важким ударом. Вона повертається
на батьківщину і добивається встановлення
непричетності чоловіка до темних справ
його компаньйонів.
У серпні 1883 р. в Одесі відбувся 7-й
з’їзд російських дослідників природи і
лікарів, на якому Ковалевська прочитала
доповідь «Про
ереломлення світла в
кристалічних середовищах». Це була основна
робота, виконана нею в 1881-1883 рр. У цій
роботі
викладена
теорія
Веєрштраса
інтегрування лінійних рівнянь другого
порядку з постійними коефіцієнтами та
розглянуто можливості її прикладного
застосування.
Софія Ковалевська
Чорна смуга закінчилася, коли Софія
(фото 70-ті роки XIX ст.)
несподівано отримала пропозицію щодо
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роботи із Стокгольмського університету, від професора Міттаг-Леффлера, з
яким разом вчилася у Веєрштраса. За два місяці новоспечений приват-доцент
вивчає шведську мову – викладає цією мовою і пише наукові праці, а також
художні твори – у неї виявився неабиякий літературний талант. Після того, як в
1884 році її призначили професором, Софія Ковалевська читає лекції не лише з
математики, але і з механіки. В цілому за вісім років вона прочитала дванадцять
курсів лекцій. У цей період виходять найзначніші роботи «професора Соні», як
прозвали її колеги-учені. Всього їх чотири. З них три – присвячені механіці
твердого тіла. Ковалевська відкриває третій класичний випадок розв’язання
задачі про обертання твердого тіла довкола нерухомої точки і досліджує
обертання важкої несиметричної дзиги.
Вовчки або дзиги, з якими грають діти, давно привертали увагу учених
через їх властивості: вісь, навколо якої швидко обертається дзиґа, сама
здійснює повільне обертання, зберігаючи при цьому свій напрям при дії на
дзигу зовнішніх сил. Пояснення властивостей руху дзиги потрібні були
астрономам – їх цікавило обертання планет – свого роду гігантських дзиг;
техніці і інженерам, які знали, наприклад, про те, що куля, якщо її змусити ще і
обертатися, точніше лягає в мішень і так далі. До часу Софії Ковалевської вже
виникла динаміка – нова гілка механіки, диференціальне і інтегральне
числення, які використовувалися для вивчення руху дзиги, були вивчені рух
тіла довкола його центру тяжіння (Ейлер, Пуансо), а також рух дзиги тієї
форми, що грають діти: його центр тяжіння не збігається точкою опори, яка у
свою чергу лежить на осі симетрії (Лагранж, Пуассон). Проте з тих пір спроби
учених знайти інші форми дзиги, при яких розв’язки рівнянь ії руху можна
було б звести до обчислення інтегралів, не удавалися, хоча час вимагав
глибокого вивчення властивостей руху таких об’єктів.
Тому конкурс, оголошений Паризькою Академією наук в 1888 році, на
кращу наукову роботу, присвячену руху твердого тіла, що має одну нерухому
точку, був цікавий і важливий. Журі так сподобалася робота, виконана під
девізом «Говори, що знаєш, роби, що повинен і будь, чому бути», в якій автор
продемонстрував величезний талант математика і прекрасну математичну
ерудицію – що вони збільшили суму премії з трьох тисяч франків до п’яти
тисяч. Коли відкрили конверт з ім’ям автора, виявилось, що роботу виконала
Софія Василівна Ковалевська – єдина жінка в світі, що обіймала тоді посаду
професора математики.
Представлена задача описується системою диференціальних рівнянь

dp
d
A
 (B  C )qr  Mg(y 0   z 0 ),
 r    q  , 
dt
dt

dq
d 

B
 (C  A)rp  Mg(z 0  x 0 ),
 p   r  , 
(4)
dt
dt

dr
d  
C
 (A  B )pq  Mg(x 0   y 0 ),
 q   p , 

dt
dt
де A, B,C – головні осі еліпсоїда інерції тіла відносно нерухомої точки ; p, q, r –
проекції кутової швидкості обертання на ці осі;  ,  ,   – косинуси кутів між
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ними і напрямом сили тяжіння; M – маса тіла, g – прискорення сили тяжіння,
x 0, y0, z 0 – координати центру тяжіння тіла в прямокутній системі координат,
початок якої знаходиться в нерухомій точці, а осі збігаються з осями еліпсоїда
інерції. На початку роботи Ковалевська ставить питання: чи можна отримати
загальний розв’язок цієї задачі у вигляді рядів по цілих степенях від t ? І
приходить до висновку, що таке рішення можливе лише в трьох випадках:
x 0  y0  z 0 – випадок Ейлера;
A  B,

x 0  y0  0 – випадок Лагранжа;

A  B  2C , z 0  0 – новий випадок.
У останньому випадку (випадку Ковалевської) центр тяжіння даного тіла
лежить в площині екватора еліпсоїда інерції відносно нерухомої точки, який
має бути еліпсоїдом обертання, а його головні осі повинні задовольняти умові
A  B  2C .
Приймаючи в своєму випадку C  1 , Mgx 0  c0 , Ковалевська досліджує
вихідну систему рівнянь у вигляді:

dp
d
2
 qr,
 r    q  ,

dt
dt

dq
d 

(5)
2
 rp  с0 ,
 p   r  ,
dt
dt

dr
d  

 с0 ,
 q  p .

dt
dt
В результаті ряду викладень розв’язок вказаної системи зводиться до
відшукання деяких функцій s1 і s 2 , що задовольняють рівнянням

ds1
R(s1)
s1ds1
R(s1)




ds 2
R(s 2 )
s 2ds 2
R(s 2 )

 0;

(6)
 t,

де R(s ) – многочлен п'ятої степені.
За ці останні роботи вона отримує також премію Шведської Академії
наук і довічне звання професора Стокгольмського університету.
Дослідження Ковалевської про обертання твердого тіла принесли їй
світову славу. Про неї писали в газетах і журналах. І навіть фізико-математичне
відділення Російської академії наук за пропозицією академіків П. Л. Чебишова,
В. Я. Буняковського та В. Г. Імшенецького обирає її членом-кореспондентом.
Загальні збори Академії затвердили це рішення 2 (14) грудня 1889 року.
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Репродукція картини «Софія Ковалевська»
художниці М.А. Іванової
Дослідження Ковалевської про обертання твердого тіла були продовжені.
Н. Е. Жуковський дав геометричну інтерпретацію рівнянь для допоміжних
змінних s1 і s 2 . Н. Б. Делоне досліджував окремі випадки руху гіроскопа
Ковалевської і сконструював прилад, що відтворює цей рух. Аналогічну роботу
виконав Н. І. Мерцалов. Частинний випадок, коли розв’язок може бути
побудований у вигляді раціональних функцій часу, досліджував Б. Д.
Млодзєєвський. Леві-Чивіта належить вивчення стаціонарних рухів гіроскопа
Ковалевської і їх стійкості. Меттлером виконана робота про періодичні і
асимптотичні розв’язки рівнянь несиметричної важкої дзиги. Зараз гіроскопи,
простим прикладом яких є якраз дзига, грають важливу роль в системах
навігації, а також орієнтації і стабілізації космічних апаратів. Про математичні
праці Ковалевської див. реферати А. Р. Столетова, Н. Е. Жуковського і П. А.
Некрасова в "Математичній збірці", том XVI, що вийшли і окремо (М., 1891).
Ковалевська досягла вершин вченого кар’єри, але не знаходила повного
вдоволення у вчених працях і доставленій ними популярності. Роки найбільшої
її слави були для неї роками глибокої душевної туги і розбитих надій на щастя.
Спостережлива і вдумлива, вона мала хист до художнього відтворення того, що
побачила або відчула. Як відзначають її біографи, літературний талант пізно
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прокинувся в ній, і передчасна смерть не дала йому достатньою мірою
визначитися.
Професор Софія Ковалевська отримала світове визнання як учений, але
виявилася непотрібною в Росії. Далеко від батьківщини Софія сумує за Росією,
мріє повернутися і працювати в Петербурзі. Проте згідно із правилами тих
років, звання академіка вона могла отримати лише після смерті одного із
дійсних членів. Місце звільнилося в 1890 році, після смерті математика
Буняковського. Професор Ковалевська, яку обожнюють в Європі,
спрямовується до Росії, але батьківщина знов відвертається від неї – Софії
Василівні було відмовлено в участі в засіданнях академії, оскільки, як було
заявлено, "присутність жінок не в звичаях академічних зборів".
Більшої образи не могли завдати їй в Росії. Нічого не змінилося на
батьківщині. У вересні 1890 р. вона покидає Росію. Повертаючись до
Стокгольма, Софія підхопила простуду, яка швидко перейшла в запалення
легенів. Впоратися із хворобою медики не змогли – професор Софія
Ковалевська померла 10 лютого 1891 року на 42-му році життя. Через п'ять
років на могилі "професора Соні" з'явився пам'ятник, гроші на який зібрали
російські жінки. В епітафії говориться: "Профессору математики Софье
Васильевне Ковалевской ее русские друзья и почитатели".
Історія математики знає чимало імен прекрасних, талановитих жінокматематиків: Гіпатія, Марія Аньєзі, Софі Жермен, Габрієль дю Шатле, Мері
Сомервіль, Ада Лавлейс. І в цьому сузірї Софія Ковалевська навічно
залишається завдяки значимим і непересічним науковим результатам, а також
тим, що першою зуміла довести – жінка може працювати на професорській
посаді, може займатися наукою нарівні із чоловіками і одержувати визнання
своєї праці в усьому світі.
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СЕКЦІЯ 1

Керівники секції: проф. Гученко Микола Іванович,
доц. Славко Олена Геннадіївна

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ БІКУБІЧНОГО
СЕРЕНДИПОВОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА
Астіоненко І. О.1, Литвиненко О. І.1, Науменко В. О.1, Хомченко А. Н.2
1
Херсонський національний технічний університет
2
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При розв’язанні найрізноманітніших задач
математичної фізики з успіхом використовують метод скінченних елементів
(МСЕ). У цьому методі суттєву роль відіграють інтерполяційні властивості
функцій форми, які, бажано, щоб були поліноміальними та відповідали певним
додатковим умовам. На початку використання методу з’явились моделі, які
мали неадекватні, нерідко аномальні характеристики [1]. Перш за все, це
стосується елементів серендипової сім’ї. Тому актуальним є створення
альтернативних моделей, в яких недоліки усунені, а корисні властивості
збережені.
При вивчені дисципліни “Обчислювальна математика” студентів
знайомлять з основами МСЕ, зокрема, з процедурою побудови
інтерполяційного полінома. У даній роботі пропонується новий метод побудови
інтерполяційних поліномів для функцій двох аргументів. За допомогою
комбінованого алгебро-геометричного методу [2] розв’язується обернена задача
– будуються моделі бікубічного серендипового скінченного елемента (ССЕ-12)
із заздалегідь визначеним повузловим розподілом рівномірної масової сили.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Інтерполяційний поліном
стандартного базису ССЕ-12 (рис. 1) має 12 параметрів [1]. Альтернативні 13параметричні моделі (рис. 2) можна отримати за допомогою ієрархічного,
тобто, адитивного уточнення інтерполяційного полінома.
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Рисунок 1 – ССЕ-12
(   1,   1)

Рисунок 2 – Схема Паскаля для
полінома ССЕ-12 із 13-ма
параметрами
Новий метод побудови базису серендипового скінченного елемента, який
пропонується, ефективно об’єднує алгебраїчний метод та геометричне
моделювання базису СЕ. Базисні функції для вузлів 1 і 2 на ССЕ-12 a-priori
записуються у вигляді
N1  K1 1   1   A 2  B  C 2  D  E  1 ,
(1)
N 2  K 2 1   2 1   F   G  1 .
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Для пошуку невідомих коефіцієнтів A, B,C , D, E, F, G, K1, K 2 побудуємо
систему рівнянь, використовуючи інтерполяційну гіпотезу Лагранжа. Отримані
розв’язки системи дозволяють записати базисні функції, які залежать від
параметра p – значення повузлового розподілу рівномірної масової сили в
кутових вузлах
1
N1 
1   1   9 2  9 2  72p  9       72p  1 ,


32
(2)
9
2
N2 
1   1    1  8p  6  8p  1   .


64
Перевірка підтверджує, що ця модель задовольняє всім властивостям
базисних функцій. Змінюючи параметр p , отримуємо безліч базисів на ССЕ-12,
які мають 13 параметрів в інтерполяційному поліномі (відповідна схема
Паскаля наведена на рис. 2).
При розв’язуванні задач за методом скінченних елементів у
переміщеннях (варіаційний принцип мінімума потенційної енергії Лагранжа)
отримуються завжди менші переміщення, ніж дійсні [3]. Із цієї причини, з двох
елементів із різною жорсткістю більшу точність отримують від того елемента,
який має меншу жорсткість. Елементу з найменшою жорсткістю відповідає
самий низький слід матриці жорсткості. Оптимізація моделей ССЕ за цим
критерієм стала можлива тільки завдяки наявності в базисних функціях
керуючого параметра р. Для моделі з 13-ма параметрами мінімальний слід
матриці дорівнює: S min  35, 48
при p  0, 031. Значення сліду для
стандартного базису Sстанд  39,70 .
ВИСНОВКИ. Завдяки розв’язанню оберненої задачі всі базисні функції
отримані з параметром p , що дозволяє побудувати нескінченну множину
моделей бікубічного ССЕ і досліджувати їх властивості залежно від параметра.
Це дає можливість обирати базис, який найкращим чином буде відповідати
умовам кожної конкретної задачі, що розв’язується.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
СТРАХОВОГО ФОНДА
Базилевич К. А.
Национальный
аэрокосмический
университет
«Харьковский авиационный институт

им. Н. Е. Жуковского

АКТУАЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ.
Страхование
сегодня
является
эффективным инструментом защиты от рисков случайного характера. В связи с
тем, что механизм рыночных отношений в Украине начал развиваться не так
давно, на данный момент не выработана единая система регулирования и
расчета страховых тарифов. Финансовые потоки любого страхового фонда
объемны, выплаты по договорам носят случайный характер, что значительно
затрудняет прогнозирование будущего состояния фонда в страховании.
Страховщикам необходимо иметь инструмент, позволяющий оценивать
финансовое состояние фонда в разные моменты времени, а также
анализировать полученные результаты. Для решения описанных задач была
разработана
информационно-аналитическая
система
моделирования
финансовых потоков страхового фонда.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Информационноаналитическая система является обобщенной реализацией методов и
алгоритмов, описанных в [1–4]. Основой данной системы является
разработанная математическая модель функционирования страхового фонда,
которая базируется на модели индивидуальных рисков [5]. Основным
преимуществом данной математической модели является возможность
прогнозирования будущего финансового состояния страхового фонда исходя из
его прошлых состояний (рис. 1).

Рисунок 1 – Финансовое состояние страхового фонда
в разные моменты времени
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Особенностью данной информационно-аналитической системы является
стохастический модуль, который позволяет максимально учесть фактор
случайности в личном страховании.
Система даст возможность рассчитать момент разорения страхового
фонда при разных процентных соотношениях резерва фонда к случайным
выплатам, а также учесть изменение финансового состояния страхового фонда
при случайных колебаниях влияющего фактора (процентной ставки, гарантии
выплаты или количества страховых договоров).
Данная система позволяет: использовать статистические данные о
смертности и заболеваемости; производить расчеты сбалансированной
величины тарифной ставки для каждого страхователя в отдельности и для
группы страхователей в целом; производить расчеты количества страховых
выплат по разным видам страхования на основании статистических данных или
теоретических моделей; производить анализ «что-если» с разными исходными
данными.
ВЫВОДЫ. Разработанная информационно-аналитическая система
позволяет страховщикам получить обоснованные и сбалансированные
величины страховых тарифов, ожидаемое количество страховых выплат на
заданное число страхователей, которые могут быть подвержены случайным
девиациям, а также позволяет провести анализ финансового состояния фонда в
заданный момент времени для выявления тенденции формирования страхового
фонда в будущем. Результаты работы системы представляются в текстовом и
графическом виде.
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модель определения параметров модели популяционной динамики старения
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНА АРХІТЕКТУРА ТРАНСПОРТНОГО
ПОРТАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНИМ СВІТЛОМ АВТОМОБІЛЯ
Баранова В. О.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
АКТУАЛЬНІСТЬ
РОБОТИ.
Інтелектуальна
керуюча
частина
транспортного засобу не може бути розміщена на його рухомій частині. Але
згідно з твердженнями, що раніше були доведені [1], випливає, що усі
«автономні мехатронні системи» допускають наявність в їх складі
неавтономних модулів. Слід відзначити, що це є додатковим підтвердженням
справедливості твердження про використання для створення транспортних
мехатронних систем властивості «автономності» транспортного засобу. Таким
чином, можна розглядати будь-які сучасні транспортні засоби, як мехатронні.
Це є своєрідний обчислювальний комплекс, до рішення системного аналізу та
синтезу якого можливо підходити, використовуючи загальні принципи інтелектуалізації обчислювальних приладів та пристроїв.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Висловимо припущення
про те, що всі складові мехатронної транспортної системи підпорядковуються
загальним законам і принципам розвитку складних систем. Це – закон Г. Мура
та принцип Т. Макімото. Програмно-апаратне забезпечення інформаційнокомунікаційної технології наземного транспорту (інформаційно-комунікаційний
комплекс) можна розробити на основі елементної бази промислових
комп’ютерних систем, до складу якого входить транспортний портал.
Транспортний Інтернет-портал повинен забезпечувати учасників руху
рішенням задач навігації, оцінки стану транспортної мережі та рекомендаціями
з його поліпшення. Такий транспортний Інтернет-портал розроблено, та він
експлуатується
із
застосуванням
загальносистемного
програмного
забезпечення. Розробка транспортного Інтернет-порталу враховує обмеження
наявних засобів безпровідних систем зв’язку, тобто пропускну здатність
каналів порядку від 100 кБіт/с до 10 МБіт/с, а також обмеження покриття й
можливі розриви зв’язку. Архітектура портальної платформи враховуває
існуючі рішення ІТ-інфраструктури транспортних організацій, наприклад,
наявність Proxy-серверу [2].
Веб-інтерфейс порталу має можливість відбиття картографічних даних,
інформації у вигляді таблиць та графічних даних. Він враховує сучасні
тенденції подання даних та є інтуїтивно-зрозумілим для користувачів. Також
він містить готовий набір Web 2.0 сервісів в єдиній компонентній архітектурі.
Сервіси мають, як серверні компоненти, так і готові графічні інтерфейсні
компоненти для кінцевого користувача, реалізовані в єдиному стилі. Сервер
транспортного порталу відповідає вимогам необхідності і достатності для
виконання відповідних завдань з урахуванням зростання обсягів обчислень в
міру збільшення потоку інформації.
Робочі місця кінцевих користувачів системи побудовані переважно на
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існуючих засобах обчислювальної техніки транспортних організацій.
Однією з основних функцій транспортного порталу є відбиття місця
розташування рухомого об’єкту на карті місцевості. Для розв’язання цієї задачі
доцільним є вибір системи OpenGTS (Open GPS Tracking System). Це проект із
відкритим вихідним кодом, призначений спеціально для забезпечення веб-GPS
спостереження за транспортними засобами.
Зараз OpenGTS був завантажений та введений в експлуатацію більше ніж
у 95 країнах світу для відстеження транспортних засобів. Ця система
пристосована для моніторингу різних типів транспортних засобів: автомобілів,
спеціальних транспортних засобів із гусеничним ходом, таксі, автофургонів,
вантажівок, сільськогосподарської техніки, приватних транспортних засобів.
Також OpenGTS застосовується для обслуговування транспортних засобів,
контейнерів, квадроциклів, персональних систем спостереження, визначення та
моніторингу місця знаходження стільникових телефонів та інших засобів [3, 4].
ВИСНОВКИ. Метод дослідження полягає у застосуванні інформаційного
аналізу та синтезу складних обчислювальних систем на транспорті. У роботі
застосується аналогія, узагальнений синергетичний підхід, імітаційне
моделювання, теорія операторів, мехатроніка та телематика. Вона базується на
основних положеннях та принципах автомобільних мехатроніки, телематики з
сполучення засобів управління рухом автотранспортних засобів, електронних
приладів та пристроїв, що забезпечують інформаційну взаємодію різнорідних
вузлів та агрегатів автомобілів і роботу усіх учасників дорожнього руху. Це є
основа інформаційно-комунікаційної технології управління рухом наземного
транспорту, яка продовжує розвиток комп’ютеризації та інтелектуалізації
транспортних систем.
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АПРОКСИМАЦІЯ БЕЗ НАСИЧЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗВ’ЯЗКУ
АЛГЕБРАЇЧНО-НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ ПРО ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД
Біленко В. І.1, Стеля О. Б.2, Кирилаха Н. Г.3
1
Фізико-математичний інститут НПУ ім. М.П. Драгоманова
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розглядається питання побудови і обґрунтування алгоритмів
розв’язування задачі про фазовий перехід (задача Стефана) на основі
апроксимаційного методу В.К. Дзядика [1], який розвивався в роботах [2–4].
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ обумовлена зростанням вимог до точності та
надійності математичного та комп’ютерного моделювання динамічних процесів
та систем [5]. Зокрема, актуальною практичною проблемою є створення
нанотехнологій та наноматеріалів з новими функціональними властивостями на
основі активних речовин, що відрізняються фазовими переходами типу
провідник – високотемпературний
надпровідник,
метал – напівпровідник,
діелектрик – суперіонік [6, 7]. Фазові переходи можуть відбуватися і в активних
біологічних середовищах, при зміні властивостей тканин [8].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Алгоритм детально
розглядається на прикладі наступної задачі Стефана [9].
Нехай існують дві фази з теплофізичними параметрами k1(u ) , k 2 (u ) і c1(u) ,
c2 (u ) відповідно і границею розділу фаз    (t ) , яка є відомою або шуканою.
У кожній фазі температура задовольняє рівнянню
u
 
u 
(1)
cs (u )

 ks (u)   Fs (x, t, u), s  1, 2 ,
t
x 
x 
a  x   (t ), s  1,
x   (t ),
s  2, t  0,

де Fs (x, t, u) – це кусково-поліноміальні функції від трьох змінних, що
описують вплив джерел тепла.
На межі розділу фаз температура є постійною і дорівнює температурі
фазового переходу, u(x, t )  u  . Тому вказуємо крайові умови
u( (t ), t )  u * .

u(a, t )  T ,

(2)

Якщо в першій фазі u  u  , то в другій фазі u  u  .
Швидкість руху межі фазового переходу  (t ) задовольняє рівнянню
k1

u
u
d
 k2
 
,
x x   0
x x   0
dt

(3)

Початкова умова для знаходження  (t )
u( (t ), t )

t 0

 u* ,

 (0)  0 .

(4)

Якщо ввести δ-функцію, то рівняння (1) з урахуванням умов на межі
фазового переходу запишемо у вигляді
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u
 
u 
(5)

k
(
u
)

  F (x, t, u),
t
x 
x 
*
*


c1(u ), u  u ,
k1(u ), u  u ,
c(u )  
k (u )  
*
c
(
u
),
u

u
,
k 2 (u ), u  u *,
2




*

F1(x, t, u ), u  u ,
F (x, t, u )  
F (x, t, u ), u  u *.

 2
При вивченні процесу лікування та розвитку злоякісних пухлин, такою
моделлю може бути модель Чакрабарті-Хансена з вільною межею [7].
При розв’язанні вказаної задачі  -функцію заміняємо  -подібною
функцією  (u  u *, ) , яка відмінна від нуля лише на інтервалі (u   , u   )
і задовольняє умові нормування
(c(u)   (u  u  ))

u  


  (u  u , )du  1 .

(6)

u  

У роботі запропоновано до подібних задач застосування алгоритму
кусково-поліноміальної апроксимації [4].
Алгоритм полягає в виконанні наступних етапів.
Інтегруємо ліву і праву частину (5) по t і по x і, з урахуванням умов
(2)–(4) переходимо до інтегро-функціонального рівняння виду
x t

G(x, t, u)    (y, , u)d dy .

(7)

00

Зазначимо, що (y, , u) та G(x, t, u) є алгебраїчними многочленами своїх
аргументів.
Шукаємо наближений розв’язок рівняння (7) у вигляді алгебраїчних
многочлена степені не вище n по x і не вище p по t :
n, p

unps (x, t )   kisx kt i ,

(8)

k  0,i  0

де kis – невідомі шукані коефіцієнти.
Відносно unps (x, t ) , після підстановки у (7), отримаємо рівняння
x t

G(x, t, unps )    (y, , unps )d dy   NPs (x, t ) ,

s  1, 2 ,

(9)

00

де  NPs (x, t ) – невідома нев’язка-многочлен степенів N і P виду

 NPs (x, t ) 

N ,P



j n 1,i  p 1

 jisjs x  is (t ),

(10)

js (), is () – класичні ортогональні многочлени (Лежандра, Чебишева-Ерміта,
Чебишева-Лаггера та загальні многочлени Якобі), N і P – натуральні числа,
що залежать від степенів многочленів у (7) і (8).
З рівняння (9) отримаємо відносно невідомих kis і  jis систему
алгебраїчних рівнянь.
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ВИСНОВКИ. Таким чином, побудовано конструктивний алгоритм
кусково-поліноміальний апроксимації розв’язків задач про фазовий перехід.
Основним теоретичним результатом роботи є теорема про існування
наближених розв’язків (8), про їх оптимальність в сенсі найкращих наближень,
а отже ненасичуваності запропонованого алгоритму [1, 10, 11]. Представлено
також оцінку похибки наведеного алгоритму, аналогічні оцінкам [4].
Вивчається можливість застосування запропонованого алгоритму до
параболічних задач розрахунку потоку ґрунтових вод у складних
гідрогеологічних умовах [12].
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КОД УМОВНИХ ЛИШКІВ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ
Василенко В. С.
Національний авіаційний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для забезпечення контролю цілісності
інформаційних об’єктів, включаючи і можливе відновлення зруйнованої
інформації, до складу інформації, яка захищається, включають надлишкову
інформацію – хеш-функцію, ознаку цілісності або контрольну ознаку −
своєрідний образ, відображення цієї інформації, процедура формування якого
відома, і який з дуже високою ймовірністю відповідає інформації, що
захищається [1, 2]. Вкрай важливим моментом при виборі процедур контролю
цілісності є врахування характеру загроз інформаційним об’єктам, наслідком
яких є відповідні спотворення. Йдеться, перш за все, про штучні впливи, коли
відповідні порушники здійснюють заходи із маскування своєї шкідницької
діяльності. В цих умовах при застосуванні кодів із повністю відомими
алгоритмами чи константами кодування, а, відповідно й декодування,
порушник має нагоду ввести будь-яке спотворення та обчислити нове значення
контрольної ознаки. Зрозуміло, що після цього спроби виявити такі
спотворення є марними. Тому при вирішенні задач контролю чи контролю та
поновленню цілісності інформаційних об’єктів в умовах захисту від умисних
порушень слід або здійснювати криптографічний захист контрольних ознак,
обчислених із застосуванням криптографічно не стійких завадостійких кодів,
або ж застосовувати завадостійкі коди, стійкість яких забезпечена іншим
шляхом, наприклад застосуванням таємних констант чи параметрів. Отже, слід
застосовувати коди із високою стійкістю щодо маскування порушень цілісності
відповідних інформаційних об’єктів. Одним із таких можливих кодів є код
умовних лишків [1].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У цьому коді при
кодуванні для обчислення ознаки цілісності інформаційний об’єкт
розглядається як деяке умовне число, представлене в системі лишкових класів
AСЛК , тобто у вигляді конкатенації умовних лишків  i по сукупності основ pi
(i  1, 2, , n) . Таке число спочатку за відповідними правилами переводиться
в позиційну систему числення
i n
i n
i n
(1)
AПСЧ    αibi  mod P   αibi   1 / P  αibi   P,
i 1
i 1
 i 1



де n  кількість умовних основ, які забезпечують потрібний діапазон





n

представлення чисел в системі числення лишкових класів; P   pi
i 1

‒

діапазон представлення чисел в системі числення лишкових класів; bi –
константа системи числення, її ортогональний базис, такий, що
bі  P  mi / pi , (i  1, 2, , n) ; mi – ціле позитивне число (“вага”
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ортогонального базису bі ), таке що bі (mod pi )  mibі (mod pi )  1 ; позначка [Х]
означає обчислення цілої частки від Х.
Обчислена таким чином величина AПСЧ , по перше, не перевищує
величини робочого діапазону, а, по-друге, надає змогу обчислення лишку числа
AПСЧ і за будь-якої іншої основи, наприклад, за надлишковою, контрольною
основою pn 1
 i n

n 1  (A ПСЧ )mod pn 1    aibi  mod P  mod pn 1 


 i 1

,
(2)
i n
i n



   αibi   1 / P  αibi   P  mod pn 1
i 1


 i 1

яка й є шуканою ознакою цілісності, що є метою процедури кодування.
У роботі [2] показано, що перетворення (1) є криптографічними, а отже
ознака цілісності (хеш-функція), як результат криптографічних перетворень,
має певні криптографічні властивості, зокрема, криптографічну стійкість. Для
підтвердження цього звернемо увагу на те, що обчислення ознак цілісності n 1
здійснюється, по-перше, із використанням відомостей про конкатенацію
числових значень груп, на які умовно розбивається інформаційний об’єкт  i
(i  1, 2, , n) . По-друге, із використанням невідомих, не наданих у явному





вигляді констант коду умовних лишків ‒ умовних основ системи числення pi
(i  1, 2, , n) , де n  кількість умовних основ, та інших змінних, які є
функціями цих умовних основ: поточних змінних bi – констант системи
числення, її ортогональних базисів; mi , що мають назву “вага” ортогонального
базису.
Кількість варіантів ключових наборів, як і надійність рішень також
залежить від використаної надмірності, і в стандартних умовах перевищує,
принаймні є не меншою ніж у відомих засобів контролю цілісності
N BK  3  1076 .
ВИСНОВКИ.
Здійснено
аналіз стійкості контрольних ознак
інформаційних об’єктів при застосуванні завадостійкого коду умовних лишків,
показано, що криптографічна стійкість такого механізму перевищує, принаймні
є не меншою, ніж у відомих криптографічних алгоритмів.
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ПАРАЛЕЛЬНІ ІТЕРАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ
СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
Гомон К. О., Дияк І. І.
Львівський національний університет ім. І. Франка
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У роботі розглянуто різні варіанти метода
спряжених градієнтів, який використовується для розв’язку СЛАР за умови
симетричності та додатної визначеності матриці.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглядається система
лінійних алгебраїчних рівнянь [3]
(1)
Ax  b .
Цей алгоритм побудований на принципі визначення послідовностей
векторів, які зменшують та ортогоналізують залишок на кожному наступному
кроці. Під час роботи методу буде генеруватися можливо й велика
послідовність векторів та лише останні з них повинні бути збереженими в
пам’яті. На кожному кроці наближення x k корегується за допомогою множення
скаляра a k на напрям p k
x (k )  x (k 1)  ak p(k ).
Відповідно корегується залишок
r (k )  r (k 1)  ak q (k ), де q (k )  Ap(k ).

(2)
(3)

Скаляр a k визначається за формулою
ak 

r (k )T r (k )

.
p(k )T Ap(k )
Вектор p обчислюється за наступною формулою

p(k )  r (k 1)  k 1p(k 1),

де k 1 

(4)

(5)

k 1
, k 1  r (k 1)T r (k 1).
k  2

Такий вибір коефіцієнта  дає змогу стверджувати, що залишок методу
на цьому кроці буде ортогональний до всіх попередніх залишків.
При використанні ітераційних методів виникає потреба в покращенні
властивостей матриці для пришвидшення процесу збіжності методу, або його
появи. Для вирішення даного питання використовуються передобумовлювачі –
матриці, при перетворенні за якими системи набирає вигляду, при якому
пришвидшується процес збіжності.
Передобумовлювач Якобі використовується в алгоритмі спряжених
градієнтів для поліпшення поведінки збіжності метода до розв’язку. Такий
передобумовлювач є одним з найпростіших, оскільки він визначається так:
1

M  diag(Ks ) .
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Для демонстрації переваги використання паралельних ітераційних
алгоритмів [1] при розв’язанні систем лінійних алгебраїчних рівнянь було
використано: класичний метод спряжених градієнтів [2], паралельний метод
спряжених градієнтів із передобумовлювачем Якобі без розпаралелення на
потоки, паралельний метод спряжених градієнтів з передобумовлювачем Якобі
із розпаралелення на потоки, паралельний метод спряжених градієнтів з
передобумовлювачем Якобі із розпаралелення на процеси.
ВИСНОВКИ. Таким чином, використання різних варіантів метода
спряжених градієнтів, який використовується для розв’язку СЛАР, показало
суттєві
результати:
за
рахунок
застосування
передобумовлювача,
розпаралелення на потоки і процеси, а використання відомих бібліотек MPI [4]
значно зменшує час розв’язання задач. Отримані часові результати показали,
що у випадку розпаралелення задачі на потоки і здійснення обчислень на
кластері час знаходження розв’язку СЛАР є найменшим.
ЛІТЕРАТУРА
1. Yuefan Deng “Applied Parallel Computing”. – World Scientific Pub Co
Inc, 2012. – 207 p.
2. Are Magnus Bruaset, Aslak Tveito. Numerical Solution of Partial
Differential Equation on Parallel Computers. – Lecture Notes in Computational
Science and Engineering. – Springer, 2006 – 492 p.
3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра: учебник для вузов. – 6-е
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4. Серикова Н.В., Шпаковский Г.И. Программирование для
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ЙМОВІРНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ АС
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВІ
ДЕСТРУКТИВНІ ДІЇ ПЕРСОНАЛУ
Гончар С. Ф., Леоненко Г. П., Юдін О. Ю.
Державний НДІ спеціального зв’язку та захисту інформації
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні інформаційна безпека держави
визначається, в тому числі, рівнем інформаційної безпеки існуючих складних
людино-машинних систем управління об’єктами технічних, технологічних,
організаційних і економічних комплексів країни – автоматизованих систем
критичної інфраструктури (АС КІ) [1].
При цьому забезпечення інформаційної безпеки, яка включає як основні
складові духовно-світоглядну, архетипічну, соціально-моральну, психічну,
інтелектуальну і психофізіологічну безпеку, є актуальною військовополітичною, науковою і соціально-економічною проблемою [2].
На думку деяких авторів [2, 3] наукове вирішення даної проблеми
повинно базуватися на дослідженні відповідних інформаційних відносин
активних компонентів АС КІ, якими є обслуговуючий персонал із відповідними
активними компонентами конфронтуючих систем і між собою (людський
фактор). Людський фактор визначається значною мірою психологічною
невизначеністю вчинків конкретного індивіда в часі і в конкретній обстановці,
під дією певних впливів.
Ураховуючи викладене, можна стверджувати, що для забезпечення
інформаційної безпеки АС КІ важливою задачею є аналіз імовірності реалізації
ймовірних деструктивних дій обслуговуючого персоналу під впливом
зовнішніх дестабілізуючих чинників.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Загальна схема дії
чинників щодо обслуговуючого персоналу наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Загальна схема дії чинників
Під зовнішнім дестабілізуючим впливом s  1, S будемо розуміти певну
множину загроз реалізації інформаційно-психологічного впливу на
обслуговуючий персонал АС КІ. Однак, кінцевою метою зловмисників є
реалізація загроз стосовно технічної компоненти АС КІ, а саме, порушення
конфіденційності, цілісності, доступності та неспростовності інформації, тобто,
діючи на обслуговуючий персонал, зовнішні дестабілізуючі впливи можуть
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призвести до деструктивних дій d  1, D з боку об’єкту впливу відносно
технічної компоненти. Розглянемо даний аспект більш детально.
Нехай R – подія, яка відображає дію зовнішнього дестабілізуючого
впливу на обслуговуючий персонал, тобто інформаційно-психологічного
впливу із множини s  1, S , а W – подія, що відображає реалізацію
деструктивної дії обслуговуючого персоналу із множини d  1, D на технічну
компоненту. Очевидно, що подія W може бути реалізована лише за умови
появи однієї із подій RS , де s  1, S . Крім того, будемо вважати, що події RS
несумісні і складають повну групу подій.
Тоді, ймовірність реалізації можливих деструктивних дій обслуговуючого
персоналу на технічну компоненту буде визначатися з виразу

 

S



  

P W   P W | RS  P RS ,



де P W | RS



s 1

(1)

– ймовірність реалізації деструктивних дій обслуговуючого

персоналу відносно технічної компоненти за умови дії s-го зовнішнього
дестабілізуючого впливу; P RS
– ймовірність дії s-го зовнішнього

 

дестабілізуючого впливу на обслуговуючий персонал.
Очевидно, що захист інформації в АС КІ буде забезпечено у випадку
виконання умови
P W  0.
(2)

 

ВИСНОВКИ. Приведено математичний вираз для ймовірності реалізації
деструктивних дій обслуговуючого персоналу АС КІ відносно технічної
компоненти під впливом зовнішніх дестабілізуючих чинників в аспекті
інформаційної безпеки, що дає змогу здійснювати аналіз актуальності загроз
захисту інформації.
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ЗАДАЧІ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Дудич М. Я., Ковалюк Т. В.
Національний технічний університет України „Київський політехнічний
інститут”
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як правило, комп’ютерна мережа
підприємства складається з певного набору пристроїв, які можна розподілити
на групи, а саме, персональні комп’ютери, сервери, активне мережеве
обладнання тощо. Кожен із пристроїв має свій певний обчислювальний ресурс
(процесорна потужність, обсяг оперативної пам’яті і т.д.). Для того, щоб
оптимізувати комп’ютерну мережу можна промоделювати її роботу та
визначити при яких умовах вони досягають піку своїх навантажень.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для подальшої оптимізації
та реорганізації комп’ютерної мережі, розглянути основні методи моделювання
її. На основі отриманих даних зробити аналіз пікових навантажень ресурсів
мережі, з метою подальшого перерозподілу інформаційних ресурсів.
У процесі моделювання комп’ютерної мережі можна виділити вирішення
наступних задач:
 задача аналізу роботи серверів у різних режимах, результатом розв'язання
якої буде час відгуку основних серверів у різних режимах;
 задача розподілу та перерозподілу інформаційних потоків по вузлах КМ,
в результаті розв’язання якої отримаємо вплив установки нових серверів
на перерозподіл інформаційних потоків;
 задача оптимізації топології при виникненні вузьких місць в мережі, в
результаті розв’язання якої отримаємо розміщення серверів, зовнішніх
шлюзів, організація опорних каналів і інше;
 задача вибору внутрішнього протоколу маршрутизації, в результаті
вирішення якої отримаємо основні його параметри, такі як метрика, число
вузлів і тому подібне;
 задача оцінки впливу мультимедійного трафіку на роботу локальної
мережі, в результаті розв’язання якої отримуємо основні параметри
протоколу IGMP.
Для здійснення функцій контролю та управління інтенсивністю трафіку,
а також забезпечення якості обслуговування (QoS) існують спеціальні
алгоритми. Як правило, вони засновані, на так званому, принципі "корзини
маркерів" (Tocken Bucket) або його модифікаціях. Розглядаються два режими
функціонування такого алгоритму – полісінг (traffic-policing), за якого
відбувається скидання неконформного навантаження, а також шейпінг (trafficshaping), неконформного пакету, що буферизується.
Для відшукання оптимальних або близьких до оптимальних розподілів
задач запропоновано евристичний алгоритм. Також використовується
модифікований генетичний алгоритм.
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Запропоновано евристичний алгоритм пошуку оптимальних або
близьких до оптимальних розподілів задач чи файлів серед вузлів
комп’ютерних мереж. Алгоритм складається з двох етапів. На першому етапі
знаходимо початковий розподіл, який завжди буде оптимальним.
Другий етап складається із низки кроків, причому на кожному кроці
здійснюється перерозподіл одного файлу із переповненого вузла таким чином,
щоб досягти мінімального збільшення значення цільової функції.
У запропонованій модифікації генетичного алгоритму розподіл ресурсів
зображується двійковою послідовністю (кодується), за рахунок цього
скорочується довжина представлення розподілу і враховуються умови,
накладені на ці розподіли.
Розподіл ресурсів за визначенням є двійковим, який, крім мінімізації
цільової функції, повинен ще задовольняти додаткові умови (на кількість копій
файлу, які можуть використовуватись у комп’ютерній мережі; на обсяг пам’яті,
відведеної для зберігання файлів у кожному вузлі; кількість задач різного типу;
на час використання кожного комп’ютера).
ВИСНОВКИ. Розглянуто основні задачі, які розв’язуються при
моделювання комп’ютерних мереж. Також розглядаються три моделі: модель
оптимізації топології комп’ютерної мережі, модель оптимізації трафіку в
комп’ютерній мережі та модель оптимізації інформаційних ресурсів у
комп’ютерній мережі.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ
УНІМОДАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
Зінов’єв А. С., Дяковський Г. А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед класичних методів оптимізації
унімодальних на відрізку [a, b ] функцій на практиці частіш за все застосовують
метод золотого перерізу, точки c і d якого обчислюють за формулами
1
(1)
c  [( 5  1)a  (3  5)b ] ,
2
1
(2)
d  [(3  5)a  ( 5  1)b ] ,
2
і використовують для визначення наступного відрізка локалізації точки x *
мінімуму унімодальної, на відрізку [a, b ] функції f (x ) .
Пояснюється це основними властивостями цих точок: ці точки
розташовані симетрично відносно середини відрізка [a, b ] і при цьому ліва
точка c є правою точкою золотого перерізу відрізка [a, d ] , а права точка d –
лівою точкою золотого перерізу відрізка [c, b ]. Але на практиці число 5
обчислюється наближено; крок за кроком похибки швидко накопичуються, що
призводить до порушення цих властивостей. Тому актуальна розробка таких
методів оптимізації, які б не мали таких недоліків і були не менш ефективними.
В роботах [1, 2] запропонований раціональний метод, який є також
симетричним, а для визначення кінців відрізка локалізації на кожному кроці
точки c і d обчислюють за формулами
(3)
c  0, 6a  0, 4b ,
(4)
d  0, 4a  0, 6b .
Формули (3) і (4) мають простий геометричний зміст: якщо відрізок [a, b ]
поділити на п’ять рівних частин, то точки c і d є найближчими до середини
відрізку [a, b ] . Тому, якщо a і b цілі числа або скінченні десяткові дроби, то
обчислені за формулами (3) і (4) числа c і d завжди будуть скінченними
десятковими дробами. У цьому разі відсутні похибки обчислень, а властивість
симетрії методу зберігається.
МАТЕРІАЛ
І
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Узагальнення
раціонального методу полягає у тому, що відрізок [a, b ] ділять на 5r рівних
частин ( r  N ), а за точки c і d обирають найближчі до середини відрізка
[a, b ] точки такого поділу. У такому випадку точки c і d обчислюють за
формулами

1
1
(5)
c   a b  r b a ,
2
5
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1
1
(6)
a

b

b

a

.
2
5r

Як і у раціональному методі, якщо a і b цілі числа або скінченні
десяткові дроби, то c і d також будуть скінченними десятковими дробами; при
цьому не існує проблеми накопичення похибок обчислень, а властивість
симетрії методу зберігається.
Зауважимо, що з (5) і (6) при r  1 отримуємо формули (3), (4). Якщо,
наприклад, r  3 , то
c  0, 504a  0, 496b , d  0, 496a  0, 504b .
Для оцінки ефективності методу часто використовують коефіцієнт
деформації  , який характеризує зменшення довжини відрізка локалізації на
кожному кроці ітераційного процесу порівняно з довжиною попереднього
1
відрізка, зокрема, для методу золотого перерізу ЗП  ( 5  1) , а для
2
1
1
узагальненого раціонального методу – РЦ (r)  1  r  . При збільшенні
2
5 
d 







ступеня r коефіцієнт РЦ (r)  0, 5 , а частка



ЗП
 5  1  1, 236 . Інакше
РЦ (r)

кажучи, для достатньо великих значень r довжина відрізка локалізації,
обчисленого за методом золотого перерізу, на 23,6 % більша, ніж за
узагальненим раціональним методом. Зокрема, якщо r  3 , то РЦ (3)  1, 008 , а

ЗП

РЦ (3)



5  1 1, 236

 1, 226 , тобто при r  3 довжина відрізка локалізації,
1  53 1, 008

обчисленого за методом золотого перерізу, на 22,6 % більша, ніж за
відповідним узагальненим раціональним методом.
ВИСНОВКИ. Запропонований узагальнений раціональний метод
оптимізації унімодальних функцій зберігає властивість симетрії на кожному
кроці ітераційного процесу і порівняно з методом золотого перерізу є більш
ефективним.
ЛИТЕРАТУРА
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ПОДСИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПЕКТРА ЭЛЕКТРОНОВ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕССКИМ ПРОЦЕССОМ
Ильяшенко М. В., Баев А. Ю.
Харьковский национальный университет имени Каразина
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из актуальных задач на сегодняшний
день является производительность технического процесса. В данной работе
речь идет о производительности электронно-лучевой установки. Для
повышения эффективности определенного технологического процесса, как
правило, используются оптимальные параметры. В связи с этим выплывает ряд
соответствующих задач, в них входит и регрессионный анализ.
Развитие нейронных сетей вызывают интерес в их использовании для
решений обратных задач спектрометрии.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После двух
десятилетий почти полного забвения интерес к искусственным нейронным
сетям быстро вырос за последние несколько лет. Неожиданно открылись
возможности использования вычислений в сферах, до этого относящихся лишь
к области человеческого интеллекта, возможности создания машин,
способность которых учиться и запоминать удивительным образом напоминает
мыслительные процессы человека, и наполнения новым значительным
содержанием критиковавшегося термина «искусственный интеллект» [1].
Данная работа предназначена для увеличения производительности
электронно-лучевой установки. Такие установки применяются для многих
процессов, например: сварки тугоплавких веществ, плавления, для
стерилизации различных продуктов, семян, медикаментов, в полевых условиях
при прокладке трубопроводов. Выходными данными разработки являются: ПС
для решения задачи восстановления спектра энергий, при которых будет
получена зарядовая кривая и непосредственно результаты решения задачи в
виде зависимости ошибки восстановления от погрешности измерений.
Для того чтобы наилучшим образом контролировать количество
остаточного заряда на заданной глубине необходимо предсказать каким
спектром энергий он будет получен. Тут задействуется регрессионный анализ.
При вычислении остаточного заряда использовалась погрешность
(1)
q  q  kq .
Здесь q – заряд, k – коэффициент отклонения,  – СВ нормального
распределения. В данной работе восстановление спектра энергий производится
при помощи нейронных сетей типа autoencoder и MLP, а также подход
обучения называемый pre-training. Он заключается в том, что предобученные
скрытые слои сети autoencoder используются в другой сети. На рис. 1
продемонстрирован данных подход.
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Рисунок 1 – Использование двух сетей autoencoder для обучения
многослойного персептрона
Основываясь на данном подходе, была написана ПС, которая состоит из
математической модели, модуля по работе с математической моделью, модуля
по работе с нейронной сетью, конфигурационных yaml-файлов, pkl-файлов, где
хранятся веса в промежуточных слоях.
Результат работы сети autoencoder (слева) и многослойного персептрона
(справа), в виде зависимости ошибки обучения (objective) от погрешности
вычисления k продемонстрирован на рис. 2.

Рисунок 2 – Зависимость ошибки обучения от погрешности вычисления
ВЫВОДЫ. Рассмотрены возможности нейронных сетей в задачах
регрессивного анализа, в частности autoencoder. Построена и обучена
соответствующая сеть, а также проверена на реальных данных. Созданы модуль
для работы с математической моделью, описывающей процесс накопления
остаточного заряда на заданной глубине и модуль, предназначенный для
работы с нейронной сетью – запуска, обучения, прогнозирования. Получена
зависимость ошибки восстановления от погрешности измерений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. Пер. на
русс. язык Ю. А. Зуев, В. А. Точенов, 1992.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРА В ЗАДАЧІ
ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕПОВНЕННЯ БУФЕРА МАРШРУТИЗАТОРА
Карпенко Є. О., Гученко М. І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливою та актуальною практичною
проблемою є забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS)
користувачів комп’ютерних мереж.
Незважаючи на різноманітність наявних механізмів AQM (Active Queue
Management) проблема не є вирішеною, бо сучасні комп’ютерні мережі є дуже
різноманітними за своєю складністю та топологіями, а також характеризуються
гетерогенністю, багатопараметричністю, нестаціонарністю та високим
ступенем невизначеності. Застосування класичних методів для керування
такими складними системами є досить проблематичним.
Різнорідний мережний трафік, що передається за допомогою протоколу
TCP, є складним динамічним процесом, який на основі «рідинного підходу» [1]
можна описати за допомогою звичайних диференціальних рівнянь. У даній
роботі для опису використовується диференціальне рівняння другого порядку:
d 2y(t )
dy(t )
 a1
 a 0y(t )  f (t )  u(t ) ,
(1)
dt
dt
де t – час; y(t) – вихідний сигнал об’єкта: довжина буферної черги; f(t) –
невідомий вхідний сигнал: функція ймовірності втрати пакетів; u(t) – сигнал
керування; a1, а0 – невідомі параметри, що підлягають ідентифікації.
Метою дослідження є створення імітаційної моделі нейрорегулятора в
задачі зменшення відсотку втрачених пакетів.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У роботі за допомогою
пакету Matlab Simulink на основі PID-регулятора створена імітаційна модель
нейромережного регулятора, який планується застосувати в системі керування
рівнем заповнення буфера маршрутизатора, описаній в [2].
Оскільки PID-регулятор є лінійним, синтез нейрорегулятора було
виконано на основі штучної нейронної мережі прямого поширення з лінійною
активаційною функцією [3].
Метою керування є пригнічення коливань об’єкта при ступінчастому
вхідному впливі.
На рис. 1 наведене порівняння результатів керування за допомогою
нейрон- та PID-регулятора інерційною коливальною ланкою другого порядку з
параметрами k=1, T=0,5, ς=0,1. Значення тестових параметрів підібрані для
забезпечення добре виражених коливальних властивостей об’єкта керування.
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Рисунок 1 – Результати імітаційного моделювання: 1 – некерований процес;
2 – керування за допомогою PID-регулятора;
3 – керування за допомогою нейрорегулятора
ВИСНОВКИ. Отриманий нейрорегулятор показав незначну перевагу
порівняно з PID-регулятором та може бути застосований для керування рівнем
заповнення буфера маршрутизатора в задачі зменшення відсотку втрачених
пакетів.
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INVESTIGATION OF A HANDOVER ALGORITHM IN HETEROGENEOUS
NETWORKS
Kozhemyaka Dmytro, Slavko Olena
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi national university
ACTUALITY. Modern infocommunications are based on processes of a
convergence of fixed and mobile networks, various telecommunications services and
user’s terminals. It’s especially notably in a field of wireless mobile communications.
Providing of a transparent movement of users’ nodes, which is realized by a
handover technology, is an actual task in a context of heterogeneous wireless
networks. Handover is a procedure of a control connection transfer from one access
point (or base station) to another [1, 2].
Typical scheme of a handover (fig. 1) includes a dedicated communication
channel (the rate should be to 40Gbit/s in ideal case); powerful switch (preferably
Cisco because settings and communication with a controller are made without
problems in this case); controller(s) Cisco that supports handover of a network;
access points supported by the selected controller; and a personal device with
supporting of Wi-Fi network.

Figure 1 – Typical scheme of a network handover
However, in this case there is a problem related to those facts that parameters
of different network types are in different boundaries in a heterogeneous network
environment, and a power of a received signal is not a sufficient criteria for effective
control because quality of service (QoS) parameters in the network, users’ priorities
and applications requirements for multiservice traffic must be also considered. There
is a task of quality of service improvement in mobile networks by the analysis and
usage of heterogeneous wireless network resources with a handover algorithm.
MATERIALS AND RESULTS OF INVESTIGATION. Main requirements,
that applied to a handover, are low latency, high reliability and successfulness,
minimum number of switches, load balancing on a radio access network, etc. [1, 2].
Those network parameter as a signal’s power is the most important for a
handover, but not always correct. One of the examples is a case when a large number
of other connected users nodes are already connected to a certain access point with
the greatest high signal relatively to a user. Data transferring rate is minimal and
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insufficient in this case.
We offer to use a hardware-software bundles to implement the handover
(controllers of access points Lightweight APs 3702i (CISCO AIR-CT2504) and the
application Wi-Fi helper or Wi-Fi roaming fix).
Controller Cisco supports up to 75 points with a capacity of up to 1 Gb/s.
Applications has a minimum capacity of a used memory, easy control and automatic
background work.
The analysis of a functioning of the offered bundle shows that its usage allows
to reduce a number of steps to reconnections of a user to a network in case of
disconnection, which significantly increases the level of QoS (fig. 2).

а)

б)
Figure 2 – Steps without (a) and with (b) offered handover bundle
CONCLUSION. Using hardware and software implementation of a handover
has several advantages:
1) reducing a number of transmission steps for connection to a network;
2) screening of high loaded access points by simultaneous functioning of a
controller and applications that sorts and automatically without reconnecting check
an availability and settings of access points;
3) cases of a fully loaded access point become impossible;
4) ability of a user to set the parameter of transition (a signal power threshold);
5) disconnection from a point only in a case of a pre check passing of a
connectivity and an access point load.
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ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ ЗА
ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ WEB-ГРАФІКИ
Козир А. Є., Славко Г. В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час все більш актуальними стають
WEB-сервіси, які виконують обробку та аналіз інформації, порівняно із
десктопними додатками.
Наявний широкий клас задач, ефективне розв’язання яких можливе з
пошуком і дослідженням нових підходів. Серед таких задач можна виділити
цифрову обробку зображень, як одну із важливих та швидко прогресуючих
галузей.
В останні роки посилився інтерес науковців і практиків до питань
використання WEB-технологій як засобів реалізації алгоритмів фільтрації
зображень, розпізнавання та класифікації образів. Це зумовлено тим, що клієнт
використовує в якості засобу для доступу до цих функцій лише веб-браузер,
тобто користувачеві не потрібно встановлювати на свій ПК спеціальних
програмних продуктів і налаштовувати їх.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Метою роботи є реалізація
алгоритмів обробки зображення, виділення контурів об’єктів за допомогою
технологій WEB-графіки.
Розглянуто декілька технологій, для яких можливе застосування фільтрів.
SVG застосовується для векторної графіки. Для об’єктів SVG-графіки можливо
задавати події, за допомогою них організовувати інтерактивну взаємодію
користувача з контентом. Canvas слугує для роботи з растровими
зображеннями. WebGL – бібліотека для створення 3D-графіки мовою
JavaScript. Snap.svg – бібліотека, що дозволяє створювати інтерактивну
векторну графіку.
Для проведення обробки, в якості графічного контейнеру було
використано Canvas. Це елемент HTML5, призначений для створення та
редагування растрового двовимірного зображення використовуючи скрипти
(переважно JavaScript).
На наступному етапі виконання роботи було використано фільтр Собеля
для виділення границь на зображенні. Це дискретний диференціальний
оператор, що обчислює наближене значення градієнта чи норми градієнта для
яскравості зображення. Оператор Собеля базується на згортці зображення
невеликими цілочисельними фільтрами в вертикальному та горизонтальному
напрямках. Було використано метод, при якому спочатку виконувалася
попередня обробка оператором Собеля з кроком 2 по горизонталі та вертикалі
(оброблюємо перший піксель, наступний пропускаємо, оброблюємо третій
піксель, наступний пропускаємо і так далі, потім пропускаємо рядок та знову
повертаємося до першого пікселя третього рядка), при цьому формуємо
додаткову двійкову матрицю. До неї заносимо одиниці в околі пікселя,
значення якого більше або дорівнює певному обмеженню. Наступним кроком
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матриця зображення оброблюється фільтром Собеля у тих точках, де двійкова
матриця дорівнює одиниці. Даний метод має переваги у швидкості обробки.
При обробці спотвореного зображення перед застосуванням фільтру
Собеля було використано згладжуючий фільтр (фільтр Гауса) та фільтр
підвищення контрасту. Фільтр Гауса змінює кожну точку поточного шару,
роблячи її значення рівним середньому значенню усіх точок в певному радіусі
від розглянутої точки. Значення цього радіуса можна змінити. Чим більше
радіус, тим сильніше буде розмито зображення.
Для тестових зображеннь середня швидкість при модернізованій обробці
фільтром Собеля приблизно в 1,8 рази більша, ніж швидкість при звичайній
обробці. На отримані результати впливає розмір зображення, наявність
незначних деталей у самому зображенні та апаратне забезпечення комп’ютера.
Недоліком даного методу є незначна втрата якості виділення границь малих
деталей на зображенні.
ВИСНОВКИ. Таким чином, в роботі модернізовано фільтр Собеля,
використовуючи технології WEB-графіки, застосовано даний алгоритм та
алгоритми згладжування та підвищення контрасту зображень. У подальшому
розроблені методи будуть використані у задачах розпізнавання образів.

1.
2.
3.
4.
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ПОБУДОВА ФІНІТНИХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ 2D ТА
3D БАЗИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИЗНАЧЕНИМИ НОСІЯМИ
Колодяжний В. М., Лісіна О. Ю.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Альтернативним методом для методу
скінчених елементів [1] числового розв’язування крайових задач математичної
фізики, дискретизація вихідних задач в якому виконується на основі
варіаційних або проекційних методів при застосуванні спеціальних скінченновимірних підпросторів функцій і є одним з ефективних методів наближеного
розв’язку інженерних задач, являється метод радіальних базисних функцій. В
цьому методі використовуються фінітні функції, форма носіїв яких
визначається у вигляді круга (2D випадок) або кулі (3D випадок). Засоби теорії
атомарних функцій [2] відкривають можливості конструювання нескінченно
диференційованих базисних функцій і покривати область розв’язання крайової
задачі носіями таких функцій таким чином, що буде враховуватися
конфігурація границь області і реалізувати, до того ж, покриття вихідної
області за умови виконання так званої вимоги розбиття одиниці. Такого роду
фінітні базисні функції класу C  , що реалізують принцип розбиття одиниці,
можуть знайти застосування у різних галузях математики, наприклад, як один з
варіантів переходу від глобальних розглядань до локальних і зворотно.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для побудови вказаних
базисних функцій застосовуємо ідею конструювання геометрично
структурованих атомарних функцій (ГСАФ) [3], але орієнтуємо отримувані
базисні функції на подальше їх використання при побудові числових розв’язань
математичних моделей, тобто розв’язання крайових задач математичної фізики.
Нехай розглядається область  (обмежимось випадком двовимірних
областей, але без ускладнень процедура побудови таких базисних функцій
переноситься і на тривимірний випадок), що обмежена границею  . Границя
 розбита на дві ділянки 1 (півколо) та  2 (три сторони прямокутника).
Кожна така ділянка нехай описується відповідними нормалізованими
функціями  *1 (x, y ) і  *2 (x, y ) , побудова яких виконується за схемою
описування елементів креслення на основі застосування математичних засобів
теорії R-функцій [3], а саме повної системи R-операцій. Для кожної
нормалізованої функції  *1 (x, y ) і  *2 (x, y ) можуть бути побудовані
геометрично структуровані атомарні функції gut 1(x, y,  *1) і gut 2(x, y,  *2 ) [3].
Побудуємо сімейство еквідистанційних відносно вихідної границі  області
 кривих, які зсунуті один відносно іншого на пів носія атомарної функції
up(x ) [2], яка використовується при побудові ГСАФ. Для кожної вказаної
еквідистанційної кривої можна побудувати рівняння, яке описує цю криву, і
тому можна побудувати ГСАФ відслідковуючи геометрію цих кривих. якщо
побудувати систему зсувів кожної функції gut i (x, y,  *i ) , i  1, 2 , відносно
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дільниць i границі  на величину половини носія цих атомарних функцій
у напрямі перпендикулярному до відповідної дільниці таким чином, щоб сума
зсувів кожної атомарної функції покривала вихідну область  , то з’являється
можливість задати систему нескінченно диференційованих скінченних
елементів, носії яких орієнтовані відносно границі  області  . Завдяки
властивості, що  gutki (x, y, k )  1 , k  0, 1, 2,..., i  1, 2, то для побудованої у
k

вигляді добутку відповідних зсувів вихідних функцій gut i (x, y,  *i ) , i  1, 2 ,
системи функцій Gutsp (x, y)  guts1(x, y, 1)gutp2(x, y, 1), s, p  0, 1, 2,... , буде
виконуватися для точок області, (x, y)   , умова:  Gutsp (x, y, i )  1
sp
s p

s, p  0,1, 2,...,

i  1, 2 .

Якщо

розглянути

дві

ГСАФ з

систем

зсувів

gut (x, y,  *i ) , i  1, 2 , відносно відповідних дільниць i границі  області
 , в результаті перетину даних функцій формується базисна функція, що має
носій у вигляді перетину носіїв геометрично структурованих атомарних
функцій, які формують цей елемент. Результат перетину двох ГСАФ
описується функцією
k
k
 sin t 2
 sin t 2
1  
1
2
1
2
Gutsp (x, y ) 
dt1dt 2 .
(1)

  exp[i(t1s  t 2p )]
k
k
k 1 t 2
k 1 t 2
4 2  
1
2
Відмітимо, що базисні функції, які отримуються і розташовані в
безпосередньому контакті з границею  , мають носії, обмежені також
відповідною ділянкою границі (ділянка границі носія точно повторює дільницю
границі  області  ). Алгоритм розбиття вихідної області на відповідні
криволінійні еквідистаційно зсунуті відносно границі  вихідної області 
може бути реалізований на основі програмного продукту, який дозволяє
будувати еквідистанційні криві відносно границь заданих геометрично
складних областей.
ВИСНОВКИ. Запропоновані базисні функції класу C  можуть бути
викладанні при проведені, наприклад, дискретизації крайових задач
математичних моделей специфічних процесів формування відливки, коли
суттєва необхідність врахування складної геометрії задачі, що розглядається, та
особливостей фізичного процесу.
i
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПО СТОИМОСТНЫМ И
ВРЕМЕННЫМ ЗАТРАТАМ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Кошевой Н. Д., Сытник В. В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При решении задач оптимизации и
управления различными объектами возникает проблема получения их
математических моделей. При этом естественно стремление экспериментаторов
получать эти модели при минимальных стоимостных и временных затратах. С
этой целью разработана методология оптимального по стоимостным и
временным затратам планирования экспериментов.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разработанная
методология включает в себя комплекс методов оптимизации планов
эксперимента и программно-аппаратные средства для их реализации. При этом
для дорогостоящих экспериментов в качестве критерия оптимизации
выбирается суммарная стоимость проведения эксперимента
k

a ,1

n

k

j 2

i 1

a

a

S 0  Vi i    Si,ij, j 1, i , j  min,
i 1

(1)

где k – количество факторов; n – количество опытов; ai,j – значение i–го фактора
a ,1
в j-м опыте; Vi i – стоимость установки i–го фактора в состояние ai,1 в первом
a

a

опыте; Si,ij, j 1, i , j – стоимость установки i–го фактора в j-м опыте.
При исследовании длительных- процессов целесообразно как критерий
оптимизации выбирать суммарное время проведения эксперимента.
k

a ,1

n

k

a

a

t0  Ti i    ti,ij, j 1, i , j  min,
i 1

где Ti
a

ai ,1

j  2 i 1

(2)

– время установления i–го фактора в состояние ai,1 в первом опыте;

a

ti,ij, j 1, i , j – время установления i–го фактора в j-м опыте.

Возможна также оптимизация или по критерию (1) с ограничением на
суммарное время t0 проверки эксперимента, или по критерию (2) с
ограничением на суммарную стоимость S0 проведения эксперимента, т.е.
S 0  min при
(3)
t  t огр ;
t0  min

при

S  S огр .

(4)

Вводится и обобщенный критерий стоимости и времени проведения
эксперимента
K1
K
(5)
 Si  j  2  ti  j  min,
N1
N2
где Si  j – стоимость перехода из i–го эксперимента в j-й; ti  j – время перехода
из i–го эксперимента в j-й; К1,К2 – весовые коэффициенты для стоимостного и
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временного параметра оптимизации соответственно; N1 и N2 – нормирующие
значения, которые определяются как
N1  max S1 2, S13,..., S 2 1, S 2 3,..., Si  j ,..., Sn 1n ;
(6)
N2  max t1 2, t13,..., t2 1, t2 3,..., ti  j ,..., tn 1n .








Для оптимизации планов экспериментов по указанным критериям
используются следующие методы: анализ перестановок строк матрицы
планирования экспериментов, случайный поиск, ветвей и границ,
последовательных приближений, основанный на использовании символьных
последовательностей [1], имитации отжига, симплекс-метод, попарных
перестановок, жадный алгоритм, муравьиный алгоритм, генетические
алгоритмы, нейронные сети [2].
Для реализации предложенных методов разработан комплекс
программных систем, на которые получены свидетельства о регистрации
авторского права в Государственном департаменте интеллектуальной
собственности Украины.
Разработанную методологию апробировано при исследовании ряда
технологических процессов, приборов и систем.
Во всех случаях был получен выигрыш по стоимостным и временным
затратам по сравнению с начальными планами экспериментов.
ВЫВОДЫ.
Разработанная
методология
позволяет
повысить
эффективность
экспериментальных
исследований,
направленных
на
моделирование
и
оптимизацию
реальных
объектов.
Доказана
работоспособность и эффективность предложенной методологии путем
испытания ее на ряде технологических процессов, приборов и систем. Проведен
сравнительный анализ методов оптимизации планов многофакторных
экспериментов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ПЛАНОВ ЭКСПЕРИМЕНТА С
ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА
Кошевой Н. Д., Чистикова З. Э.
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для исследования и оптимизации
различных технологических процессов (ручная аргонно-дуговая сварка,
термическая обработка, литье по выплавляемым моделям и др.) используется
метод планирования эксперимента [1], в ходе которого необходимо построение
математических моделей. Поэтому актуальной является задача минимизации
стоимостных и временных затрат при получении этих моделей.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для решения
вышеуказанной задачи разработан метод, основанный на использовании
алгоритма ближайшего соседа, и реализующее его программное обеспечение.
Сущность применения данного алгоритма заключается в следующем.
Шаг 1. В начале работы производится ввод количества факторов n.
Шаг 2. Расчет количества опытов N=2n.
Шаг 3. Построение начальной матрицы планирования эксперимента в
зависимости от выбранного количества факторов.
Шаг 4. Ввод стоимостей или затрат времени переходов между уровнями
для каждого фактора.
Шаг 5. Расчет стоимости эксперимента по начальной матрице
планирования.
Шаг 6. Создание новой матрицы планирования, в которой первый опыт
совпадает с первым опытом начальной матрицы, а далее добавляются другие
опыты по алгоритму ближайшего соседа.
Шаг 7. Перебор всех оставшихся опытов начальной матрицы, которые
еще не добавлены в новую матрицу, в поисках опыта, стоимость перехода к
которому от предыдущего будет минимальной.
Шаг 8. После нахождения опыта с минимальной стоимостью перехода от
предыдущего происходит его добавление в новую матрицу планирования.
Шаг 9. Если добавлены все опыты из начальной матрицы в новую в
оптимальном порядке, то выполняется шаг 10. В противном случае повторяется
шаг 7.
Шаг 10. Расчет стоимости эксперимента с учетом новой матрицы
планирования.
Шаг 11. Новый план сохраняется как оптимальный.
Шаг 12. Расчет выигрыша временных или стоимостных затрат при
реализации данного оптимизированного плана эксперимента.
Результаты оптимизации многофакторных экспериментов разработанным
методом, а также сравнение его с примененными ранее методами анализа
перестановок и случайного поиска [2] приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Сравнение результатов оптимизации планов экспериментов
различными методами
Объект
исследования
Исследование
гальванического
меднения печатных
плат (n=4)
Обслуживание
комплекса
технических систем
(n=5)
Исследование
вихретоковых
измерителей
толщины покрытий
(n=4)
Исследование
калибровки
диэлькометрических
переносных
влагомеров для
различных
стоимостей
начальной
установки уровней
факторов (n=2)

Стоимостные (у.е.) или временные (мин) затраты
Начальный
Метод
Случайный Максимальная Ближайший
план
перестановки
поиск
стоимость
сосед
142,12

79,46



296,08

43,66

1728,10

1284,65

606,66

2068,38

552,43

204,50

112,85

101,80

255,30

62,15

80

70



230

70

112

110



190

110

ВЫВОДЫ. Доказана работоспособность и эффективность метода
ближайшего соседа при исследовании технологических процессов, приборов и
систем. При количестве факторов n>3 достигнуты лучшие результаты по
сравнению с перечисленными методами, а при n=2 результаты совпадают с
методом полной перестановки строк матриц планирования. Поиск
оптимального или близкого к оптимальному плана реализуется за существенно
меньшее время, если использовать метод ближайшего соседа.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІКУБІЧНОГО БАЗИСНОГО СПЛАЙНА ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
Кравчук Т. В., Стеблянко П. О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З розвитком науки і техніки, а також
удосконаленням програмного забезпечення, для інженерів, конструкторів,
дизайнерів, програмістів, математиків та науковців постає питання, щодо
підвищення і удосконалення методів математичного моделювання, зокрема,
інтерполяції та апроксимації. Одним із таких методів є метод сплайн-функцій,
який у теорію наближення увійшов не так давно, але добре зарекомендував
себе, як один із найточніших методів інтерполяції [1]. Тому в даній роботі
розглянемо застосування бікубічного сплайна [2] при моделюванні зміни
температури тіла, для розв’язування задачі теплопровідності.
Проаналізуємо метод сплайн-функцій на предмет їх застосування для
розв’язування температурних задач, використавши бікубічний базисний
сплайн.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Нехай є тіло (деякий куб),
яке з одного боку постійно піддають нагріванню (T  1000C ), а решта сторін
піддана постійній температурі T  00C .
Необхідно простежити як
відбуватиметься зміна температури у внутрішніх точках даного тіла та
визначити, в який момент часу зміна температури у внутрішніх точках вийде на
стаціонарний рівень.
Для розв’язування даної задачі задамо рівномірне розбиттям поверхні
куба і змоделюємо температуру тіла в початковий момент часу, застосувавши
бікубічний сплайн [3]
T  ,  c1 3 3  c2 3 2  c3 3  c4 3  c5 2 3  c6 2 2  c7 2  c8 2 
(1)
c9 3  c10 2  c11  c12  c13 3  c14 2  c15  c16 .
Для розв’язання даної температурної задачі застосуємо метод Ейлера,
використавши бікубічний базисний сплайн, для того, щоб знайти значення
зміни температури по часу у внутрішніх точках тіла (куба). В результаті
отримаємо рекурентні формули, для знаходження значень температури у
кожній внутрішній точці куба в залежності від часу за який відбувалося
нагрівання. Нехай крок по часу   0,1c . На кожному ітераційному кроці
матимемо модель зміни температури у внутрішніх точках куба, побудовану з
використанням бікубічного базисного сплайна (1). Починаючи з 27 кроку
задача вийде на стаціонарний рівень, після чого температура в кожній точці
куба практично залишатиметься незмінною. В табл. 1 нижче подані значення
температури тіла в точках розбиття на 27-му кроці ітерації по часу.
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Таблиця 1 – Значення температури тіла у внутрішніх точках на 27-му
ітераційному кроці по часу ( h – крок сітки розбиття куба)
1
h
0
2h
3h
4h
5h
3
h
0
0
0
0
0
0
100
0
5,262722
10,52544
26,31508
42,10472
100
h
2h
0
5,262722
10,52544
26,31508
42,10472
100
3h
0
5,262722
10,52544
26,31508
42,10472
100
4h
0
0
0
0
0
100
Побудуємо модель зміни температури на 27 кроці ітерації по часу,
використавши бікубічний інтерполяційний сплайн (рис. 1).

Рисунок 1 – Модель температури тіла на 27 кроці ітерації по часу
(побудована за допомогою різних програм)
ВИСНОВКИ. Отже, на 27 кроці температура практично стабілізується і
набуває стаціонарного значення з точністю до104. Використання бікубічного
сплайну дає можливість зробити висновок про максимальну зміну температури
у кожній внутрішній точці куба в залежності від початкових умов, та
побудувати математичну модель зміни температури тіла в кожен момент часу.
А також визначити, за який проміжок часу тіло максимально прогріється і його
температура набуде стаціонарного значення.
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ВНЗ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЇХ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ОСНОВА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЇХ РЕЙТИНГІВ
Красиленко В. Г., Нікітович Д. В.
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Збільшенню передачі наукових знань
отриманих в університетах та ВНЗ в цілому для суспільства сприяють
академічні рейтинги, що є найбільш потужним і ефективним інструментом для
запуску позитивних змін у сфері науки, освіти та створення необхідних
стратегій. Вебометричний («WeboMetrics») рейтинг є найбільшим Академічним
рейтингом ВНЗ, за яким аналізують ступінь представлення в Інтернет-просторі
отриманих результатів та оцінок їх діяльності, їх вплив та значення [1]. Вебприсутність є дзеркалом довіри, ключем у другому десятилітті 21-го століття
для всіх майбутніх місій, найважливішим науковим інструментом комунікації,
каналом для дистанційного навчання, вітриною для залучення талантів, засобів
і ресурсів. Враховуючи необхідність проведення рейтингів на національному
рівні, Міністерством освіти і науки України (МОН), Національною бібліотекою
України ім. Вернадського (НБУВ) регулярно визначаються рейтинги кращих
науковців, ВНЗ, тощо [2]. Одним з них є проведений МОН рейтинг для
визначення за 2014р. 200 кращих ВНЗ на основі трьох, по суті, показників:
оцінки якості науково-педагогічного потенціалу, оцінки якості навчання,
оцінки міжнародного визнання та четвертого інтегрального показника, що є
простою сумою попередніх, призводить до недоліків при спрощеній моделі
упорядкування [3]. «WeboMetrics» також використовує для побудови зведеного
показника просту модель зважування, наприклад, двома основними критеріями
оцінювання виступають «Впливовість» (Impact) і «Діяльність» (Activity) webресурсу певного ВНЗ, а критерій «Діяльність», в свою чергу, формується з трьох
рівнозначних індикаторів: «Присутність» (Presence), «Відкритість» (Openness) та
«Висока якість» (Excellence). На основі цих критеріїв формується web-таблиця
рейтингу з можливістю широкого вибору опцій для селекції ВНЗ, їх сортування
за окремими критеріями. У цій таблиці представлено 297 ВНЗ України [1]. В той
же час в роботі [4] показано, що використання складніших моделей, більшої
кількості індикаторів, інтелектуальних технологій, нейропакетів, кластерного
аналізу для визначення рейтингу дає більш повні та точні результати.
Тому метою нашої роботи є проведення кластерного аналізу розширених
векторів індикаторів для ВНЗ шляхом поєднання показників з двох
вищезгаданих рейтингів за допомогою нейропакетів, як попереднього етапу
інтегрального оцінювання та багато-індикаторного ранжування.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Вебометричний рейтинг
добре корелює з якістю запропонованої освіти та академічного престижу, до
критеріїв та рейтингових оцінок, що постійно об’єктивно визначаються
незалежними спеціальними інституціями за допомогою більш досконалих
моделей, є значна довіра. Тому нами для формування вибірки, враховуючи
динамічність рейтингів та потребу розширення списку достовірних індикаторів,
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були використані дві рейтингові таблиці [1, 3], актуальні на момент її
формування (перший квартал 2015 року). Було відібрано 181 ВНЗ України,
інформація про індикатори яких наявна в обох рейтингах, та для кожного з них
утворено 8-ми-вимірні вектори індикаторів (ВІ). Відмітимо, що перші 4
індикатори-оцінки (МОН) при їх збільшенні збільшують результуючу оцінку, а
5-8 Вебометричні індикатори навпаки. Крім того, розкид значень цих
показників є значним, а тому перевага застосування підпрограми пакету Excel
Neural Package, а саме карти Кохонена, полягає в нормалізації ВІ. Нами
проведено три модельні експерименти: кластерний поділ 181 ВНЗ на 7 груп,
кластеризацію їх на 11 та аж на 13 кластерів, щоб виявити більш тонкі нюанси і
відмінності між ВНЗ та прийняти виважене рішення стосовно результуючої
оцінки та рангу. Не зупиняючись на деталях і процесах, які здійснювалися під
час роботи з програмою, тут ми наводимо лише результати, отримані за
допомогою нейропакету. На рис. 1 наведені центроїдні характеристики усіх 13
кластерів, аналізуючи та порівнюючи які, ми можемо виставити обґрунтовані
інтегральні оцінки (дивись нижній ряд) для представників кластерів, ранги ВНЗ
всередині кластерів та зробити наступні висновки. Характерним є той факт, що
3 ВНЗ (з А13), як і по першій групі (МОН-івські) так і по групі (5–8-ий)
показників займають найвищий рейтинг. Це такі 3 ВНЗ, як: Київський
національний університет імені Т. Шевченка, Національний технічний
університет України “Київський політехнічний інститут” та Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна, оцінка якості науковопедагогічного потенціалу у них складає 26,2, оцінка якості навчання 10,5, а
оцінка міжнародного визнання становить в середньому 15,7. В основному це
вузи Києва, які мають статус національного.

Рисунок 1 – Характеристика виявлених кластерів ВНЗ
До кластеру А9 увійшло 11 ВНЗ, для яких перший, другий, третій
показники знизилися в декілька разів по відношенню до показників ВНЗ, що
увійшли до кластеру А13, знизився і 4-ий показник: оцінка інтегрального
показника діяльності ВНЗ майже у 3 рази. Цим ВНЗ ми виставили загальну
оцінку 12 балів. У кластер А11 увійшло 13 ВНЗ для яких спостерігається у
порівнянні з А9 збільшення 2-го (на 29 %) та 3-го (в 8,5 раз) середніх
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показників цієї групи та зниження: 1-го у 4,2 рази, четвертого на 8 % та менші,
тобто кращі, майже в 1,5 чи навіть у 2,5 (Х 7) рази Вебометричні показники. До
кластеру А12, який характеризується нижчими показниками і оцінений нами
загальною оцінкою в 10 балів, потрапило 10 ВНЗ, але у порівнянні з кластером
А11, третій показник знизився у 5,8 разів, 4-ий у 1,5 рази, хоч і всі показники 58 є майже у 1,5 рази кращими. До кластеру А1 увійшло 8 ВНЗ. Для них
суттєвим є те, що у порівнянні з кластером А12, оцінка якості науковопедагогічного потенціалу знизилась для цієї групи ВНЗ до 2,73, оцінка якості
навчання зменшилась до 3,85, оцінка міжнародного визнання знизилась у
десятки разів. На рис. 2. наведені фрагменти модельних експериментів при
кластеризації на 7 та 11 кластерів. Аналогічно можна проаналізувати характерні
особливості всіх представників кожного кластеру, обґрунтувати їх ранг та
оцінку у всіх експериментах при зміні кількості кластерів, про що детально
буде зроблено у доповіді.

Рисунок 2 – Характеристика виявлених 7 кластерів ВНЗ
ВИСНОВКИ. Модельні експерименти підтвердили, що при визначенні
інтегральних рейтингових оцінок на основі групи часткових індикаторів, навіть
при їх різнохарактерних впливах (прямі чи обернені залежності) та значній
кількості, застосування кластерного аналізу та відповідних сучасних
інтелектуальних технологій, нейропакетів дає переваги та є фундаментальною
передумовою та головною процедурою в процесах визначення рейтингів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ranking Web of Universities: Methodology / Спосіб доступу: URL:
http://www.webometrics.info/en/Methodology.
2. Рейтинг науковців України за показниками наукометричних баз даних
Web of Science та Scopus. – http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_sci/index.html
3. Рейтинг ВНЗ "ТОП-200" / Спосіб доступу: http://data.gov.ua/dataset
/рейтинг-внз/resource/52fcd3ba-c497-4e47-9d80-99ba7cfc577c
4. Красиленко В.Г., Нікітович Д.В., Грущенко Л.М. Кластерний аналіз
науково-дослідницького потенціалу ВНЗ як основи при визначенні їх рейтингів.
– Тринадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція. – Тернопіль: Тайп,
2012. – 21 с.

53

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАСВОЄННЯ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ У
РОЗПЛАВІ СТАЛІ ПІД ЧАС ПРОДУВАННЯ НА УСТАНОВЦІ КІВШ-ПІЧ
Красніков К. С.
Дніпродзержинський державний технічний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Введення порошкового дроту у розплав є
сучасним методом позапічної обробки сталі. У даній роботі запропоновано
математичну модель для чисельних досліджень на комп’ютері, які значно
дешевше.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Для побудови моделі
розв’язано наступні задачі:
1) визначення траєкторії тривимірного руху порошкового дроту, як
системи твердих стрижнів. Тривимірний розв’язок необхідний для визначення
координат вивільнення порошку або відплавлених частини дроту;
2) моделювання одновимірного плавлення дроту із появою кірки
розплаву для визначення моменту вивільнення порошку. Враховуючи
невеличку товщину дротової оболонки (~ 1 мм), одновимірної моделі
достатньо;
3) розрахунок тривимірного руху розплаву і порошкового усереднення в
ньому. Різне розташування та різна кількість фурм продування зумовлюють
тривимірне визначення швидкісного поля розплаву.
Дріт представлено ланцюгом стрижней. Вважається, що стрижні мають
постійну однакову довжину й зв’язки між ними – ідеальні. Враховано згин
дроту, а його крученням можна нехтувати.
Динаміка системи стрижней визначається рівняннями Лагранжа другого
роду з урахуванням потенційних і дисипативних сил [1]
d K K
P


 Fb ,
b  1,S ,
(1)
dt qb qb
qb
де K і P – відповідно кінетична і потенційна енергії системи стрижней, Fb –
дисипативні сили гідродинамічного опору, qb – узагальнені координати, S –
число ступенів свободи. Узагальненими координатами обрано: кути сферичної
системи координат (зенітний – θk та азимутальний – φk) і декартові координати
початку ланцюга (x0, y0, z0) на випадок вільного руху.
Кінетична енергія системи стрижней визначається за допомогою
поступальної та обертової швидкостей їх центрів мас, виражених через
узагальнені координати θk і φk.
Потенційна енергія системи стрижней має вигляд:
N 


κ
P =   g (1  0 )mk z k + k ( k   k ) 2 ,
(2)
k=1
k
2


де g – прискорення вільного падіння, ρ0 і ρk – густина розплаву і середня
густина k-го стрижня, ψk – кути залишкової деформації, κk – коефіцієнт
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пружності в з’єднанні (k-1)-го та k-го стрижнів, ∆k – кути між ними
(∆2k=∆θ2k+∆φ2ksin2θk, де ∆θk=θk–θk-1, ∆φk=φk–φk-1).
Сили гідродинамічного опору з боку розплаву Fb залежать від
перпендикулярній стрижню складовій швидкості.
Кожен стрижень плавиться згідно із математичною моделлю, яка
ґрунтується на методі кінцевих об’ємів у циліндричній системі координат [2].
Після розплавлення оболонки дроту порошкоподібна начинка потрапляє у
сталь, де збільшується концентрація у відповідній комірці ковша, а відповідний
стрижень видаляється. Якщо стрижень відплавився у середині ланцюга, тоді
від’єднуємо частину ланцюга і її обчислення ведемо з урахуванням вільного
руху.
Розрахунок руху розплаву сталі та усереднення порошку ведеться у
циліндричних координатах із припущенням, що розплав сталі – однорідна
в’язка нестислива Ньютонівська рідина. Для чисельного розв’язку
використовується трьохетапний метод розщеплення за фізичними факторами
Білоцерковського [3] та етап розрахунку конвекційно-дифузійного рівняння:
v *  v n  t (v n  )v n  v n ,





p    v * / t,

v n 1  v *  t p,



(3)



cn 1  cn  t   (Dc n )    (v n 1c n )

де v – поле швидкості,  – оператор Гамільтона, ∆ – оператор Лапласа, ∆t –
крок між часовим шаром n і n+1, ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, p’ –
поле тиску, розділене на густину розплаву, с – поле концентрації порошку, D –
коефіцієнт дифузії порошку у розплаві сталі.
Для полів швидкості, тиску та концентрації на межі розрахунковій
області встановлено граничні умови:
n  v|| S  0,
v S  0,
(4)
n  p S  0, n  c S  0,
Умовою закінчення моделювання є зменшення коефіцієнту варіації
порошкової концентрації в розплаві сталі до 2%.
ВИСНОВКИ. Побудовано математичну модель засвоєння порошкового
дроту у розплаві сталі, яку можна реалізувати у комп’ютерній програмі.
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Лосев Ю. И. , Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Д.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Транспортная сеть является коллективным
ресурсом. Для организации эффективного распределения этого ресурса между
пользователями необходимо оценить требования к достоверности передачи
информации потребителей с учетом особенностей передаваемого трафика.
Управление информационным ресурсом на этапе доступа заключается в
обеспечении взаимодействия транспортной сети и источника информации.
Основными задачами на этом уровне являются согласование пропускной
способности сети (каналов связи) с информационной способностью источника,
согласование структуры пакетов (кадров), обеспечение наилучших условий
доступа (получение таких вероятностно-временных характеристик, как время
доступа, и вероятность доступа).
Поэтому, актуальной является задача определения требований к
достоверности передачи информации в системе управления сетевым ресурсом.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Система передачи
данных должна обеспечить доставку информации потребителю за заданное
время, а также гарантировать определенный уровень ее достоверности.
Требования к допустимой вероятности ошибки – Р ош и времени доведения –
t д дов определяются задачами, которые решаются при передаче информации.

Вероятность искажения единичного элемента в защищенных каналах
связи характеризуется эквивалентной вероятностью ошибки – Р э .
Ошибки, вносимые канал связи, приводят к искажению кадра, оказывают
влияние на процесс обработки информации и управления. Возможны потери
кадров, в результате чего на управляемых объектах может произойти срыв
автоматического управления.
В наиболее полном случае требования к Р ош можно получить на основе
оценки среднего значения и дисперсии времени доставки и влияния
возникающих ошибок на передаваемую кодовую комбинацию на такие важные
характеристики точность и время доставки.
Зависимость относительного времени доставки кадра, характеризующая
избыточность процесса его передачи, имеет вид
 TТА 

 Рпот  Роо
Tcp
W

T
TОЖ
 1
 0 П
,
(1)
TП W0
W0  TП
1  Р оо  Pпот









где TП – длительность кадра; Р пот – вероятность потери кадра; W0 – ширина
окна; Рoo и Р но – вероятность обнаруженной и необнаруженной ошибки в
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кадре; Р пр – вероятность приема кадра без ошибок; Tож – время ожидания
решающего сигнала.
Получены аналитические выражения для вычисления вероятности
необнаружения и обнаружения ошибки при произвольном законе
распределения ошибок, которые зависят от длины кадра, вероятности ошибки в
одном бите.
С учетом этих зависимостей относительное время доставки примет вид

n
Т та  
1
 
1 
  1  1  Рош   1  r 
Т ср
Тп  
 
2 
,
(2)
 2 
n
Т пW0

1


1  1  1  Р ош   1  r 

 
2 
где n – число разрядов в кодовой комбинации; r – число проверочных
разрядов; Р ош – вероятность ошибки в одном бите.
Дисперсия относительного времени доведения кадра определяется по
следующей формуле
 Т та 2
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2
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Применяя данный методический аппарат, при заданном значении
эквивалентной вероятности ошибки, можем предъявить требования к
вероятности ошибки, среднему значению и дисперсии времени передачи
кодовой комбинации.
Из соотношений 2 и 3 следует, что на среднее значение и дисперсию
времени доставки существенное влияние оказывает вероятность искажения
символа (вероятность Р ош ).

























Определены требования к вероятности ошибки Р ош на основе оценки
влияния возникающих ошибок на точность передаваемой кодовой комбинации.
Такая оценка определяется отношением погрешности возникающей за счет
искажения данных в канале связи к погрешности измерения значений
измеряемой функции. Получено формульное отношение ошибки за счет
искажения данных в канале связи к ошибке измерения характеризующее
влияние ошибок на точность передаваемых данных.
Влияние вероятности ошибки на среднее значение и дисперсию времени
доставки можно выявить на основании формул 2 и 3 и полученной зависимости
ошибки за счет искажения данных в канале связи. Анализ этих функций и
рисунка показывает, что среднее значение и дисперсия времени и точность
доставки существенно возрастает при Рош  106 . Поэтому следует полагать,
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что допустимое вероятность ошибки должна удовлетворять неравенству
Рошдоп  106 .
Для анализа информационного обмена на канальном уровне необходимо
построить зависимости эквивалентной вероятности ошибки, относительного
времени передачи кадра и скорости передачи информации.
ВЫВОДЫ. В статье разработана методика определения требований к
достоверности информации в системе управления сетевым ресурсом. Получены
выражения для оценки среднего времени доставки и дисперсии времени
доставки, которые позволяет оценить влияние вероятности ошибки на эти
характеристики. Получены конкретные значения для вероятности ошибки для
различных типов кадров.
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КЕШУВАННЯ У ВЕБ-ДОДАТКАХ ЯК ОДИН З УНІВЕРСАЛЬНИХ
ПРИНЦИПІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СТРУКТУР І
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Луговой А. В., Лупеченков А. Г.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Кешування є розповсюдженим підходом до
зменшення часу доступу до інформації, запити на яку надходять з найбільшою
ймовірністю. Цей підхід використовується як в конструкції процесора, якщо
швидкість роботи процесора значно перевищує швидкість роботи оперативної
пам’яті, так і при віддаленому доступі до інформації з допомогою браузера. У
відносно однорідному масиві інформації, частота використання різних одиниць
інформації відрізняється в сотні і тисячі разів. При віддаленому доступі ця
різниця є ще більшою. Доцільним є не просто загальне підвищення швидкості
до всього масиву інформації, що є дуже затратним, а підвищення швидкості
доступу тільки до тієї її частини, яка використовується найбільш часто.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Чисельність користувачів
даних і програм постійно зростають, що підвищує навантаження на додатки,
внаслідок чого привести до перевантаження сервера. Оптимізація обладнання
потребує вкладення коштів, яке є не завжди правильним рішенням.
Існують різні способи організації використання додатків, які діляться на
серверні та клієнтські, що показано на рис. 1.
Цю
проблему
можна
вирішити
збільшенням кількості або потужності
серверів.
Але
кращим
рішенням
є
оптимізація
організації
використання
додатків. Для вивчення можливостей
покращення
використання
серверних
потужностей при обслуговуванні додатків
були проведені дослідження, метою яких
була оптимізація веб-додатку за допомогою
memcached та APC з використанням
кешування файлової системи і бази даних.
Для кешування з використанням бази даних
була використана MongoDB. Додаток який
використовувався при дослідженні був
створений на бібліотеці Phalcon Framefork. В
Рисунок 1 – Кешування даних
його
функції
входить
додавання,
редагування, перегляд та видалення даних. Дані роботи додатку зберігаються у
базі даних MongoDB – це документно-орієнтована система управління баз
даних з відкритим кодом, що не вимагає опису схем таблиць. Для
експериментальної
перевірки
функціонування
створеного
додатку
використовувалась така послідовність дій:
1. Розгортання на тестовому сервері даного додатку.
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2. Отримання експериментальних даних про швидкість запису даних в
кеш для різних обсягів даних. Дані вибираються з бази даних, формується ключ
для ідентифікації даних в кеші і дані поміщаються в кеш. Під часом розміщення
даних в кеші розглядається час виконання функції, яка зберігає дані в кеші.
3. Отримання експериментальних даних про швидкість зчитування даних
з кеша для даних, поміщених в кеш на кроці 2 і візуалізація даних.
Проводилось при виконанні умов:
• серверне обладнання з встановленою операційною системою Linux і
веб-сервером Nginx, версія гіпертекстового процесора PHP 5.5;
• час видалення даних з кеша не досліджують;
• вважається, що дані в кеші існують (попадання в кеш);
• для отримання більш точних результатів використовується декілька
ітерацій моделювання і визначається усереднені результати.
Результати досліджень приведені на рис. 2. В результаті досліджень
встановлено наступне:
• вихідні фрагменти – це частини
HTML або тексту, які кешуються "як
є" і повертаються "як є". Вихідні дані
автоматично захоплюються з ob_ *
Рисунок 2 – Результати дослідження
функції або з вихідного потоку PHP і
кешування при функціонуванні
зберігаються в кеш.
• кешування зменшує навантаження бази даних за рахунок повторного
використання згенерованих даних (але не оновлених), що і збільшує швидкість
виконання програми.
• програмні засоби кешування такі як memcached і АРС значно випереджають в
швидкодії файлове кешування, але можуть зберігати в собі незначну кількість
інформації оскільки знаходяться в оперативній пам'яті сервера, пам'ять якої як
правило набагато менше ніж пам'ять файлової системи (жорсткого диска).
• велика кількість файлів впливає на швидкість роботи кеша. Падіння в
продуктивності більш помітно відображається у файловому кеші, наприклад
швидкодія програмного кеша падає в кілька разів, а у файловому це може бути
в десятки разів більше значення затримки.
• на час запису в кеш memcached та АРС практично не впливає кількість файлів.
• для APC і Memcached час зчитування незначно збільшується при збільшенні
кількості даних в кеші.
ВИСНОВКИ. Відповідно проведеним дослідженням, види кешування,
використовувані при виконанні додатків, мають вибиратися залежно від
виконуваних функцій.
ЛІТЕРАТУРА
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ В
КРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И
НЕЧЕТКОГО КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА
Луговой А. В., Притчин О. С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время нейроматематика
доказала свою эффективность во многих задачах, в которых трудно или
невозможно построить адекватную аналитическую модель [1]. В последнее
десятилетие появился интерес к применениям нейронных сетей к задачам
математической физики [2]. Это вызвано разнообразием практических
приложений и трудностями рассмотрения многих из них (нелинейность
моделей, сложность геометрии, большой объём и зашумленность данных и др.)
Клеточные автоматы получают всё большее распространение при
моделировании систем и процессов в различных областях естествознания [3].
Клеточные автоматы активно используются для описания сложных
развивающихся систем, в частности для описания формирования
микроструктуры материала при кристаллизации.
Моделирование процесса распределения примесей в кристалле кремния
осуществляется при помощи нейронной сети, которая аппроксимирует
распределение температуры в зоне фронта кристаллизации и нечеткого
клеточного автомата, воспроизводящего послойный рост твердой фазы.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. «Классический»
клеточный автомат – дискретная динамическая система, представляющая собой
совокупность одинаковых клеток, одинаково соединенных между собой [3].
Все клетки образуют так называемую решетку клеточного автомата. Эти
решетки могут быть разных типов и отличаться как по размерности, так и по
форме клеток. Каждая клетка – это конечный автомат, состояние которого
определяется состояниями соседних клеток и, возможно, её собственным. В
известных клеточных автоматах, как в моделях вычислений, не
рассматриваются входные и выходные воздействия.
Основной задачей данной работы является создание нечёткого автомата,
моделирующего процесс распределения примеси, и исследование его свойств.
Данный автомат является элементом многокомпонентной интеллектуальной
иммитационной модели технологического процесса по методу Чохральского.
Такая модель предназначена для мониторинга и прогноза качества
выращиваемого слитка в реальном времени, а также для исследований в
работах по совершенствованию технологического процесса и технологического
оборудования.
При формировании монокристалла наибольший интерес представляет
область теплового поля, непосредственно примыкающая к растущему слитку.
Изменение градиента температуры в этой области изменяет соотношение
между диаметром выращиваемого слитка, скоростью роста и формой фронта
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кристаллизации. Общее уравнение теплового баланса с учётом осевой
симметрии слитка и расплава записывается в виде [4]
(1)
QL  Qq  QПАД  QS  Qp ,
где QL – тепловой поток, поступающий в слиток через фронт кристаллизации;
Qq – тепловой поток, обусловленный скрытой теплотой плавления; QПАД –

тепловой поток, падающий на слиток от нагревателя и расплава; QS – тепловой
поток от фронта кристаллизации; Qp – тепловой поток от фронта за счет
излучения с поверхности.
Вторая задача моделирования заключается в том, чтобы воспроизводить
процесс распределения примеси в монокристалле, опираясь на аппроксимацию
теплового поля в зоне фронта кристаллизации и правила функционирования
клеточного автомата. Необходимо также сформировать правило взаимного
влияния ячеек клеточного автомата, то есть функции перехода ячейки из
одного состояния в другое, где под состоянием понимается степень перехода
ячейки в твердую фазу. Моделирование процесса кристаллизации начинается
от слоя, примыкающего к фронту кристаллизации, и продолжается послойно от
слитка в расплав.
Правильно настроенный нечеткий клеточный автомат должен
воспроизводить распределение примеси в кристалле таким образом, чтобы
форма фронта кристаллизации сохранялась такой, какая она воспроизводится
по нейросетевому расчету температурного поля.
ВЫВОДЫ. Предложен метод моделирования процесса распределения
примеси за счет применения нечёткого клеточного автомата.
Предложен нечеткий клеточный автомат, совмещающий возможности
макромоделирования
пространственно-распределённых
динамических
процессов в физических средах и интеллектуальные средства, предлагаемые
теорией нечётких множеств и нечёткой логики.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЕБАНИЙ РЕБРИСТОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Луговой П. З., Прокопенко Н. Я.
Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При оценке надежности конструкций
особое значение имеют случаи, когда частота возмущающей нагрузки
оказывается выше определенного числа собственных частот колебаний
системы, поэтому система проходит во время переходного процесса через
несколько резонансных состояний. Особенно это важно в тех случаях, когда
частота возмущающей нагрузки изменяется во времени. Исследованы
переходные процессы лишь для гладких цилиндрических оболочек при
непостоянной возмущающей нагрузке [1,2].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящей работе
представлено решение задачи о переходном процессе в цилиндрической
оболочке с шарнирно опертыми краями, подкрепленной продольными и
кольцевыми ребрами. Рассмотрены цилиндрические оболочки, подкрепленные
не слишком жесткими ребрами, что позволяет при определении собственных
частот колебаний ограничиваться одночленной аппроксимацией прогиба. В этом
случае безразмерная частота собственных колебаний определяется по формулам
[3], полученным на основе энергетического метода с учетом дискретного
размещения ребер. В отличие от гладкой, для ребристой цилиндрической
оболочки при определении собственных частот колебаний необходимо
рассмотреть ряд частных случаев [3], когда ребра не полностью вовлекаются в
деформации изгиба и кручения, для которых собственные частоты колебаний
могут оказаться меньше указанной частоты возмущающей нагрузки.
Возмущающая нагрузка представляется в виде нескольких членов
тригонометрического ряда, отвечающих определенным формам колебаний. Для
шарнирно опертой замкнутой цилиндрической оболочки для ее прогиба
примем следующее выражение
m x
ny
w  C mn t sin
cos ,
m  1, 2, 3...; n  2, 3, 4... ,
(1)
l
r
которому отвечает нагрузка
m x
ny
q  qmn t sin
cos ,
m  1, 2, 3...; n  2, 3, 4... .
(2)
l
r
В случае вынужденных колебаний для каждой из рассматриваемых форм
выражение
амплитуды
прогиба,
вызванного
действием
нагрузки,
изменяющейся во времени по произвольному закону qmn t , может быть















определено по формуле, приведенной в [4]
1   ( t )
'
sin qmn t sin mn
(  t )dt ,
C mn  '  e mn





0
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где

'
2
2
= mn
,
mn
  mn

 mn



коэффициент

вязкого

деформирования,

qmn  qmn / h  амплитуда нагрузки на элемент оболочки, отнесенная к массе
этого элемента оболочки, ( h – толщина оболочки,  – плотность ее материала).
Амплитуда нагрузки переменной частоты, отвечающая определенной
форме колебаний, может быть определена следующей зависимостью
0
(4)
qmn (t )  qmn
sin (t ) ,

в которой (t )  заданная функция времени.

Мгновенная частота возмущающей нагрузки p   ' (t ) принимается
возрастающей во времени по закону [2]
t 
t 
(5)
p    2   ,
tc 
tc 
который удовлетворяет таким двум естественным условиям изменения частоты:
в момент времени tc , когда частота возмущающей нагрузки достигает
стационарного значения, ее мгновенная частота становится равной
установившейся частоте  , а ускорение  равным нулю ( p(tc )  , p ' (tc ) =0).
0
Моменты времени tmn
, когда мгновенная частота возмущающей нагрузки

становится равной одной из собственных частот колебаний оболочки mn , т.е.
0
)  mn
моменты резонансов, определяются из условия p(tmn





0
tmn
 tc 1  1  mn /  .

(6)

Для амплитуды прогиба оболочки (1) в момент времени  находим
0
 t2 
qmn
1  mn ( t )
t 
'
(7)
C mn  '
e
sin

1

sin

(  t )dt .





mn
'

3tc  
mn ph mn 0
 tc 
ВЫВОДЫ. Разработанная методика позволяет исследовать влияние
подкрепления и непостоянности частоты возмущающей нагрузки на переходный
процесс вынужденных колебаний ребристой цилиндрической оболочки.
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ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ
Луговой П. З., Скосаренко Ю. В.
Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрена задача
об определении деформированного состояния замкнутой цилиндрической
оболочки под действием локальних кратковременных усилий. На торцах
оболочки заданы граничные условия шарнирного опирания. В основу решения
задачи положена классическая теория оболочек [1] и энергетический метод.
Система уравнений движения оболочки в перемещениях приведена в [2].
Решение задачи динамики получено методом разложения по формам
собственных колебаний. Перемещения точек срединной поверхности оболочки
ищем в виде двойных тригонометрических рядов
M

N

u    (u11mn (t )cos n u12mn (t )sin n )cos dm ;
m 1 n  0

M

N

v    (u12mn (t )sin n  u 22mn (t )cos n )sin dm ;

(1)

m 1 n  0
M N

w    (u31mn (t )cos n  u32mn (t )sin n )sin dm ,
m 1 n  0

где u (t ), u (t ),..., u32mn (t ) – искомые функции времени; dm  m r / L ;
r, L – радиус и длина оболочки.
Подставив (1) в уравнения движения оболочки и выполнив
преобразования, получим следующие системы обыкновенных неоднородных
дифференциальных уравнений
 2u1
 2u 2
(2)
M1
 S1u1  Q1 ,
M2
 S2 u 2  Q 2 .
1
1mn

2
1mn

 2

 2

Здесь M1, M2, S1, S2 – матрицы масс и матрицы жесткости, элементы которых
зависят от параметров оболочки и параметров волнообразования m, n . Верхние
индексы 1, 2 указывают на то, что при формировании матриц масс и жесткости
использованы, соответственно, первые (индекс 1) и вторые (индекс 2) слагаемые в
выражениях (1); u1, u 2 – вектор-столбцы, составленные из искомых функций времени

u11mn , u12mn , u31mn и u12mn , u22mn , u32mn , соответственно; Q1, Q2 – вектор-столбцы, полученные
после интегрирования компонент внешней нагрузки по пространственным
координатам. Для решения задачи используем метод разложения решения по
формам собственных колебаний [1,3]. При этом системы (2) сводятся к ряду
независимых неоднородных дифференциальных уравнений, число которых равно
числу удерживаемых в решении форм собственных колебаний
uГ,i (t )  pi2uГ,i (t )  q Г,i (t ) ,
(3)
где q Г,i (t ) – компоненты вектора внешней нагрузки в главных координатах, pi –
собственное значение, соответствующее i -й форме колебаний; u Г,i – компоненты
вектора искомых функций времени в главных координатах.
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Решение уравнения (3) находим с помощью интеграла Дюамеля. После
этого делаем обратный переход к исходной системе искомых функций
u  A1u Г , где A – матрица форм собственных колебаний.
В качестве примера выполнен расчет прогиба и нормального ускорения
точек срединной поверхности оболочки в некоторые заданные моменты
времени.
Параметры
оболочки
следующие:
плотность
материала
3
2
3
11
  2, 65  10 кг/м , модуль упругости E  0, 7  10 н/м , коэффициент
Пуассона   0, 3 , радиус оболочки r  0,185 м, толщина обшивки
h  0, 0045 м, длина оболочки L=0, 27 м. К оболочке приложены две силы,
распределенные на малой площадке a  a  0, 04  0, 04 м. Центры площадок
имеют координаты 1  0, 5L/r; 1  0 и 2  0, 5L/r; 2   / 2 . Во времени
нагрузки изменяются по ступенчатому закону. Первая равна q1  q max при

0  t  0,1 с и равна нулю при t  0,1 с, вторая – q 2  q max при 1  t  1,1 с и
равна нулю в иные моменты времени. На рис. 1 приведены зависимости
прогиба и ускорения от времени в точках, совпадающих с центрами площадок
приложения нагрузки. Сплошная кривая соответствует точке 1, пунктирная –
точке 2. Как видно из графиков, после приложения нагрузки прогиб оболочки
постепенно возрастает и достигает максимальных значений на протяжении ~0,5
с. Максимальные ускорения точек локализованы в моменты действия нагрузок,
и в последующие рассмотренные моменты времени существенно меньше.

Рисунок 1 – Зависимости прогиба и ускорения от времени в точках,
совпадающих с центрами площадок приложения нагрузки
ВЫВОДЫ. Здесь проведено тестирование методики расчета на примере
гладкой шарнирно опертой оболочки. Выражения (1) в этом случае являются
формами собственных колебаний оболочки, что позволяет легко проверить
предложенную методику расчета при действии локальных нагрузок.
ЛИТЕРАТУРА
1. Амиро И.Я., Заруцкий В.А. Теория ребристых оболочек.– К.:
Наук.думка,1980.–368 с. – (Методы расчета оболочек: В 5-ти т.; Т.2).
2. Скосаренко Ю.В. Напряженно-деформированное состояние ребристой
цилиндрической оболочки, взаимодействующей с упругим основанием, при
кратковременных нагрузках. – Прикладная механика, 2015. – 51, № 1. – 112 с.
3. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле,
«Машиностроение», 1985. – 472 с.
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АНАЛІТИЧНИЙ, АНАЛІТИЧНО-ЧИСЕЛЬНИЙ І ЧИСЕЛЬНИЙ
ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМУВАННЯ ДОВГИХ
ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК НЕКРУГОВОГО ПЕРЕРІЗУ
Максимюк В. А., Сторожук Є. А., Чернишенко І. С.
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Історично першою працею з аналітичного
розв’язання задачі про напружено-деформований стан (НДС) циліндричної
оболонки некругового перерізу була робота [1]. Проте цей розв’язок
одновимірної задачі для довгої оболонки під дією внутрішнього тиску давав
рівні за абсолютною величиною моменти й переміщення у вершинах
еліптичного поперечного перерізу. Коректні значення моментів, напевне,
вперше були отримані Тимошенком у 1933 році і опубліковані в монографії [2].
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо нескінченно
довгу тонку циліндричну оболонку некругового перерізу, яка знаходиться під
дією поперечних поверхневих q і розподілених уздовж твірної погонних Q
сил, що не залежать від осьової координати x . Тоді всі шукані величини будуть
залежати тільки від кута  між нормаллю до серединної поверхні оболонки і
малою віссю поперечного перерізу.
Вихідними при дослідженні НДС даного класу оболонок є загальні
рівняння теорії непологих оболонок, в якій прийняті гіпотези Кірхгофа–Лява.
Основні рівняння оболонки в цьому випадку мають вигляд
dN Q
dQ N
  0;
  q  0;
rd r
rd r
du w
d
 
 ; 
; 
rd r
rd

dM
 Q  0;
rd
dw u
 ;
rd r

(1)

N  DN  ; DN  Eh / (1   2 ); M  DM  ; DM  Eh 3 / 12(1   2 ),

де N ,Q, M – внутрішні зусилля і момент; r – радіус кривини поперечного
перерізу;  ,  – мембранна і згинна деформації; u, w – тангенціальне
переміщення і прогин точок серединної поверхні оболонки;  – кут повороту
дотичної до поперечного перерізу; h – товщина оболонки; E, – модуль Юнга
і коефіцієнт Пуассона матеріалу оболонки.
В роботі запропоновано три підходи до розв’язання даної проблеми.
1. Аналітичний підхід. Авторам вдалося отримати точні розв’язки
системи (1) для таких видів циліндричної оболонки: відкритої нескінченно
довгої овальної циліндричної оболонки (0    k ) , повздовжній край   k
якої жорстко закріплений, а на краю   0 діє рівномірно розподілена
поперечна сила Q ; відкритої нескінченно довгої овальної циліндричної
оболонки (k    k ) з жорстко або шарнірно закріпленими повздовжніми
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краями   k , навантаженої рівномірним тиском q або рівномірно
розподіленою поперечною силою Q у вершині овалу   0 ; замкненої
нескінченно довгої овальної циліндричної оболонки, яка знаходиться під дією
рівномірного тиску q або двох діаметрально протилежних рівномірно
розподілених поперечних сил Q .
2. Аналітично-чисельний підхід. Розв’язання системи рівнянь (1)
зводиться до обчислення ряду інтегралів. Для більшості некругових поперечних
перерізів первісні підінтегральних функцій не виражаються через елементарні
функції. Тому автори розробили методику розв’язання задач статики для даного
класу оболонок, яка базується на аналітичному і чисельному інтегруванні та
забезпечує високу точність результатів. Наприклад, для збігу п’яти значущих
цифр аналітично-чисельного розв’язку задачі для овальної циліндричної
оболонки з аналітичним (точним) розв’язком цієї задачі необхідно розбити
інтервал інтегрування на 800 частин.
3. Чисельний підхід. За допомогою варіаційно-різницевого методу (ВРМ)
на основі функціоналу, в якому геометричні гіпотези Кірхгофа-Лява реалізовані
методом множників Лагранжа [3], розроблено методику дослідження НДС
некругової циліндричної оболонки. При виконанні конкретних розрахунків для
оболонки еліптичного перерізу спостерігалася сповільнена збіжність
результатів внаслідок так званого чисельного явища мембранного замикання
[3]. Так, для досягнення збіжності у трьох значущих цифрах для максимальних
угинів потрібно було чверть напрямної покрити сіткою, що має 2561 вузлову
точку. В той же час для досягнення вказаної точності при використанні
спеціальних засобів (змішаного функціоналу) потрібен 41 вузол.
ВИСНОВКИ. Отримано аналітичні (точні) розв’язки для овальної
циліндричної оболонки, які можуть бути еталонними для наближених і
чисельних методів. Запропонований аналітично-чисельний підхід дозволяє
обчислити з високою точністю значення компонент НДС довгої некругової
циліндричної оболонки при дії статичних навантажень. Використання у ВРМ
змішаного функціоналу, в якому додатково варіюється мембранна деформація,
приводить до значного покращення збіжності числових результатів.
ЛІТЕРАТУРА
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Меняйлов Е. С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из наиболее важных направлений
научно-технического прогресса является развитие систем искусственного
интеллекта, способных расширить круг решаемых человечеством задач.
Совместно с развитием вычислительно-информационных технологий
стало возможным автоматизировать процесс решения технических и
экономических вопросов, ранее решаемых вручную. При этом, часть таких
задач, практически не поддающихся решению классическими методами,
решаются системами вычислительного интеллекта, состоящими из нескольких
направлений. Из них наиболее перспективным направлением являются
эволюционные вычисления, которые подразделяются на эволюционные
стратегии, эволюционное программирование, генетические алгоритмы и
генетическое программирование. В свою очередь, из эволюционных
вычислений наибольшее распространение получили генетические алгоритмы,
способные решать сложные оптимизационные задачи большой размерности.
МАТЕРИАЛЫ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
Однако,
генетические алгоритмы обладают и существенными недостатками. Например,
процесс создания исходного набора хромосом, критерии отбора хромосом и
используемые процедуры являются эвристическими и далеко не гарантируют
нахождения глобального экстремума, т.к. эволюция может начать вычисляться
бесконечно долго на какой-либо непродуктивной ветви. И, наоборот, два
неперспективных родителя, исключенные из эволюции генетическим
алгоритмом, оказываются способными через несколько итераций произвести
высокоэффективного потомка. Это становится особенно заметно при решении
задач большой размерности со сложными внутренними связями. Не желательно
и проблематично использовать генетические алгоритмы в случаях: когда
необходимо найти точный глобальный оптимум, время исполнения функции
оценки велико, поверхность целевой функции имеет слабо изменяющийся
рельеф.
На рис. 1 показана классификация модификаций генетические алгоритмы.
Основные типы модификаций следующие:
– использование нестандартных архитектур генетического поиска;
– использование нестандартных или модифицированных генетических
операторов;
– использование нестандартных способов кодирования генотипа.
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Рисунок 1 – Классификация модификаций генетических алгоритмов
Современные исследования генетические алгоритмы концентрируются
вокруг следующих направлений:
1. Развитие более строгого математического фундамента генетических
алгоритмов как метода оптимизации [1] и анализ зависимости эффективности
алгоритма от различных генетических операторов и их параметров [2].
2. Сравнение генетических алгоритмы с другими методами оптимизации
и анализ возможных схем интеграции генетических алгоритмов с другими
методами оптимизации, например такими, как имитация отжига.
3. Реализация на параллельных архитектурах [3].
ВЫВОДЫ. В ходе работы проведен обзор и анализ существующих
модификаций генетических алгоритмов, показаны их основные достоинства и
недостатки. Произведена классификация основных направлений модификации
генетического алгоритма. Указаны основные направления исследований,
направленных на увеличение вероятности нахождения глобальных
экстремумов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Rudolph G. Finite Markov Chain Results in Evolutionary Computation,
1998.
2. Goldberg D.E. Sizing populations for serial and parallel genetic algorithros.
– Proc. of the 3rd International conference on Genetic Algorithms and Their
Applications. – CA: San Mateo, 1989.
3. Muhlenbein H. Parallel genetic algorithm, population dynamics and
combinatorial optimization. – Proc. Third Inter. Conf. Genetic Alg. San Mateo:
Morgan Kaufman, 1989. – 416 p.
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ПОРІВНЯННЯ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
РОЗРІДЖДЕНИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
Моісеєнко С. В., Ляхович Т. П., Кравченко Т.
Херсонський національний технічний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Чисельне моделювання реальних фізичних
процесів ґрунтується на застосуванні рівнянь математичної фізики різного
типу. Дискретні аналоги вихідних диференціальних рівнянь приводять до
необхідності розв’язання розріджених систем алгебраїчних лінійних рівнянь
(СЛАР). Основна частина комп’ютерних ресурсів витрачається на розв’язання
системи лінійних рівнянь, тому однією з ключових проблем математичного
моделювання являється вибір оптимального метода розв’язання СЛАР.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Всі використовувані на
практиці методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь можна
розділити на дві великі групи: прямі та ітераційні методи [2, 3]. Основні
аргументи на користь ітераційних методів засновані на економії комп'ютерної
пам'яті і процесорного часу. Також перевагою ітераційних методів є зручне
застосування в сучасній обчислювальній техніці. При розв’язанні розріджених
систем лінійних рівнянь великої розмірності прямі методи стають
неефективними в силу накопичення помилок округлення і великого числа
математичних операцій. Ітераційні методи дозволяють отримати рішення
системи з наперед визначеною точністю.
Зазвичай ітераційні методи застосовуються до розрідженим системам
лінійних алгебраїчних рівнянь, які виникають при скінченно-елементній,
скінченно-різницевій або скінченно-об'ємній апроксимації диференціальних
рівнянь (систем рівнянь) в частинних похідних. Також ітераційні методи
успішно застосовуються при розв’язанні деяких великих щільних СЛАР.
Слід зазначити, що в даний час відсутні універсальні методи, що
однаково добре працюють для різних класів задач. Як правило, завдання
полягає в тому, щоб знайти найбільш ефективний метод для конкретної
проблеми. В зв’язку з цим корисним буде проведення порівняльного аналіза
методів розв’язання СЛАР для рівнянь математичної фізики еліптичного типу.
Порівняльна характеристика ітераційних методів
1. Метод Якобі
• Вкрай простий у використанні, але якщо матриця не є діагонально
домінуючою, цей метод найкраще розглядати як введення в ітераційні методи
або в якості предобумовленності для нестаціонарних методів.
• Простий у розпаралелюванні.
2. Метод Гаусса-Зейделя
• Збіжність швидше, ніж у методу Якобі, але в цілому не може
конкурувати з нестаціонарними методами.
• Відноситься до матриць з діагональним переважанням або симетричним
позитивно певним матриць.
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• Властивості розпаралелювання залежать від структури матриці
коефіцієнтів. Різні порядки з невідомими мають різні ступені паралелізму.
3. Метод послідовної верхньої релаксації (SOR)
• Прискорення збіжності Гаусса-Зейделя (ω> 1, верхня релаксація); може
призвести до збіжності, коли метод Гаусса-Зейделя не сходиться (0 <ω <1,
нижня релаксація).
• Швидкість збіжності залежить головним чином від ω; оптимальне
значення ω може бути оцінений по спектральному радіусу матриці Якобі.
• Властивості розпаралелювання залежать від структури матриці
коефіцієнтів. Різні порядки невідомих мають різні ступені паралелізму.
4. Метод сполучених градієнтів (CG)
• Належить до симетричної позитивно певній системі.
• Швидкість збіжності залежить від ряду умов.
• Властивості розпаралелювання багато в чому залежать від матриці
коефіцієнтів і від структури попередньої обробки.
5. Метод узагальнених мінімальних нев'язок (GMRES)
• Застосовується до несиметричним матриць.
• GMRES призводить до меншої нев'язки для фіксованого числа ітерацій,
але ці кроки стають все більш витратними.
• Для того, щоб обмежити збільшення обчислювальних витрат і кількість
кроків на одну ітерацію, необхідний перезапуск GMRES.
• GMRES вимагає тільки матрично-векторні твори з матрицею
коефіцієнтів.
6. Метод біспряжених градієнтів (BiCG)
• Застосовується до несиметричним матриць.
• Вимагає матрично-векторний добуток коефіцієнтів матриці і
транспонованою матриці.
• Властивості розпаралелювання аналогічні властивостям CG.
7. Метод ітерацій Чебишева
• Застосовується до несиметричним матриць.
• Обчислювальна структура аналогічна CG, але в ній немає точок
синхронізації.
ВИСНОВКИ. З усього різноманіття ітераційних методів найбільш
працездатними є метод сполучених градієнтів (CG), метод узагальнених
мінімальних нев'язок (GMRES) і метод біспряжених градієнтів (BiCG).
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ТЕСТИРОВАНИЕ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫХ
БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ОКТАЭДРА
Мотайло А. П.1, Хомченко А. Н.2
1
Херсонский национальный технический университет
2
Черноморский государственный университет им. П. Могилы
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В качестве конечного элемента октаэдр
(7 узлов интерполяции) широко применяют при решении задач визуализации
[1]. Главным преимуществом использования решетки тетраэдральнооктаэдральной структуры в сравнении с тетраэдральной является скорость
вычислений. Построение систем узловых координатных (базисных) функций
октаэдра (6 узлов), изучение его интерполяционных качеств в сочетании с
тетраэдром являются предметом исследования авторов. В частности, в работе
[2] установлено, что октаэдр с кусочно-линейными узловыми координатными
функциями совместен с линейным тетраэдром и может быть использован при
решении задач математической физики с дифференциальным оператором
(положительно определенным, симметричным) второго порядка. При этом
метод конечных элементов (МКЭ) сходится в среднеквадратичном при расчете
характеристик напряженно-деформированного состояния твердого тела. Для
проверки теоретических результатов [2] проведем численный эксперимент на
примере задачи Буссинеска [3].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим
замкнутую

область

V 

x , x , x  : 0  x
1

2

3

1



 a, 0  x 2  b, h0  x 3  h  h0 ,

являющуюся частью упругого изотропного полупространства, расположенную
на расстоянии h0 от точки приложения нагрузки P, направленной вдоль оси
Ox 3 . Методом конечных элементов найдем перемещения ui в произвольной
точке области V как решение краевой задачи для системы уравнений Ламе:
1

(1)
 2ui 

 0 , i  1, 3 ,
1  2 x i

где 2   2 / x12   2 / x 22   2 / x 32 – оператор Лапласа,  – коэффициент
Пуассона,   u1 / x1  u2 / x 2  u3 / x 3 , с граничными условиями Дирихле
P
ui 
4G

x x
xi
  i 3 3  1  2 
 r
r r  x3











P
 , i  1, 2 , u3 

4G


 



где G – модуль сдвига, r  x12  x 22  x 32 , x1, x 2, x 3







 2  1 
x 32 


 3 ,

r
r 



(2)

– произвольная точка

границы области V.
Разбивая область V на конечные элементы в форме октаэдров и тетраэдров
[2], используем линейные функции Li
линейные функции октаэдра
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1 6 1  2   3     , i  1, 3;

NLi  1 6 1  2   3     , i  2, 4;

1 6 1  2   3     , i  5, 6;
где  ,,  – локальные координаты точки x1, x 2, x 3 V .







(3)



Для нахождения численного решения ui данной задачи авторами
составлена программа в среде Maple. Результаты численного эксперимента в
табл.1, 2 получены для стального куба (  0.3 , G  8  104 H  м2 ) размеров
a  b  h  1 м, h0  0, 01 м при точечной нагрузке P  103 H .

Таблица 1 – Ошибка решения на тетраэдрально-октаэдральной решетке
Решение МКЭ
Характеристики
36 окт., 1104
решетки
1окт., 16 тетр. 6 окт., 136 тетр.
тетр.





2

 u3  u3 dx1dx 2dx 3

2.65  102

9.08  103

2.97  103

Время вычислений (с)

17

41

69

V

Таблица 2 – Ошибка решения на тетраэдральной решетке
Решение МКЭ
Характеристики
решетки
6 тетр.
48 тетр.
384 тетр.





2

3072
тетр.

 u3  u3 dx1dx 2dx 3

4.4  102

1.5  102

5  103

1.5  103

Время вычислений (с)

9

12

18

242

V

ВЫВОДЫ. Проверка теоретических результатов о сходимости МКЭ на
решетке тетраэдрально-октаэдральной структуры подтверждается численным
экспериментом на примере задачи Буссинеска. При этом точность и скорость
полученных результатов остаются высокими.
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КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Нестеренко Б. Б., Новотарський М. А.
Інститут математики НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним з важливих напрямків розвитку
«науки про життя» є дослідження процесів руху рідин в біологічних об’єктах,
тобто перистальтичних процесів. Актуальність вивчення перистальтичних
процесів ґрунтується на тому, що згадані процеси відіграють надзвичайно
важливу роль у життєдіяльності живих організмів, зокрема у функціонуванні
судинної та травної систем людини. Проте довгий час розглядалися лише
найпростіші математичні моделі перистальтичних процесів. Причиною цьому є
особливості фізичних процесів, що відбуваються у біологічних об’єктах. Як
правило, такі процеси характеризуються надзвичайно широким діапазоном
зміни параметрів у часі та просторі, що істотно утруднює їх математичне
моделювання.
Разом із тим, сьогодні існує потреба у більш точному прогнозуванні змін
фізичних параметрів організму, що можуть виникнути в результаті
оперативного втручання з метою корекції або реконструкції ушкоджених
ділянок травного тракту. Час одержання таких прогнозів також жорстко
обмежений. Ці фактори спричиняють значні труднощі при застосуванні
традиційного підходу до моделювання, який використовує стратегію
моделювання «зверху-вниз», що базується на розв’язуванні відповідної
крайової задачі математичної фізики. Згаданий підхід дозволяє досягти заданої
точності моделювання, але розв’язування тривимірного рівняння Нав’є-Стокса
потребує великих затрат обчислювальних ресурсів і часу для одержання
бажаного результату.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. З метою скорочення часу
математичного моделювання при збереженні заданої точності запропоновано
комбінований метод, який ґрунтується на ідеї оптимального поєднання двох
протилежних стратегій математичного моделювання, умовно названих
стратегіями «зверху-вниз» та «знизу-вверх». Стратегія моделювання «зверхувниз» полягає у розв’язуванні крайової задачі на основі рівняння Нав’є-Стокса
та рівняння неперервності потоку з відповідними початковими та граничними
умовами:
 u
1

    u u  p   2u  F ,

(1)

p
 t
u  0,

де u  швидкість, p  тиск,   густина,   динамічна в’язкість, F  поле
об’ємних сил.
Систему алгебраїчних рівнянь Lx  F , одержану в результаті
попередньої дискретизації крайової задачі (1), будемо розв’язувати локальноасинхронним паралельним методом [1], що визначає ітераційну послідовність
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x j





векторів x j  R3 , яка формується рекурсивно за ітераційною

j 1

схемою:





     
L  l x  ,..., l x  ,..., l
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x j  1 ,
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xi j  
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,

i  J j,
i J j.

(2)

різницевий оператор, визначений в





кубічній області; J j ‒‒ непуста підмножина множини 1, 2,..., , що є актуальною





для ітерації j ; sk j  1 ‒‒ величина затримки одержання значення x k для



обчислення x i j .
Застосування даного методу до розв’язування системи (1) на певному
часовому шарі дозволяє визначити розподіл тиску в досліджуваній області з
наперед заданою точністю.
Для визначення початкового розподілу тиску на наступному часовому
шарі в залежності від граничних умов та поточної геометрії області застосовано
стратегію моделювання «знизу-вверх» з використанням решітчастої моделі
Больцмана, яка описує рух елементарних об’ємів рідини на мікроскопічному
рівні [2]:
f
1
eq 
,
(3)
 vf 
f f
t

де   час встановлення локальної рівноваги, f  функція розподілу густини,
яка задає ймовірність того, що елементарний кубічний об’єм рідини в момент
часу t знаходиться в точці x та має швидкість v .
Макроскопічний та мікроскопічний рівні моделювання пов’язані
виразами:
1
eq
  k fk , u  k vk fk  ,
(4)







де k  коефіцієнт, що задає параметри решітки.
ВИСНОВКИ. Створено комбінований метод математичного моделювання
перистальтичних процесів, який поєднує два підходи до моделювання руху
рідин та дозволяє скоротити час моделювання.
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ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ ЛІКІВ
У СТІНЦІ СУДИНИ
Савула Я. Г., Турчин Ю. І.
Львівський національний університет імені Івана Франка
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У роботі розглянуто математичну модель
процесу розповсюдження ліків у стінках судин при катетерному лікуванні
атеросклерозу. Атеросклероз – це хронічне захворювання, що характеризується
відкладенням жирової бляшки на стінці артерії. Ліки, що являють собою
сукупність наночастинок, кожна з яких містить інкапсульовані біоактивні
речовини, доставляють локально до уражених стінок артерії з допомогою
катетера. Після проникнення у стінку судини, надалі поширення наночастинок
відбувається за рахунок процесу адвекції-дифузії, при якому вивільняються
інкапсульовані ліки, що забезпечує терапевтичний вплив на цільовій ділянці
артерії. Дослідження задачі, що описує процес розповсюдження ліків у стінці
судини при лікуванні атеросклерозу [1], дасть змогу оптимізувати процес
лікування.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Нехай  – відкрита
зв’язна обмежена множина в R 2 з кусково-гладкою межею    , де 
складається з неперетинних D , N .
Необхідно знайти c1, c2 – невідомі концентрації наночастинок і ліків,
відповідно, які задовольняють головні рівняння змішаної моделі переміщення
ліків [2]
 c1
   (Vc1)    (K1  c1)   1c1  0;


t
(1)


c
 2    (Vc )    (K  c )   c  c f ,
2
2
2
2 2
1
 t
а також початкові та граничні умови
c1(x, 0)  c10,c2(x, 0)  c20 ;

(2)

c1  g1, c2  g 2 на D ;

(3)

n  (Ki  ci )  i (ci  ci, )  0, i  1, 2 на N ,

(4)

де K1, K 2 – коефіцієнти дифузії; V – поле швидкостей у стінці артерії;  1,  2 –
сталі метаболізму; f – рівень розчинності ліків на кожну наночастинку.
Наведено варіаційне формулювання задачі [4], за реальними біологічними
та хімічними параметрами для рівнянь, крайових і початкових умов виконано
обчислення. В ході першого обчислювального експерименту за цими
параметрами було виявлено, що задача характеризується великими числами
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Пекле, і розв’язки, одержані МСЕ з використанням лінійних і квадратичних
базисних функцій з допомогою пакету FreeFEM++ [1], є нестійкими навіть у
близькі до початкового моменту часу. Оскільки простежується осциляція
розв’язків, то задачу треба розв’язувати, застосовуючи спеціальні чисельні
методи [4]. Одним з запропонованих рішень є використання апроксимацій на
основі базису з функцій-бульбашок [5], які на стандартному трикутному
елементі поділяються на 3 групи: вузлові, реброві та внутрішні. Базис
визначається в барицентричних координатах виду
1
 
1
 

L1  1   
(5)
 , L2  1   
 , L3 
2
2
3
3
3

і для його побудови використовуються поліноми Лежандра Pi (t ) , які
визначаються співвідношеннями
P0  1, P1  t, (n  1)Pn 1(t )  (2n  1)tPn (t )  nPn 1(t ), n  1, 2, 3,... .

(6)

Для базису порядку р усього визначено три вузлові функції, p – 1 реброві
функції на кожній стороні трикутника і ( p – 2)( p – 1) / 2 внутрішніх функцій
Для підвищення точності обчислень обрахунок інтегралів по трикутниках
здійснюється з допомогою IOST (Integral Over Standard Triangle [3]) квадратур
вищих порядків. Створена програма мовою c# для розв’язання поставленої
задачі показує, що запропонований метод є ефективним для задач такого класу.
ВИСНОВКИ. Таким чином, у роботі здійснено числове дослідження
математичної моделі розповсюдження ліків у живих тканинах. Показано, що у
зв’язку зі значною перевагою коефіцієнтів адвекції над коефіцієнтами дифузії,
для стійкості розв’язку необхідно застосовувати спеціальні чисельні методи.
Запропонований варіант використання апроксимацій на базі поліномів
Лежандра справді покращує стійкість розв’язку.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР ИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ДИСКРЕТНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ
Самилык Е. Ф., Диденко Е. В., Лазурик В. Т.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Формирование очередей и уменьшение
пропускной способности пересечений транспортных систем можно
спрогнозировать с помощью моделирования взаимодействия дискретных
стохастических потоков [1]. При различных интенсивностях потоков,
взаимодействующих на пересечениях, целесообразно применять разные модели
описания потоков [2]. Так при низком уровне потока в задаче нахождения
среднего времени ожидания при случайном прибытии элемента на пересечение,
кроме распределения временных интервалов между элементами, нужно знать,
как в потоке группируются интервалы меньше минимально необходимого для
пересечения (критический интервал) [3, 4]. Введение дополнительных
характеристик описания потока требует разработки методов их выявления из
реальных потоков в транспортных сетях.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В распределении
временных интервалов критические интервалы могут попадаться, как
изолировано, так и группами различного размера [5, 6]. Введем понятие кластер
для обозначения групп элементов в потоке, временная дистанция между
которыми меньше критической [7] и кластерной структуры потока, как
совокупность двух характеристик: распределение длин интервалов между
элементами в кластере и распределение кластеров по количеству
внутрикластерных интервалов. В произвольном распределении временных
интервалов 0 (x ) можно выделить различные по размеру кластеры, которые
формируются в виду стохастичности процесса. Выберем фиксированный
размер критического интервала  , определяющего принадлежность элемента
потока к кластеру, и построим для исследуемого потока распределение
кластеров по размеру. Функция распределения кластеров по размеру в потоке
имеет вид
pcl (n)  (1  )n 1 ,
(1)
где  – вероятность появления интервала меньше критического.
Функция cl (n ) является универсальной для любого распределения
временных интервалов в потоке со стохастической кластерной структурой.
Рассмотрим методику по выявлению наличия в потоке нечастотной кластерной
структуры – распределение кластеров по размеру отличается от теоретического
(1). При построении распределения кластеров по размеру из распределения
временных интервалов в потоке, важно выбирать корректный параметр
кластеризации  . Так, если его выбрать слишком большим – повышается
вероятность получения больших кластеров, которых на самом деле нет, если
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слишком маленьким – повышается вероятность принять внутрикластерный
интервал за межкластерный.
В распределении временных интервалов  0 последовательно выбираем
величину  от близкой к 0 и до наибольшего значения интервала в
распределении  0 . Для каждого значения  находим p( )  P(   ) , где

 ~0 .
Для p(a ) вычисляем значение величины n(p)  ncl / n , где n cl – число
элементов во всех кластерах в выборке при заданном параметре кластеризации
 , а n – общее число элементов в потоке. Для потоков, где отсутствуют
нестохастические кластерные структуры, зависимость n(p) будет определяться
выражением n(p)  p(1 - p) , в независимости от вида распределения  0 .
С помощью разработанной авторами системы моделирования потоков с
нечастотной кластерной структурой сгенерируем поток (N=1000) с
фиксированными по размеру кластерами ncluster  10 , внутрикластерным
интервалом 0.2, вероятность появления кластера 0.2 и с междукластерным
интервалом, распределенным по экспоненциальному закону. Построим
зависимость n(p) , рассчитанную для смоделированного потока, и сравним ее с
рассчитанной по формуле n(p)  p(1 - p) .
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Рисунок 1 – Величина n(p) построенная по формуле p(1 - p) – пунктирная
кривая, и по смоделированным данным – сплошная кривая
Как видно из рисунка 1, для потоков с одинаковым распределением
временных интервалов, но с различной кластерной структурой, кривая
n(p) может существенно отличаться от кривой для частотной кластеризации.
Параметр кластеризации  можно выбирать как размер максимального
отклонения значения величины n(p) для потока с кластерной структурой от
теоретической зависимости n(p) для этого распределения.
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ВЫВОДЫ. В этой работе рассмотрена методика выявления нечастотной
кластерной структуры из распределения временных интервалов дискретных
стохастических потоков. Она основана на сравнении зависимостей количества
кластеров от величины критического интервала для потоков с частотной и
нечастотной кластерной структурой. Показано, что изменение кластерной
структуры потока при фиксированном распределении временных интервалов
между элементами определяет изменение среднего времени задержки для
элемента второстепенного потока, случайно прибывшего к пересечению.
Приведенные результаты могут быть использованы в системах
управления транспортными потоками.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ КОДА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ОПТИМИЗАЦИИ
Скачков Д.А.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Одно из основных общих требований к модели – «функциональность».
Под функциональностью автор подразумевает пригодность модели для
достижения поставленной цели. В контексте данной работы модель
функциональна, если она обеспечивает адекватную идентификацию текущего
состояния моделируемого объекта и отражает динамику его развития.
Показателями качества модели являются также либо собственно вероятность
ошибки оценки, либо связанные с ней некоторые функции потерь. При этом
различают условную вероятность ошибочной оценки, ожидаемую ошибку
алгоритма оценки на выборке заданного объема, и асимптотическую
ожидаемую ошибку классификации. Функции потерь также разделяют на
функцию средних потерь, функцию ожидаемых потерь и эмпирическую
функцию средних потерь.
На этой основе может быть сформулирован соответствующий критерий
качества алгоритмов распознавания, который можно было бы назвать «степень
соответствия экспертным оценкам», или более пространно: «очевидность и
естественность результатов автоматизированной классификации для человекаспециалиста».
Время решения задачи (при всех прочих равных условиях) определяется
не только вычислительной эффективностью алгоритма, но и мощностью
вычислительной системы.
Следующим критерием качества модели является ее «логическая
сложность». Часто алгоритмы с более высокой достоверностью распознавания
являются и более сложными. Например, такие развитые и качественные с точки
зрения высокой достоверности распознавания методы, как комплексные
методы: «алгоритмы вычисления оценок» (АВО) и «коллективы решающих
правил» (КРП) [1–3] имеют очень высокую сложность. Отсюда следует высокая
сложность их программной реализации, а также низкое быстродействие,
сложность интерпретации результатов их работы.
Учитывая это, автор предлагает ввести понятие «интегральный критерий
качества алгоритма оценки». В предварительном плане для количественной
оценки интегрального критерия можно предложить метод сведения
многокритериальной задачи к однокритериальной, однако более подробное
рассмотрение этих вопросов выходит за рамки данной работы.
Применяются три основных экспериментальных метода оценки наиболее
распространенного критерия качества распознающих алгоритмов, вероятности
достоверного распознавания:
– выборка используется одновременно как обучающая и контрольная;
– выборка разбивается на две части – обучающую и контрольную;
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– из всей выборки случайным образом извлекается один объект, а по
оставшимся синтезируется решающее правило и производится распознавание
извлеченного объекта, эта процедура повторяется заданное число раз
(например, до полного перебора).
Первый способ дает завышенную оценку качества оценки по сравнению с
той же оценкой качества по независимым от обучения данным. Второй способ
является самым простым и убедительным. Им широко пользуются, если
экспериментальных данных достаточно.
В то же время третий способ, называемый также методом скользящего
экзамена, является наиболее предпочтительным, так как дает меньшую
дисперсию оценки вероятности ошибки. Однако этот метод является и самым
трудоемким, так как требует многократного построения правила
распознавания.
Агрегируя результаты статистических данных, можно исключить из них
функциональные компоненты ядра веб-приложения, опираясь на точку вызова
функции и пути исполняемого файла.
На основе вышеизложенного можно сформулировать следующие
основные требования к моделям, ориентированным на применение в
инфраструктуре хостинг-провайдера.
Модель должна обеспечивать:
 идентификацию характеристик исследуемого объекта по его
выходным параметрам (при независимости времени идентификации от объема
обучающей выборки);
 выработку эффективных управляющих воздействий на сложный
объект управления;
 накопление информации об объекте управления и повышение степени
адекватности модели, в том числе в случае изменения характера взаимосвязей
между входными и выходными параметрами (адаптивность;
 определение ценности факторов для детерминации состояний СОУ и
контролируемое снижение размерности модели при заданных граничных
условиях, в том числе избыточности.
Кроме того, модель должна быть математически прозрачной (достаточно
простой) и технологичной в программной реализации.
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METHODS AND ALGORITHMS FOR IMPUTATION OF DATA FROM
SOCIAL NETWORKS’ ACCOUNTS
Slabchenko O., Sydorenko V.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
ACTUALITY. Incomplete data is common problem to be faced by researches
when modelling on real data, so there is a range of special algorithms was developed
to solve it. Since the concerned subject area has mixed nature of attributes, relations
between them and large number of unique values, using of well-known techniques of
imputation gets difficult. There is need to develop an approach taking into account
the features of data from social networks, which achieve satisfactory stable results.
The goal of this paper is to enhance effectiveness of imputation of missing
values from social networks’ accounts by building of data restoration models.
MATERIAL AND RESEARCH RESULTS. Suppose there is some initial



k  n matrix Z which elements zij i  1, n; j  1, k



describe n users in the

dimension of k features. These features can be divided into 2 types: potentially
containing missings and always complete. Let denote n  k1 matrix of incomplete
data as X1 , where k1 is the number of attributes which may contain missing values.
Let denote n  k 2 matrix of always filled data as X 2 , where k 2 is the number of
complete attributes. X 2 is called the enrichment matrix. It will be used for data
enrichment by transforming and reorganizing of k 2 features. Let introduce the
concept of n  k1 matrix of complete data X and binary matrix M , where mij  1 if
x ij is not missing, else mij  " NA " . Then X1  X

M , where operator

is the

analogy of Hadamart product so that x ij  mij  x ij if mij  1 and x ij  mij  " NA " if
mij  " NA " . To solve the problem of imputation we need to restore the initial matrix
X on basis of incomplete matrix X1 and enrichment matrix X 2 or to find an

acceptable estimate X̂  X in some range of deviation rj ( j  1, k ) for each of k
incomplete features [1].
One of the algorithms that can be applied on concerned subject area is Apriori
for association rules (AR) building. However it achieves poor results because of the
significant number unique values, for which algorithm isn’t able to generate rules.
Thus we offer the modified algorithm with the stage of preliminary clustering which
allows solving this problem. It’s found experimentally that it outperforms the original
algorithm on social network data (more than 20% of exact restoration) [2].
By the results of research we found that there is statistically significant weak or
moderate positive relation 0,18  r  0, 42 between data of X and X 2
with p  0, 05 . The best results of missing values restoration show models on basis of
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following algorithms: association rules with preliminary clustering (ARPC), random
forests (RF) [3], and support vector machines (SVM) for numeric data in training set.
We tested these models on datasets with the proportion of missing values up to 30%.
ARPC model restores about 30-40% of values with exact accuracy and 60-80% in the
range of r  2 , herewith the range of vectors of restored values is 55  R  63 . RF
respectively restores about 35-40% and 75-90%. SVM shows unsatisfactory results of
exact restoration about 20-30%, but 60-85% in the range of r  2 . However in
terms of normalized mean squared error (NRMSE) SVM shows the best results:
within the limits of 0.26…0.63, while the error of ARPC varies within 0.84…0.98,
and the error of RF varies within 0.22…0.91 respectively. Experiments show that
despite similar results of imputation, different models produce different results,
which indicates their instability. Thus we offer to solve this problem by building an
ensemble of models on basis of above-mentioned algorithms with use of simple or
weighted voting.
CONCLUSION. To improve informativeness of initial data we offer to use an
extended correlated matrix consisting of incomplete data, which is complemented by
an enrichment matrix. We also found out that the best results of imputation on
extended data produce RF, SVM and modified ARPC algorithms, which are
advisable to be included in an ensemble to enhance results of imputation.
REFERENCE
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ЕЛМАНА В ЗАДАЧІ
ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КЕРОВАНОГО ПРОЦЕСУ
Сохін Н. Л., Гученко М. І., Іванов В. О.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для вирішення задач AQM класичний підхід
теорії керування є не надто вдалим, адже його використання наштовхується на
труднощі, пов’язані зі складністю, нелінійністю, невизначеністю і
нестаціонарністю комп’ютерної мережі та трафіка. Тому сьогодні активно
впроваджуються альтернативні методи керування, зокрема на основі локальної
моделі керованого процесу (ЛМКП), яка дозволяє здійснювати керування за
умов відсутності математичних моделей об’єкта керування та зовнішніх
збурень [1, 2].
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Постановка задачі
наступна. Необхідно навчити ШНМ розпізнавати параметри сигналу на основі
знання його попередніх відліків. Структура мережі має бути якнайпростішою
для збільшення швидкості її навчання.
Оскільки в існуючому алгоритмі стабілізації об’єкта керування
здійснюється по основній гармоніці, то в якості еталонного було обрано сигнал
вигляду
y  A sin(t   ) .

(1)

ШНМ на основі трьох відліків синусоїди має розпізнати її параметри –
A,  та  . Отже, мережа повинна мати три входи (відліки синусоїди) та три
виходи (значення параметрів) і вирішувати задачу розпізнавання.
Для прогнозування було обрано рекурентну ШНМ Елмана [3] яка має у
своїй структурі зворотні зв’язки, що дозволяють в процесі прогнозу
враховувати попередні значення сигналу, тобто відтворюють ефект
запам’ятовування. Навчальні вибірки складено наступним чином: значення
параметрів A,  та  варіювалися від 1 до 10 з кроком 1. Для кожного набору
з трьох параметрів бралися три точки синусоїди y(0.1) , y(0.2) та y(0.3) . Таким
чином отримано масив з 1000 шаблонів, кожен з яких складається з шести
значень. Для навчання мережі використано модель ШНМ Елмана, побудовану в
системі MATLAB/SIMULINK.
ВИСНОВКИ. Отримані у результаті навчання значення вагових
коефіцієнтів синапсів мережі дозволяють розпізнавати значення параметрів
синусоїди A,  та  із задовільною точністю 102 . Отже, дана нейронна
мережа здатна розпізнавати параметри сигналу на основі знання його
попередніх відліків. В подальшому планується ускладнити структуру мережі з
метою добитися компромісу між складністю мережі та потрібною точністю
прогнозу.
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VECTOR SCHRODINGER EQUATION: COUPLING, POLARIZATION,
PHASE DIFFERENCE, QUASI-PARTICLE DYNAMICS
Todorov M. D.
Faculty of Applied Mathematics and Informatics, Technical University of Sofia
For a system of coupled nonlinear Schrodinger equations (SCNLSE) both
through linear and nonlinear terms, we investigate numerically the head-on and
taking-over collision dynamics of polarized solitons. In the case of general elliptic
polarization, analytical solutions for the shapes of steadily propagating solitons are
not available, and we develop an auxiliary numerical algorithm for finding the initial
shape. We use a superposition of polarized solitons as the initial condition for
investigating the soliton dynamics (sech-like as well as general form). We consider
the interactions with and without cross-modulation, with stationary shapes and with
breathers. For general nontrivial cross-modulation, a jump in the polarization angles
of the solitons takes place after the collision (polarization shock). For moderate and
large values of the nonlinear coupling parameter, additional solitons are created
during the collision of the initial ones.
We also find that, depending on the initial phases of the solitons, the
polarizations of the system of solitons after the collision change, even for trivial
cross- modulation. This sets the limits of practical validity of the celebrated Manakov
solution. In the majority of cases the solitons survive the interaction, preserving
approximately their phase speeds and the main effect is the change of individual
polarization but the total net polarization of the system is conserved. However, in
some intervals for the initial phase difference, the interaction is ostensibly inelastic:
either one of the solitons virtually disappears, or additional solitons are born after the
interaction.
In the case of pure linear coupling the Manakov system is enriched by a linear
coupling term with complex-valued coeffcient and the individual solitons are actually
either blowing or dispersing breathers. The momentum of the individual quasiparticles (QPs) is conserved while the masses of the individual QPs oscillate, but the
sum of the masses for the two QPs is constant. Respectively, the total energy
oscillates during one period of the breathing, but the average over the period is
conserved. The individual and total polarization angles for the two QPs oscillate with
different periods before and after the interaction. This extends to the case of breathing
our earlier results about the conservation of the total polarization for the interaction of
non-breathing solitons.
The results of this work elucidate the role of the linear and nonlinear couplings,
the initial phase, and the initial polarization on the interaction dynamics of soliton
systems in SCNLSE. Since the Manakov system loses its full integrability when the
nontrivial nonlinear coupling is present, the approach for its study is numerical. All
the numerical experiments and computer simulations are implemented by using a
fully conservative difference scheme in complex arithmetic.
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ПРО ОЦІНЮВАННЯ АПРОКСИМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
БАЗИСІВ ТРИКУТНИХ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Тулученко Г. Я., Старун Н. В., Білоусова Т. П., Безердян С. І.
Херсонський національний технічний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В літературних джералах обговорюються такі
прогностичні оцінки апроксимаційних властивостей базисів скінченних
елементів як число обумовленості матриці Грама, складеної для базисних
функцій [1], і величина сліду матриці жорсткості використовуваного елемента
[2]. Застосування цих оцінок в наведених роботах має теоретичне
обгрунтування. В той же час для методу скінченних елементів надійна кількісна
і якісна оцінка прогнозованої похибки розв’язку може бути отримана, в
більшості випадків, в результаті тестування модифікацій методу на задачах з
відомими аналітичними розв’язками.
У роботах [3, 4] досліджуються задачі побудови гармонічних базисів для
скінченних елементів у формі прямокутних рівнобедрених трикутників.
Відзначаються такі позитивні риси цих елементів, як можливість сполучення у
сітках із прямокутними елементами, краща обумовленість матриць жорсткості,
ніж при застосуванні різносторонніх елементів тощо.
Нами у роботах [5, 6] показано, що перехід до гармонічних базисів може
супроводжуватися неузгодженістю оцінок апроксимаційних властивостей і
погіршенням точності отримуваних розв’язків у порівнянні із розв’язками,
отриманими при використанні стандартних базисів.
Отже, актуальною є задача встановлення причин виникнення вказаних
суперечностей.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглянемо стандартні
базиси
для
трикутного
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Таким чином, модифікації доцільно піддавати тільки базисні функції, які
асоційовані із вузлами на серединах сторін трикутника.
Нові базисні функції будемо шукати у вигляді
 2

 2

r i  j r

NM 2k  NS 2k    aij x iy j ,
i 0 j 0

(2)

де k  1; 3 ; aij  невідомі коефіцієнти.
Розглядаються два випадки, коли r  1 і r  2 . Для цих значень r
побудовано декілька базисів як розв’язків низки задач мінімізації.
ВИСНОВКИ. На тестових задачах кращу точність показали базиси,
функції яких знайдені із задачі мінімізації сліду матриці жорсткості, а не числа
обумовленості матриці Грама. При чому, коли r  1, розв’язок за методом
скінчених елементів наближається до точного розв’язку знизу, а коли r  2 , 
зверху. Це дозволяє зваженим осередненням цих базисів отримати базис, при
якому точність отриманих розв’язків не поступається точності розв’язків,
отриманих за методом Фур’є.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВЯЗКОУПРУГОГО МАТЕРИАЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Черненко В. П., Кобыльская Е. Б.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время одним из актуальных
направлений в медицине является математическое моделирование свойств
биологических тканей в различных условиях функционирования [1–5].
Медицина считается экспериментальной наукой, но эмпирическое изучение
процессов, происходящих в биотканях, ограничено. Исследование
механических свойств биотканей, как вязкоупругих сред, представляет интерес
и со стороны механики, и со стороны медицины, так как ткани организма, в
частности компактная костная ткань, проявляют вязкоупругие свойства.
В компактной костной ткани половину объема составляет минеральное
вещество кости – гидроксилапатит. Это вещество представлено в форме
микроскопических кристалликов. Другая часть объема состоит из
органического материала, главным образом коллагена (волокнистый белок,
обладающий высокой эластичностью). Способность кости к упругой
деформации реализуется за счет минерального вещества, а ползучесть – за счет
коллагена.
Механические свойства костной ткани зависят от многих факторов:
возраста, заболевания, индивидуальных условий роста. Запас механической
прочности кости весьма значителен и заметно превышает нагрузки, с которыми
она встречается в обычных жизненных условиях. Живая кость в 5 раз прочнее
железобетона.
При различных способах деформирования костная ткань ведет себя поразному. Большой практический интерес представляет отклик костной ткани на
циклическое деформирование, так как в обычных физиологических условиях
кость чаще всего подвергается воздействию периодически изменяющихся
нагрузок.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассматривается
математическая модель поведения компактной костной ткани под действием
периодической нагрузки. В материалах реализуются разные виды деформаций:
упругая обратимая (модель–пружина), вязкоупругая обратимая (модель
Фойгта) и вязкая необратимая (модель–поршень). Различное сочетание таких
моделей позволяет создавать модели, наиболее полно отражающие
механические свойства тел и, в частности, биологических тканей. Поведение
компактной костной ткани лучше всего описывается моделью Зинера (моделью
стандартного вязкоупругого тела), которая состоит из последовательно
соединенных упругого элемента и модели Фойгта [6].
Уравнение Зинера для определения напряженно-деформированного
состояния вязкоупругого элемента имеет вид
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   Е1  Е2    Е1Е2   Е2 ,

(1)

где  – напряжение,  – деформация,  – вязкость жидкости, E1 и E 2 –
модули упругости,   d dt ,   d dt .
Напряжение в пульсационном цикле нагружения имеет вид





  A sin  t T ,

(2)

где A – амплитуда нагружения, T  2  – период нагружения,  – круговая
частота; при этом коэффициент асимметрии r   min  max  0 .
ВЫВОДЫ. Построена математическая модель механического поведения
вязкоупругого элемента под действием периодической нагрузки. Вязкоупругий
элемент представляет собой компактную костную ткань. В качестве
определяющего уравнения, описывающего механические свойства материала,
взято уравнение Зинера.
Направление
дальнейшего
исследования:
провести
численное
моделирование механического поведения вязкоупругого элемента и сравнить
полученные результаты с экспериментальными данными.
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ЛОКАЛЬНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ПОМЕХ
Чернышева А. Ю.
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.
В процессе обработки результатов
измерений или при численном решении задач математической физики
требуется построение полей параметров различного типа, таких как плотность,
давление, температура, скорость течения и т. п. Как правило, основную
трудность составляет наличие помех. Особую актуальность требование
устранения помех или их уменьшение в процесс обработки обретает при
разработке аппаратно-информационных систем поиска экстремума. В
частности, эта задача возникает как центральная при конструировании
аппаратов, определяющих точки наименьшего (или наибольшего) тургора
мышц при лечении ДЦП.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Пусть заданы
значения функции f (r ) в узловых точках: (ri , z i ) , i  1..n . Здесь ri –
координаты узлов в N -мерном линейном пространстве, zi  f (ri ) . Вектору r0
соответствует фиксированная точка. Требуется найти аппроксимирующую
функцию в классе линейных комбинаций некоторого базисного набора
функций k (r ) , k  0,1, 2,...m : (r )  a T (r  r0 ) , (ri )  zi . Рассматриваются
веса, как скалярные колоколообразная функции нормы разности текущего



вектора r и фиксированного r0 : i  i (r )   r  ri



2
 d   1 / 1  d / H   .

(1)


Согласно методу наименьших квадратов (МНК), коэффициенты ak
находят из условия минимума функционала
n





Q(r , a )   z i  a T  ri  r0
i 1



2

( ri  r0 )  mina .

(2)

Возникает нормальная система уравнений вида Aa   , причем решение
этой системы линейно зависит от результатов измерения z i . Это даёт
возможность построения формул авторегрессионного типа, точных для
заданного класса функций
(3)
f (r )  c T  r  r0   i (r ) z i .





zi 

Коэффициенты i (r ) авторегрессионной формулы имеют такой вид



i (r )   r  ri



m

m



1
  ( А )ks k (ri  r0 )s (r  r0 ) .

k 0 s 0
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В работе [2] приведены результаты вычисления коэффициентов i (r0 ) в
двумерном пространстве для того случая, когда координаты узлов
располагаются в узлах прямоугольной сетки в окрестности точки измерения, а
базис квадратичен. Аппроксимирующая функция является квадратичной
1
1
1
(5)
(r )    ij (r0 )z ij   0  b T (r  r0 )  (r  r0 )T G(r  r0 ) ,
i 1 j 1
2

1 
где  0  (r0 )  11z 0,0  2  z ij   z ij  , причем H равен шагу сетки.
15 
i  j 1
i  j 2

Аналогичным образом могут быть представлены вектор b градиента и
матрица Гессе G . Например,
b1  3(z1,0  z 1,0 )  2(z1, 1  z 1, 1  z1,1  z 1,1) / 14,









G11  {4 z 0, 2  z 2,0  z1,1  z 1, 1  7(z 0, 1  z 0,1)  8(z 1,0  z1,0 )  14z 0,0 } / 15,

(6)

G12  G21  {z 1, 1  z1,1  z 1,1  z1, 1} / 2.

Остальные компоненты восстанавливаются из соображений симметрии.
ВЫВОДЫ. Согласно формулам (6), в каждой текущей точке как значения
функции, так и её производных порядка не выше второго могут быть
приближённо найдены без решения систем уравнений МНК. Управление
локальностью осуществляется выбором параметра локальности H . Указанные
формулы и метод их получения являются обобщением метода одномерной
аппроксимации с помощью многоточечных формул, приведенных в работе [3].
Найденные приближения вектора градиента и матрицы Гессе позволяют также
осуществить графическое построение полей скоростей и поиск экстремума
обычными методами оптимизации. Вычисления по формулам (6) возможно
осуществлять автоматически с использованием аналогового прибора,
содержащего простейшие цепи с усилителями.
ЛИТЕРАТУРА
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ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ СИСТЕМ ТРАНСЛЯЦІЇ ЗАПИТІВ
ПРИРОДНОЇ МОВИ В ЗАПИТИ ДО БАЗ ДАНИХ
Щерба А. Р., Костенко П. П.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Спілкування з комп'ютером за допомогою
природної мови є привабливою ідеєю. Хоча технічно складно реалізувати
взаємодію комп’ютера та користувача в багатьох предметних областях, проте
легше запрограмувати лише одну, щоб зрозуміти мову користувачів в
конкретному середовищі. Перед тим, як набули своєї популярності графічні
інтерфейси, у 80-х роках фірма Lotus вийшла на ринок з програмою для
електронних таблиць [1], що дозволяла людям спілкуватися з програмою,
використовуючи обмежений інтерфейс природної мови. Програма розуміла
такі команди, як "graph this" або " list employees whose department (marketing)" і,
грунтуючись на контексті, виконувала дії відповідним чином.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Найбільш часто природна
мова, в якості інтерфейсу використовується разом з базами даних для
трансляції в SQL запити. За допомогою цих систем, користувачі можуть
взаємодіяти з базою даних більш гнучким і зручним способом. Метою
створення такого інтерфейсу до бази даних(NLIDB) – забезпечити інтерфейс, де
користувач може взаємодіяти БД більш легко, використовуючи мову (ввід з
клавіатури, голосовий ввід) для отримання необхідної інформації.
Наприклад, для звичайного користувача(не розробника БД) знання мови
SQL і всіх тонкощів побудови та функціонування бази даних вимагає
додаткових зусиль [2]. Зазвичай для користувача БД, якщо він хоче отримати
потрібну йому інформацію, пропонуються деякі форми, які треба заповнити
(рис. 1).

Рисунок 1 – Скриншот інтерфейсу програми «1С:Предприятие»
За введеними даними програма формує запит. Спочатку ці форми
створюються для певного запиту, наприклад, отримання даних про студента
або студентів. Щоб не виводити всі дані, користувач заповнює певні поля
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форми і потім отримує інформацію. Це з одного боку добре, система запитує
тільки релевантні дані. З іншого - погано, тому, що користувачеві потрібно час,
щоб знайти і відкрити потрібну форму, потім не помилитися при введенні
даних. При запиті природною мовою (рис. 2) необхідність у формах відпадає,
користувач вказує лише ту інформацію, яка його цікавить, чим економить свій
час.

Рисунок 2 – Скриншот роботи голосового асистента «Briana» [3]
Однак лінгвістичні можливості NLIDB-систем не завжди очевидні для
користувача. Сучасні системи можуть впоратися тільки з обмеженим
підмножиною природних мов. Тому користувачам важко зрозуміти, на які
питання система може відповісти, а на які – ні.
Також якщо NLIDB не може відповісти на питання, то користувачеві
важко визначити природу відмови обслуговування запиту. Чи було питання
відхилено, тому що знаходиться поза предметною областю бази даних, чи запит
знаходиться поза рамками мовної бази системи.
ВИСНОВКИ. Незважаючи на свої недоліки, системи NLIDB набувають
все більшої популярності через зручність використання, взаємодію природною
мовою(human-to-human) та відсутності підготовки звичайного користувача.
ЛІТЕРАТУРА
1. Daniel Brogan. Lotus` Hal Can Make 1-2-3 As Simple As A-b-c, Chicago
Tribune, 1987.
2. Er. Amit Chaudhary, Er. Annu Battan.Natural Language Interfaces to
Databases – An Introduction. International Journal of Advanced Research in
Computer Science and Software Engineering, vol 4, issue 7, pages 93–100, 2014.
3. Nick Peers. Best free software for 2015: 10 essential downloads for the year
ahead. TechRadar. 07.01.2015.
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ПРОСТОРОВА ЗАДАЧА ДЛЯ ПЛАСТИНИ, ЩО ЛЕЖИТЬ НА
СТИСЛИВОМУ НАПІВПРОСТОРІ З ПОЧАТКОВИМИ
НАПРУЖЕННЯМИ, ПРИ ДІЇ РУХОМОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Бабич С. Ю., Глухов Ю. П.
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дослідження і розв'язок задач оптимального
проектування шаруватих конструкцій під дією рухомих навантажень
представляють значний науковий та практичний інтерес. Також однією з
актуальних проблем, аналіз якої неможливо провести в рамках класичної
лінійної теорії пружності, є вивчення динамічних процесів в шаруватих тілах з
початковими напруженнями.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В работі в рамках
лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими напруженнями [1]
розглянута просторова усталеная задача про збудження рухомим
навантаженням двошарового стисливого напівпростору. Аналогічна двовимірна
задача розглянута в работі [2].
Шар, який має товщину 2h , лежить на напівпросторі. Шаруватий
напівпростір віднесено до декартової системи координат i (i  1, 2, 3) ,
зв’язаної з початковим деформованим станом. Початковий напруженодеформований стан напівпростору є однорідним і визначається
співвідношеннями
1{s }  2{s }  3{s };S0{s }11  S0{s }22  S0{s }33.
(1)
До вільної поверхні шару прикладено навантаження, що рухається з
постійною швидкістю v по прямій під кутом  до осі 1 . Координати рухомої
системи координат визначаються співвідношеннями
y1  1  vcos  t;y2  2  vsin  t;y3  3.
(2)
З врахування (1) в координатах (2) рівняння руху і компоненти
напружено-деформованого стану стисливого напівпростору можна записати в
загальному виді наступним чином:
рівняння руху
 i  j k  3
 (n )
6
(3)
  Ai, j ,k 2i 2 j 2k    0;n  1, 3;
i , j ,k  0

y

y

y
1
2
3 

переміщення
i  j k  2 (nn )
 (n ) i  j k 1 (n α)
  2 ( α )
4
2
un    C i, j ,k

     C i, j ,k 2i 2 j 2k 
y12i y 22 j y32k 
y1 y 2 y3  yn y α
 i, j ,k  0
 i, j ,k  0
(4)
i  j k 1 (n  )
  2 (  )
2
   C i, j ,k
;n, α,  = 1, 3;n  α    n;

y12i y 22 j y32k  yn y 
 i, j ,k  0
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напруження
 (n )
 i  j k  2 (  n )
4
E
 ;
 
i , j ,k
2i
2j
2k 
n 1 y  i , j ,k  0
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y
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)
Коефіцієнти Ai, j ,k ,C i(,nj ,αk),Ei(,αj
в виразах (3) – (5) є функціями параметрів
,k

v,, , що характеризують навантаження і матеріал основи.
Вважаємо, що рух шару може бути описаний системою рівнянь з теорії
пластин, що враховує вплив інерції обертання і поперечного зсуву
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Розглянуто два варіанти контакту між пластиною і напівпростором при
y3  h : жорсткий та нежорсткий.
При викладених вище умовах маємо тривимірну усталену задачу, що
полягає в спільному розв’язуванні рівнянь руху (3) і (6) при відповідних
граничних умовах і умові затухання на нескінченності.
ВИСНОВКИ. В работі в рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл с
початковими напруженнями розглянута постановка і метод розв’язку
просторової динамічної задачі про збудження двошарового попередньо
напруженого напівпростору поверхневим навантаженням, що рухається з
постійною швидкістю. В просторі зображень Фур’є в загальному вигляді
отриманий розв’язок задачі. Для обчислення оригіналів трансформант
відповідних компонентів напружено-деформованого стану необхідно
скористатися зворотним перетворенням Фур’є. Результати роботи можуть бути
використані при дослідженні напружено-деформованого стану елементів
шаруватих конструкцій.
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ПРО ПОВЕРХНЕВУ НЕСТІЙКІСТЬ «РЕЗОНАНСНОГО» ТИПУ В
ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ ПІВПЛОЩИНИ З ПОЧАТКОВИМИ
НАПРУЖЕННЯМИ
Бабич С.Ю.1, Глухов Ю.П.1, Денисенко В.І.2, Діденко Ю.Ф.2
1
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2
Київський національний торговельно-економічний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Механіка матеріалів і елементів конструкцій
– один із наукових напрямків, в якому виникають проблеми, пов’язані з
необхідністю дослідження впливу початкових (або залишкових) напружень та
деформацій.
Плоскі динамічні задачі класичної теорії пружності мають точний
розв’язок в випадку, якщо задача допускає перетворення до стаціонарної задачі
в рухомій системі координат, що рухається прямолінійно з постійною
швидкістю. В ряді робіт при розв’язуванні таких задач застосовувались
комплексні потенціали для представлення напружень і переміщень.
В роботі [1] напруження і переміщення для стисливих і нестисливих тіл з
початковими напруженнями представлені в єдиній загальній формі через
комплексні потенціали (аналітичні функції  j z j ) окремо для рівних і

 

нерівних коренів характеристичного рівняння.
Отримані комплексні представлення при відсутності початкових
напружень переходять при рівних коренях характеристичного рівняння в
класичні комплексні потенціали Колосова-Мусхелішвілі [2] лінійної теорії
пружності для ізотропних тіл, а при нерівних коренях характеристичного
рівняння в класичні комплексні потенціали Лехницького [3] лінійної теорії
пружності для ортотропних тіл.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В даному досліджені
проаналізовані аналітичні функції  j z j . З виразів для аналітичних функцій

 

 

 j z j випливає, що комплексні потенціали, які є точними розв’язками першої

основної динамічної задачі для півплощини з початковими напруженнями,
перетворюються у нескінченність, а отже у нескінченність перетворюються
компоненти напружено-деформованого стану, обчислені за комплексними
потенціалами, коли мають місце рівняння:
для нерівних коренів

1 21   2 21   0

(1)

1 21  22    21   0

(2)

1

для рівних коренів

1

2

2

2
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У рівняннях (1) і (2) i  i  1, 2 – корені характеристичного рівняння,
k 





параметри  ij  i, j, k  1, 2 визначаються характеристиками матеріалу основи
та початковими напруженнями [1].
Як випливає з [1], рівняння (1) і (2) є дисперсійними рівняннями для
визначення швидкостей поширення поверхневих хвиль Релея вздовж границі
півплощини з початковими напруженнями. Отже, коли швидкість руху штампу
наближається до швидкості поверхневих хвиль Релея у тілах з початковими
напруженнями вздовж плоскої границі виникають своєрідні явища
«резонансного характеру», які пов’язані з необмеженим зростанням напружень
у пружному тілі. З точки зору граничного випадку для «резонансного ефекту»
дістаємо, що при досягненні початковими напруженнями значень, які
відповідають поверхневій нестійкості, компоненти напружено-деформованого
стану прямують до нескінченності.
ВИСНОВКИ. На основі введених комплексних потенціалів досліджена
контактна задача для заздалегідь напруженої півплощини в випадку рухомого
штампа. Проаналізовані «резонансні явища» при швидкостях руху штампа
близьких до швидкостей поширення хвиль Релея в тілах з початковими
напруженнями.
ЛІТЕРАТУРА
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НОРМАЛЬНІ ХВИЛІ У ПОПЕРЕДНЬО ДЕФОРМОВАНОМУ
СТИСЛИВОМУ ПРУЖНОМУ ШАРІ, ЯКИЙ ВЗАЄМОДІЄ З ШАРОМ
ІДЕАЛЬНОЇ СТИСЛИВОЇ РІДИНИ
Багно О. М.
Інститут механіки імені С. П. Тимошенка Національної академії наук
України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У більшості публікацій, присвячених аналізу
закономірностей поширення хвиль у шаруватих середовищах, в основному,
наведені результати, які отримані у рамках класичної теорії пружності. Разом з
тим ця модель не охоплює ряд властивостей, які притаманні реальним тілам і
здатних істотно вплинути на хвильові процеси в них. До числа таких факторів
належать початкові напруження. У зв’язку з цим виникає потреба застосування
моделей, які більш повно описують реальні середовища. Однією з них є модель,
яка враховує початкові напруження тіла. Вона дозволяє у рамках
лінеаризованої теорії дослідити вплив початкових деформацій на
закономірності розповсюдження хвиль у шаруватих середовищах і отримати
інформацію щодо меж застосовності моделі, заснованої на рівняннях класичної
теорії пружності. Огляд наукових праць та аналіз одержаних результатів
наведено в [1].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У пропонованому
повідомленні для дослідження хвильового процесу використано постановки
задач аерогідропружності та метод, які базуються на залученні представлень
загальних розв’язків рівнянь тривимірної лінеаризованої теорії пружності для
тіл з початковими деформаціями та тривимірних лінеаризованих рівнянь
Ейлера для ідеальної стисливої рідини, вперше отриманими та
запропонованими в [2, 3]. У рамках цього підходу розв'язано дві задачі
Штурма-Ліувілля на власні значення та отримано дисперсійне рівняння, яке
розв’язувалось чисельно для стисливого матеріалу, пружні властивості якого
описувалися триінваріантним потенціалом Мурнагана. Побудовані дисперсійні
криві нормальних хвиль для широкого спектру частот та проаналізовано вплив
початкових деформацій пружного шару, а також товщини і параметрів рідкого
шару на них.
ВИСНОВКИ. У рамках тривимірних рівнянь лінеаризованої теорії
гідропружності при скінченних деформаціях твердого шару та лінеаризованих
рівнянь Ейлера для рідини дано постановку задачі про поширення нормальних
хвиль у системі: шар ідеальної стисливої рідини – стисливий пружний шар.
Проаналізовано вплив товщини шару рідини та початкової деформації
пружного шару на фазові швидкості мод. Побудовані дисперсійні криві для мод
у широкому інтервалі частот. Встановлено, що вплив початкового розтягу на
фазові швидкості усіх мод із збільшенням товщини шару рідини зменшується.
Показано, що для мод, починаючи з другої, і далі для всіх наступних існують
товщини рідкого шару або певні частоти, при яких попереднє деформування не
впливає на їх фазові швидкості. Виявлено, що у випадку товстого пружного
102

МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

шару кожна мода, яка породжена рідиною, має три такі частоти. Розвинутий
підхід та встановлені закономірності можуть бути використані в
ультразвукових неруйнівних методах визначення напружень у матеріалах та
елементах конструкцій [4], а також у таких областях, як сейсмологія та
сейсморозвідка.
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ТРЕХМЕРНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ, ГРАНИЧНЫЕ
ПСЕВДОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ ДИСКРЕТНЫЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Гандель Ю. В.
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
“Теория дифракции – один из важнейших разделов математической
физики, который в настоящее время находится в стадии интенсивного развития.
Особую роль играет в теории дифракции интегральныe или, более общие,
псевдодифференциальные уравнения, к которым, как правило, сводятся задачи
дифракции.” [1, С. 87]
Речь идет о краевых задачах для уравнений Максвелла и Гельмгольца,
граничных псевдодифференциальных уравнениях [1; 2] и интегральных [3]
уравнениях. В докладе, на ряде конкретных примеров [5, C. 84 – 86], [6 – 8],
показано, как используя аналитический аппарат параметрических
представлений псевдодифференциальных операторов [4], получать эти
интегральные и псевдодифференциальные уравнения в форме пригодной для
построения их дискретных математических моделей в пространствах
полиномов
(уравнения для приближенных решений), с последующим
численным решением методами дискретных особенностей (МДО) с оценкой
скорости сходимости приближенных решений к точным решениям исходных
уравнений.
В работе [6] построена математическая модель дифракции произвольной
стационарной электромагнитной волны на плоскопараллельной структуре и её
дискретная математическая модель.
Граничные псевдодифференциальные уравнения задач дифракции на
плоских экранах и их дискретные математические модели построены в работе
[7]. В частности, это сделано для плоского идеально проводящего экрана в
форме «ковра Серпинского» третьего порядка - это модель реальной антенны.

Рисунок 1 – Ковер Серпинского 1, 2, 3 порядка, и реальная антенна в
форме ковра Серпинского 3-го рода
Для трёхмерной задачи дифракции электромагнитной волны на аксиально
симметричных поверхностях построены математические модели и проведены
численные эксперименты с использованием МДО [8].
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Построению двумерных математических моделей рассматриваемых
краевых задач на базе одномерных граничных сингулярных интегральных
уравнений посвящена монография [9], a на базе одномерных граничных
гиперсингулярных интегральных уравнений - диссертация [10]. Особо следует
отметить, что в диссертации приведены результаты проведенных численных
эксперементов для широкого круга задач дифракции на разнообразных
предфрактальных структурах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Васильев
В.Б.
Мультипликаторы
интегралов
Фурье,
псевдодифференциальные уравнения, волновая факторизация, краевые задачи.
– М.: КомКнига, 2006. – 136 с.
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПОЛОГО
ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЦИЛИНДРА В УСЛОВИЯХ
ЗОНАЛЬНОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕПЛООБМЕНА
Зайцев Е. П.
Кировоградская летная академия Национального авиационного университета
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При изучении многих интенсивных
процессов переноса тепла, в соответствующей математической модели
нестационарной теплопроводности требуется как учет зависимостей
теплофизических характеристик материала от температуры, так и
высокотемпературного теплообмена с окружающей средой, что делает
поставленную задачу дважды нелинейной. От успешного решения таких задач
зависят возможности повышения надежности, долговечности и эффективности
работы таких особо важных объектов, как ядерные реакторы, космические и
воздушные летательные аппараты, паровые и газовые турбины, реактивные и
ракетные двигатели. Поэтому важным и актуальным является создание новых
методов расчета температурных полей, адекватно учитывающих свойства
реальных материалов и условий их теплообмена с окружающей средой.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим
применение метода [1] на решении дважды нелинейной нестационарной задачи
теплопроводности для неограниченного полого цилиндра, нагреваемого по
наружной поверхности на участке конечной длины лучисто-конвективной
средой. Математическая постановка в безразмерной форме имеет вид
○ C v ( ), Fo  ( ( ),  ),     ( ),    (  ( ),  ), ;  ( ,  , Fo)
, 



 0

 0 ;  ( ), 

 1

 (QH ( 0 

Fo  0

 )  (Bi   Sk  4 ))

 0 ; , 

 1

  0

 0;

,●

(1)

где ○ и ● начало, и конец группы соотношений, R 1  r  R 2 , Tc  const ,

(T )   0 ( ), C v (T )  C v 0C v ( ) ,

 r R ,
2

0  R 1 R ,
2

  z R2 ,

0  c R2 ,

  T Tc , a   0 C v 0 , Fo  at R 22 , Bi   R 2  0 , Sk   вR 2Tc3  0 , Q  Bi  Sk ,
H ( )  функция Хевисайда.
Вводя в систему (1) следующие преобразования Гудмэна и Кирхгофа [1]








A( )   C v ( )d  , B( )    ( )d  , с помощью дифференциальных соотношений
0

0

A( ),Fo 


C v ( ),Fo

,



B( ),    ( ),  ,



B( ),    ( ),  ,

следующему эквивалентному виду
○ A( ),Fo  B( ),    1B( ),   B( ),  ;  ( , Fo)
, 

 0

 0 ; B( ), 

 1

 (QH ( 0 
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преобразуем

 0 ; , 

 )  (Bi   Sk  ))

  0

4

 1

(1)

к

 0;

.●

(2)
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Так как задача решается в цилиндрической системе координат, то функции
m
A( ) , B( ) и  ( m  1, 4 ), на некотором интервале (0,  п ) , разложим в виде
следующих сходящихся рядов Фурье-Бесселя 1-го рода нулевого порядка




k 1

k 1

   k(1)J 0 ( k /  п )    (k ) ,


4

(1)

k(1) ) (k ) ,

( 4)

(1)

(A( ), B( ),  )   (ak k , bk k , k
k 1

(3)

где  (k )  k(1)J 0 ( k / п ) ,  k  положительные корни уравнения J 0( )  0,
(ak , bk ,

k( 4) )



П
2 2
2 п J1 ( k )   (A( ),
0

B( ),  ) J 0 ( k /  п ) d .
4

(4)

С учетом (3) и разложения экспоненты e x в ряд Маклорена при x  1 ,
систему (2) перепишем в виде










k 1

k 1

k 1

k 1

k 1





k 1

k 1

○ (  (ak k(1) ) (k ) ),Fo  (  (bk k(1) ) (k ) ),    1(  (bk k(1) ) (k ) ),   (  (bk k(1) ) (k ) ),  ;   (k )


( 
k 1

(k )

), 



  0

(1)

 0 ; (  (bk k )

(k )

k 1

) ,



 1

( 4)

Sk  (k
k 1

 QH ( 0 
(1)

 )  e 1 (k  1)! (Bi   (k ) 


(k )

k ) )

 1

 0;
Fo  0

, (   (k ) ),
k 1

 0

 0. ●

(5)

Применяя к (5) обобщенный принцип суперпозиции [2], получим
совокупность
следующих
линеаризованных
задач
нестационарной
(k )
теплопроводности относительно  (k  1, 2,...)
(k )
k)
(k )
1 (k )
(k )
○,(Fo
 k (,    ,   , ) ; ( , Fo)
(k )

(,   Bik

(k )

)

 1

 M k H ( 0 

 0 ;, 

(k )

Fo  0

  0

 0;

 ) ,●

(6)

где k  bk ak , Mk  Qe 1k(1)bk1 (k  1)! , Bik  (Bi  k(1)  Sk  k(4) ) bk , Fok  k Fo .
Применяя к системе (6) вначале косинус-преобразование Фурье, а затем
преобразование

Лапласа



 f(kl )    f(k )(, p, Fok )e
0

sk Fok

, 

(k )
fl

 f(k ) 

2  (k )
  (,, Fok )cos p d ,



0

dFok , получим следующую систему

    

○  f(kl )

[3]

,



  (p 2  sk ) f(kl )  0,  f(kl )(, p, sk )

 

 (k )
  f l

,


 Bi   f(kl ) 

  1

2



Mk



,  
0

 0,

sin p0
/●
p sk

(7)

Общее решение (7) будет следующим:
 f(kl )(, p, sk )  C1k I 0( k )  C2k K 0( k ),

k  p 2  sk .

(8)

Определяя постоянные C1k и C2k из граничных условий (7) и подставляя в (8), получим
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 f l (, p, sk ) 
(k )

2 sin p0 K1(0 k )I 0( k )  I1(0 k )K 0( k )
M
 k p sk
sk Dk



2 sin p0 Ф(sk )
,
M
 k p sk  (sk )

где Dk  k [I1(k )K1(k 0 )  I1(k 0 )K1(k )]  Bik [I 0(k )K1(k 0 )  I1(k 0 )K 0(k )].
Для перехода от изображения к оригиналу используем теорему разложения
 Ф(sk )  Ф(0)  Ф(skn ) sk Fok
L1 

e
,
(9)


n 1  (s )

(
s
)

(
0
)

k 
kn
где Ф(0)  K1(0 p)I 0( p)  I1(0 p)K 0( p) ,

 (0)  Dk (0)  p[I1(p)K1(p 0 )  I1(p 0 )K1(p)]  Bik [I 0(p)K1(p 0 )  I1(p 0 )K 0(p)]  U .
Выражения для Ф(skn ) и  (skn )  skn Dk(skn ) найдем с учетом
преобразования модифицированных функций Бесселя к функциям Бесселя 1-го
рода и введения обозначения i kn  kn  skn  (kn2  p 2 ) , т. е.
Ф(skn )  Y1(0 kn )J 0( kn )  J1(0 kn )Y0( kn ) ,  (skn )   sknVkn ( 2 kn ) ,

где Vkn  (Bik  1)[J1(0 kn )Y1( kn )  J1( kn )Y1(0 kn )]  (kn  Bik kn ) 
[J1(0 kn )Y0( kn )  J 0( kn )Y1(0 kn )] +

kn 0[J 0(0 kn )Y1( kn )  J1( kn )Y0(0 kn )] 
 0 kn [Y0(0 kn )J 0( kn )  Y0( kn )J 0(0 kn )].

Подставляя полученные выражения в (9), получим
sin p0  K1( 0 p)I 0 (  p)  I 1( 0 p)K 0 (  p)
2
(k )
 f (, p, Fok ) 
M


 k p 
U
.
 kn [Y1(  0 kn )J 0 (  kn )  J 1(  0 kn )Y0 (  kn )] (  2  p 2 )Fo 

k
 2
e kn

2
2
n 1
(kn  p )Vkn

Переходя к обратному косинус-преобразованию Фурье, имеем
 sin p cos p  K (  p)I (  p)  I (  p )K (  p )
2
 1 0
0
1
0
0
(k )
0
 (,, Fok )  M k 



p
U
0

(10)
 kn [Y1(  0 kn )J 0 (  kn )  J 1(  0 kn )Y0 (  kn )] (  2  p 2 )Fo 

kn
k
 2
e
 dp
n 1
(kn2  p 2 )Vkn

Суммируя (10) по k , согласно (3), окончательно получим приближенное


аналитическое решение поставленной задачи (1)     (k ) , в котором  п
k 1

определим из условия, что температура поверхности цилиндра (  1) при
Fo   принимает значение  п , т. е.
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 K1(0 p)I 0 ( p)  I 1(0 p)K 0 ( p) 

 dp . (11)

U



Однозначно определяя  п из уравнения (11), а по нему коэффициенты

п 

2

sin p0 cos p
p
0



Mk 

рядов Фурье-Бесселя (4), M k , Bik , корни k n характеристического уравнения,
решение будет полностью определено с точностью, зависящей от  п .
ВЫВОД. Частный случай полученного решения, при условии
постоянства теплофизических характеристик материала и отсутствии лучистой
составляющей в граничном условии на поверхности цилиндра (  1) совпадает
с точным решением [3].
ЛИТЕРАТУРА
1. Зайцев Е. П. Суперпозиция уравнений трехмерной нелинейной
нестационарной теплопроводности анизотропных термочувствительных тел. –
Вісник КДУ імені Михайла Остроградського, Вип. 5/2010 (64), част. 1. 
Кременчук, 2010. – 44 с.
2. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической
физики.  М: Наука, 1972.  736 с.
3. Карташов Э. М. Аналитические методы в теории теплопроводности
твердых тел.: 3-е изд. доп.  М: Высшая школа, 2001.  550 с.
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ГРУПОВА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО РІВНЯННЯ
ШРЕДІНГЕРА ДЛЯ ДВУХВИМІРНОГО ВИПАДКУ
Засадко Т. М.
Київський Національний університет ім. Т. Шевченка
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дослідження симетрії та iнтегралiв руху
рівняння Шредiнгера знаходиться в центрi уваги багатьох дослiдникiв.
Iнварiантнiсть цього рiвняння вiдносно групи Галiлея фактично була вiдкрита
ще Софусом Лi. В той же час симетрiї рiвняння Шредiнгера зi змiнною масою,
яке широко використовується у фiзицi твердого тiла, дослiдженi відносно мало.
В данiй роботi продовжено дослiдження iнтегровних i суперiнтегровних систем
зi змiнною масою для двовимiрного випадку. А саме, проведено групову
класифiкацiю нестацiонарних рiвнянь Шредiнгера зi змiнною масою, якi
допускають iнтеграли руху першого порядку. При цьому розглянуто тiльки
спецiальнi групи симетрiї, якi допускають узагальнення на випадок рiвнянь
довiльної розмiрностi.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розглянемо нестаціонарне
рiвняння Шредiнгера зi змiнною масою

(1)
H  i  ,
t

де H  a f (x ) a V (x ), x  (x1, x 2 ), a 
, a  1, 2 , f та V є
xa
диференцiйованими функцiями вiд x , якi поки що вважаються невiдомими.
Наша задача – дослiдити симетрiї рiвняння (1) вiдносно неперервних груп
перетворень залежних i незалежних змiнних. Iншими словами, ставиться задача
групової класифiкацiї рiвнянь (1), якi включають два довiльних елементи,
якими є функцiї f та V . Оскiльки рівняння,.що розглядаэться є лiнiйним,
генератори його груп симетрiї можна представити в наступному виглядi
Q  0t   a a  ,
(2)
де  0 ,  a тa  – невiдомi функцiї вiд x, t i a  1, 2 .
За визначенням, генератори групи симетрiї повиннi задовольняти
наступному спiввiдношенню [3]


 

(3)
Q, H  i
    H  i ,

t

t




де α – деяка функцiя вiд x . Обраховуючи комутатор i прирівнявши коефiцiєнти
при однакових диференцiалах, дiстаємо наступну систему визначальних
рiвнянь
ab  ba   abii  0,
(4)

 i fi   f  f ii ,

(5)

to  , ao  0,

(6)
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ita   i fai  fiia  f cca  2f a   fa ,
fa a  f aa   iVi  i t  V ,

(7)
(8)

де  ab − символ Кронекера, i нижнi iндекси позначають похiднi по вiдповiдним
змiнним. Вираз (4) є визначальним рiвнянням для конформного вектора
Кiллiнга. Його загальний розв’язок можна побачити наприклад, в [4] .
Загальний вираз для функцій  a включає шiсть довiльних параметрiв.
Використовуючи групу еквiвалентностi дослiджуваного рiвняння (1) (а це
конформна група С(2) у двовимiрному Евклiдовому просторi [2]), можна
визначити нееквiвалентнi вирази цих функцiй, якi включають значно меншу
кiлькiсть параметрiв. Це зводиться до перебору нееквiвалентних пiдалгебр
алгебри с(2), яка iзоморфна алгебрi Лi псевдоортогональної групи SO(1, 2).
Остання була знайдена у роботi [5], результатами якої ми i скористалися.
ВИСНОВКИ. Проведено групову класифiкацiю класу рiвнянь
Шредiнгера (1), якi включають двi довiльнi функцiї f та V . Знайдено усi такi
функцiї, що вiдповiдають нееквiвалентним симетрiям цих рiвнянь i вiдповiднi
алгебри iнварiантностi. При цьому ми обмежились спецiальним класом
операторiв симетрiї, визначеним спiввiдношенням (2) а вiдношення
еквiвалентностi визначаються конформною групою C(2), яка дiє у просторi
двох незалежних змiнних. Саме цей клас допускає пряме узагальнення на
випадок рiвнянь вигляду (1) з довiльною кiлькiстю незалежних мiнних.
Показано, що iснує 21 пiдклас рiвнянь (1) з рiзною симетрiєю. Найбiльш
широкою симетрією є симетрія вiдносно чотирипараметричної групи Лi.
Отриманi результати можуть мати цiкавi застосування в теорії твердого тiла.
По-перше, їх можна використовувати при побудовi моделей з бажаною
симетрiю. По-друге, знайденi симетрiї можна використовувати для
iнтегрування рiвнянь Шредiнгера зi змiнною масою, як це було зроблено у
роботi [1] для деяких тривимiрних моделей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Nikitin A.G., Zasadko T.N. Superintegrable systems with position
dependent mass. – J. Math. Phys. 56, 2015.
2. Засадко T.M. Групова класифiкацiя рiвнянь Шродiнгера зi змiнною
масою для двовимiрного випадку. – Доповiдi НАН України, № 5, 2015. – 7 с.
3. Miller W., Jr. Symmetry and separation of variables. – AddisonWesley
Publishing Co., Inc.,Reading, MA, 1977.
4. Нiкiтiн А. Г. Узагальненi тензори Кiлiнга довiльного рангу та порядку.
– УМЖ, 43, 1991. – 786 с.
5. Фущич В.И., Баранник Л.Ф., Баранник А.Ф. Подгрупповой анализ
групп Галилея, Пуанкаре и редукция нелинейных уравнений. – Киев: Наук.
думка, 1991. – 304 с.
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ПРО МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ КРУГЛИХ
ПЛАСТИН З РОЗРІЗАМИ ЕЛЕКТРОДІВ
Левченко В. В., Зінчук Л. П.
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенко НАНУ
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У вібраторах круглої конфігурації,
виготовлених із п’єзоелектричних дисків і кілець внаслідок виникнення зон
розтягування і стиснення знижується ефективність електромеханічного зв’язку.
Розрізи електродного покриття по концентричних колах дозволять частково
позбутися цього недоліку. Тому актуальним є подальший розвиток теорії
гармонічних коливань круглих п’єзоелекерамічних пластин, які мають
азимутальні розрізи електродів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Планарні гармонічні
коливання п’єзоелектричної круглої пластини з електродованими лицевими
площинами
при
плоскому
напруженому
стані
( Ex  Ey  0,
uz  u  0 ,  zz   zr   z ) у випадку осесиметричної деформації описуються

рівнянням коливань, формулами для напружень і електричної індукції [1]
 2ur 1 ur ur
 2ur
2
E


 (1   E )s11  2 ,
r 2 r r r 2
t
ur
1
1 u
 rr 
(


 (1   E )d31Ez ) ,
E
r 
1   E2 s11E r



  



1

1    s
2
E

E
11



( E

ur 1 u

 (1   E )d31Eza ) ,
r r 

(1)
(2)

(3)



T
Dz  d31  r     d33 z   33
Ez .

(4)

Позначення тут і надалі співпадають з аналогічними позначеннями в [2].
Розглядається кругова пластина r0  r  rN з двохсторонніми розрізами
електродного покриття по круговим лініям r  rn ( n  1,..., N  1 ). Можливі
чотири типи комбінацій граничних умов: 1) жорстко закріплений край r  r0 –
жорстко закріплений край r  rN ; 2) жорстко закріплений край r  r0 – вільний
від напружень край r  rN ; 3) вільний від напружень край r  r0 – жорстко
закріплений край r  rN ; 4) вільний від напружень край r  r0 – вільний від
напружень край r  rN . Використовуючи відповідні граничні умови на







зовнішніх краях і умови спряження по лініях rn типу ur rn  0, t  ur rn  0, t

,

 r rn  0, t    r rn  0, t  , задачу про коливання пластини зведемо до системи

лінійних рівнянь. Умова існування нетривіального розв'язку якої дозволяє
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отримати рівняння для визначення власних частот коливань. У випадку
закріплених зовнішніх границь рівняння має вигляд
J 1(k0 ) J 1(k 0 )
0
0
J 1(k1) Y1(k1) J 1(k1) Y1(k1)
a1(k1) b1(k1) a1(k1) b1(k1)
0
0
J 1(k 2 ) J 1(k 2 )

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
 0.

0
0
0
0

має

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(5)

a1(kN  2 ) b1(kN  2 )
0
0
J 1(kN 1) Y1(kN 1) J 1(kN 1) Y1(kN 1)
a1(kN 11) b1(kN 1) a1(kN 1) b1(kN 1)
0
0
J 1(kN )
J 1(kN )

Вивчались коливання кільцевої пластини із п’єзокераміки ЦТС-19 [1], яка
h2  h4
три розрізи, r0 / r4  0.4
та ширину кілець h1  h3 ,

( h1  h2  (r4  r0 ) / 2 ). На рис. 1 наведені типові форми коливань залежності ur
від r  r / r4 для частот другої, третьої і п'ятої моди при h2 / r4  0.15 і
протифазному з’єднанні електродного покриття кілець. Суцільні криві
відповідають випадку граничних умов першого типу, а пунктирні – другого.

Рисунок 1 – Форми коливань кільцевої пластини
ВИСНОВКИ. Чисельні експерименти показали, що азимутальний
двобічний розріз електродів не призводить до зміни власних частот коливань
кільцевої п’єзокерамічної пластини. Розрізи електродів призводять до зміни
форм коливань. Для кожного типу граничних умов вузлові точки коливань
співпадають при всіх можливих варіантах з’єднань електродів і в околах
вузлових точок форми коливань, як правило, змінюють свою амплітуду.
Змінюючи радіус розрізу можна змінювати амплітуду коливань, за винятком
паралельного з’єднання усіх кілець.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. Электроупругость.– К.:
Наук. думка, 1989. – 280 с.
2. Левченко В.В. Влияние граничных условий на собственные частоты и
формы колебаний пьезоэлектрических пластин с диаметральными разрезами
электродов. – Прикл. Механика, 2015. – 51, № 2. – 78 с.
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ЕНЕРГЕТИЧНІ УМОВИ В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ДЛЯ
РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
Ляшенко В. П., Кобильська О. Б.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При нагріванні рухомого дроту в муфельній
газовій і вакуумній печах діють зовнішні джерела тепла. У цих пристроях
передача теплової енергії зразкам відбувається за рахунок радіаційного
випромінювання або кондуктивно. Нагрівальними пристроями переважно
служать багатоканальні муфельні печі із зовнішнім газовим або електричним
обігрівом муфелів. Середовищем нагріву служить повітря, або інертний газ, що
неперервно подається в канали муфеля. Режим нагріву дроту контролюється за
значеннями температури муфеля.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Математична модель
нестаціонарного температурного поля при нагріванні рухомого дроту в
муфельній печі може бути представлена у вигляді крайової задачі для рівняння
теплопровідності в області  

z, r  0  z  l, 0  r  r

0



0  t  t0 [1]

1   T 
 2T
T
T

 cpn
,
r
   2   cpn
r r  r 
z
z
t
T (r, z, 0)  T0 ,







(1)
(2)



T r, 0, t  T1 , T r, l, t  T2 ,

(3)

T
T
 0, 
  T  Tc   T 4  Tc 4  ,

r r  0
r r  r0 









(4)

Якщо рухома область розігрівається зовнішніми джерелами тепла від
середовища з температурою Tc і коефіцієнтом тепловіддачі  і при цьому уся
теплова енергія витрачається на збільшення температури області і не
втрачається в оточуюче середовище, то умова теплового балансу у
нестаціонарних умовах нагрівання має вигляд
t
T (r, z, t )  Tc
c n t0 r0 l
(5)
dgdt

 
   (T (r, z, t )  T0 )dzdrdt .
v(t )
l 0  0 0
0 G
При цьму в області нагрівання може бути встановлена термодинамічна
рівновага при якій підтримується сталий температурний розподіл.
Нелокальна задача (1)-(5) описує тепловий процесс нагрівання
осесиметричної області зовнішніми джерелами тепла в нестаціонарних умовах.
Інтегральна умова (5) дозволяє розглянути задачу керування тепловим
процессом нагрівання дроту [2] з накладанням додаткових умов. Побудувавши
за допомогою (5) функціонал якості J ( ) у просторі функцій  , числове
значення якого визначає відстань між виділеною і поглиненою енергією у
вигляді
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m

m

J ( )  x   W1(,T ) W2(T )
n 1 n 1

можна керувати параметром  , по суті розглядаючи обернену задачу (1)-(5) в
екстремальній постановці, отримаємо температурні розподіли (рис.1), які
свідчать про те, що керування коефіцієнтом тепловіддачі  дозволяє отримати
адекватний температурний розподіл-крива 1, який близький до реального
розподілу температур під час нагрівання дроту в муфельній печі (маємо
повільне зростання температури до значення T2 ). Крива 2 –температурний
розподіл отриманий із розв’язку початково-крайової задачі (1)-(4) при довільно
заданному значені параметра  . У цьому випадку температура швидко зростає
у кінці зони нагрівання, оскільки це вимагає виконання крайової умови у точці
T l  T2 . Це є характерним прикладом того, що температурний розподіл,



отриманий на основі розв’язку крайової задачі не відображає реальний
температурний розподіл, який має вигляд близький до кривої 1.

Рисунок 1 – Температурні розподіли отримані із розв’язку (1)-(4), крива 1
при керувані  , крива 2 при довільно заданному значенні параметра  .
ВИСНОВКИ. Розглянута математична модель теплового процесу під час
обробки дроту зовнішніми джерелами тепла. Показано, що введення умови
балансу теплової енергії у вигляді інтегральної умови до початково-крайової
задачі дозволило визначити параметр керування тепловим процесом і отримати
температурний розподіл, що близький до реального.
ЛІТЕРАТУРА
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ТРЕХСЛОЙНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОДОЛЬНЫМ
ДИСКРЕТНЫМ РЕБРИСТЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Мейш В. Ф., Павлюк А. В.
Институт механики им. С.П. Тимошенко НАНУ
В работе рассматривается трехслойная цилиндрическая оболочка
эллиптического сечения с дискретным продольным заполнителем при действии
внутреннего распределенного нестационарного нагружения. Неоднородная
трехслойная упругая структура представляет собой систему двох
цилиндрических оболочек (внутренняя и внешняя обшивки), которые жестко
соединены между собой набором продольных дискретных ребер.
Схематическое изображение элемента указанной структуры представлено на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематическое изображение элемента трехслойной
цилиндрической оболочки с ребристым продольным наполнителем
Для вывода уравнений колебаний трехслойной упругой структуры с
дискретным
наполнителем
используется
вариационный
принцип
стационарности Гамильтона – Остроградского. После стандартных
преобразований в вариационном уравнении, с учетом выражений для
потенциальной и кинетической энергии для обшивок и ребер согласно [1],
получаем две группы уравнений. Уравнения колебаний трехслойной
цилиндрической оболочки эллиптического сечения с учетом дискретности
продольного заполнителя записываются в виде:
– для внутренней и внешней обшивок
T11k S k
 2u1k

 k hk
;
s1
s 2
t 2
S k T22k
 2u 2k
k

 k 2T23  k hk
;
s1
s 2
t 2
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T13k T23k
 2u3k
k
k

 k 2T22  P3 (s1, s 2, t )  k hk
;
s1
s 2
t 2

(1)

M11k H k
hk3  21k
k

 T13  k
;
s1
s 2
12 t 2
k
hk3  22k
H k M 22
k

 T23  k
; k  1, 2 ;
s1
s 2
12 t 2
– для і-го продольного ребра

T11i
 2u1i
[S ]i 
 i Fi
;
s1
t 2

T12i
 2u2i
[T22 ]i 
 i Fi
;
s1
t 2

(2)

T13i
 2u3i
M11i
 21i
[T23 ]i 
 i Fi
; [H ]i 
 T13i  i I1i
;
s1
s1
t 2
t 2
M12i
 22i
[M 22 ]i 
 i I kri
; i  1, I .
s1
t 2

В соотношениях (2) величины типа [S ]i ,[T22 ]i ,[T23 ]i , [H ]i ,[M 22 ]i отвечают
суммарным значениям усилий-моментов внешней и внутренней обшивок,
которые действуют на і-й дискретный элемент заполнителя. Обозначение
кинематических и силовых величин в формулах (1)–(2) приняты согласно [1–3].
ВЫВОДЫ. В качестве числового примера рассматривалась задача
динамического
поведения
трехслойной
цилиндрической
оболочки
эллиптического сечения с дискретным ребристым наполнителем при действии
внутренней распределенной импульсной нагрузки. Расчеты проводились в
интервале t  [0;100T ] , где T – длительность нагрузки. Предполагалось, что
края оболочки жестко защемлены.
ЛИТЕРАТУРА
1. Головко К.Г., Луговой П.З., Мейш В.Ф. Динамика неоднородных
оболочек при нестационарных нагрузках / под ред. акад. НАН Украины А.Н.
Гузя. – К.: Изд. – полиграф. центр «Киевский ун-т», 2012. – 541 с.
2. Луговой П.З., Мейш В.Ф., Штанцель С.Э. Вынужденные
нестационарные колебания трехслойной цилиндрической оболочки с
продольно поперечным дискретным ребристым наполнителем. – Прикл.
механик, 2005. – 41, № 2. – 60 с.
3. Мейш В.Ф., Штанцель С.Э. Решение динамических задач теории
трехслойных оболочек вращения с дискретным наполнителем при
нестационарных нагрузках. – Прикл. механика, 2002. – 38, № 12. – 103 с.
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ПОВЕДЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С
ДЕФОРМИРУЕМЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ
УДАРЕ
Мейш В. Ф., Мейш Ю. А.
Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины
Рассматривается цилиндрическая оболочка с плоской упругой
перегородкой при продольном ударе. Перегородка представляет собой круглую
пластину, прикрепленную перпендикулярно к внутренней поверхности
оболочки. Предполагаются условия жесткого контакта пластина – оболочка.
Математической моделью процесса нестационарного деформирования
рассматриваемой конструкции является гиперболическая система нелинейных
дифференциальных уравнений теории оболочек и пластин типа Тимошенко [1].
Уравнения движения изотропной тонкостенной цилиндрической
оболочки в случае осесимметричного нагружения имеют вид
T13 T22
 2u3
T11
 2u1
 h 2 ,

 h 2 ;
x
x
R
t
t
;
(1)
M11
h 3  21
 T13 
.
x
12  t 2
Уравнения движения круглой пластины в полярных координатах
записываются следующим образом
2 p
1 
1 p
p
p  u1
(rT11 )  T22  h
;
r r
r
t2
2 p
1 
1
p
p
p
p  u3
(rT13 )  (rT111)  T22  h
;;
r r
r
t2

(2)

1 
1 p
(h p )3  21p
p
p
(rM11)  M 22  T13 
.
r r
r
12  t 2

В уравнениях (1), (2) u1, u3, 1 – компоненты обобщенного вектора
перемещений срединной поверхности цилиндрической оболочки; u1p , u3p , 1p –
компоненты обобщенного вектора срединной поверхности круглой пластины;
h, h p – соответственно толщины оболочки и пластины; x, r, t –
пространственные и временная координаты. Выражения для усилий – моментов
оболочки и пластины принимаются согласно [1].
Рассматривается конструкция для случая, когда левый торец
цилиндрической оболочки x  0 подвергается продольной нагрузке, а правый
торец x  L жестко защемлен. Граничные условия при этом для оболочки
запишутся в виде
T11  F1(t ), T13  0, M11  0 ;
для x  0
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для x  L

u1  u3  1  0 ,

где F1(t ) – продольное усилие, прилагаемое к свободному торцу
цилиндрической оболочки.
Для пластины в качестве граничных усилий используются условия
стыковки, которые более подробно рассмотрены при построении числового
алгоритма. В центре пластины должны выполняться условия
T13p
 2u3p
.
u1  0, 1  0, 2
 h
r
t2
Уравнения колебаний, описывающие нестационарное поведение составной
конструкции, дополняются нулевыми начальными условиями при t  0 .
Для решения поставленной задачи используется численный метод,
который основан на построении конечно – разностных соотношений по
пространственным и временной координатам согласно [1]. Конечно–
разностные соотношения для уравнений (1), (2) строятся на базе применения
интегро – интерполяционного метода построения разностных схем по
пространственным координатам x, r и явной конечно разностной
аппроксимации по временной координате t . В точке соединения поверхностей
оболочка – пластина выделяется переходной элемент и записываются
соответствующие конечно – разностные уравнения равновесия.
В качестве числового примера рассматривалась реакция составной
конструкции (изотропный материал для оболочки и пластины) при
осесимметричном нагружении со следующими физико–механическими и
геометрическими параметрами
E  7  1010 Па;   0, 3;   2, 7  103 кг/м3; h  102 м; R / h  50 ;

L
2 t 
L / R  2; h p  5  103 м; F1(t )   1  cos
,
 (t )  (t  T ) ; T 
4
c
T


11
где c11 – скорость распространения продольных волн в материале оболочки;
L – длина цилиндрической оболочки.
ВЫВОДЫ. Как показали вычисления, пластина практически не оказывает
влияния на распределение продольных волн напряжения. Четко проявляется
влияние деформируемой пластины на величины u3,  22 в цилиндрической

оболочке. Полученные зависимости позволяют проследить картину отражения
поперечных волн прогиба и напряжений от места стыковки цилиндрическая
оболочка – деформируемая пластина. Наблюдается эффект квазизапирания
волн прогиба в части цилиндрической оболочки при 0, 5L  x  L .
ЛИТЕРАТУРА
1. Головко К.Г., Луговой П.З., Мейш В.Ф. Динамика неоднородных
оболочек при нестационарных нагрузках / под ред. акад. НАН Украины
А.Н. Гузя. – К.: Изд. – полиграф. центр «Киевский ун-т», 2012. – 541 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО
ТЕПЛООБМЕНА С ПОМОЩЬЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
Слесаренко А. П.1, Демьянченко О. П.2
1
Институт проблем машиностроения имени А.Н.Подгорного
2
Азовский морской институт Одесской национальной морской академии
Часто при решении научно-технических задач теплофизики высоких
температур отсутствует информация о температуре окружающей тело среды.
Например, при воздействии во времени температуры пламени на строительные
колонны возникает необходимость с помощью теплофизического эксперимента
определить температуру в точках, близких к поверхности колонны. Это дает
возможность
путем
решения
соответствующей
обратной
задачи
теплопроводности определить температуру окружающей среды (пламени) и
одновременно провести моделирование теплового процесса в элементе
конструкции (строительной колонне). Полученные при этом результаты
позволяют определять тепловые расширения в строительной колонне и
максимальные внутренние напряжения в ней.
Идентификацию температуры окружающей поверхность тела среды
сведем к решению следующей обратной задачи теплопроводности ср
T
 2T
(1)
c
 2,
 d  x  d, t  0,
t
x
T
(2)

  T  Tcp   T 4  Tcp4 , x  d, t  0;
t
T
(3)

  T  Tcp   T 4  Tcp4 , x  d, t  0;
x
T x, 0  To x ,
d  x  d
(4)

















   
T x , t   T ,
k  1, n , s  1, m ,
(5)
где T  x , t  – температура; T t  – температура окружающей среды; T – начальная
температура; х – пространственная координата; t – время;  t  – степень черноты
k

s

ks

e

cp

e

0

поверхности тела;  – постоянная Стефана-Больцмана;  – коэффициент
теплоотдачи с поверхности тела;  – коэффициент теплопроводности; с – удельная
теплоемкость;  – плотность материала; 2d – линейный размер тела; ne , me –
количество точек по пространству и по времени соответственно, в которых задана
температура, Tks – данные вычислительного или теплофизического эксперимента.





Считаем, что функция  t задана, а неизвестной является функция Tcp t .
В предлагаемом докладе численно-аналитическом подходе решения
обратной нелинейной нестационарной задачи теплопроводности задача (1) – (5)
методом прямых [1] сводится для каждого момента времени к последовательности
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обратных нелинейных стационарных задач. Применение итерационного метода
Ньютона [1] позволяет нелинейные стационарные задачи свести на каждой
итерации к соответствующим обратным линейным стационарным задачам. Для
решения полученных таким образом обратных линейных задач теплообмена в
докладе применяется структурно-разностный метод [2, 3].
Построим аналитическую структуру решения задачи теплопроводности
(1) – (4), точно удовлетворяющую граничным условиям (2),(3) в виде
 d
 4

(5)
T   


  Tcp4  
  Tcp ,
x dx





 

 









   



  .
     T  , то

где T  T x, t ,    x, t ,    t ,    t ,Tcp  Tcp t ,  x  d 2  x 2 2d

1

T
T
 4


  Tcp
cp
x d
x x d
x x d

при подстановке этих результатов в граничные условия (2) – (3) получим их
точное удовлетворение при любых заданных зависимостях во времени от
координат  t ,  t ,Tcp t и  x, t .



 и 

Так как T

 



 

Эти универсальные качественные особенности структуры решения (6)
задачи (1) – (4) позволят ее эффективно использовать как при математическом
моделировании многообразия нестационарных тепловых процессов с учетом
радиационно-конвективного теплообмена, так и при идентификации
температуры внешней среды и степени черноты поверхности тела. Функция
 x, t для каждого момента времени представляется в виде функционального

 

ряда по полиномам Чебышева или В-сплайнам с неопределенными
коэффициентами.
При выполнении роли точного решения модельной задачи функция
 x, t
может быть представлена в виде ограниченных непрерывно-

 

дифференцируемых функций, что позволяет с помощью структуры решения (6)
моделировать многообразие температурных полей в области исследования. Для
двумерных и трехмерных задач в структуре решения (6) функции  x, y и

 x, y, z 

 

строятся

с

помощью

S-функций

[3]

и

точно

учитывают

геометрическую идентификацию. Функция источника энергии в уравнении
теплопроводности для модельной задачи определяется так, чтобы структура (6)
решения задачи точно удовлетворяла уравнению теплопроводности. Начальное
условие в модельной задаче определяется структурой решения (6) при t=0.
При проведении вычислительного эксперимента в структуре решения (6)
функция  x, t выбиралась в виде  x, t  500 exp x 2t . Зависимости во

 
 
 
времени  t  и T t  выбирались в виде  t   1  exp  t  ; T t   1000  0, 1045K
при t  8333 с, T t   1000  0,1045K при 0  t  8333 с.
cp

cp

cp
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Обратная задача (1) – (5) решалась для следующих исходных данных
Bm
Bm
Bm
T0 x  281K , d  0, 25 м,   109, 5 2 ,   27, 4 2 ,   5, 67  108 2 4 ,
мK
мK
мK
Дж
c   4566666, 66 3 .
мK
На рис. 1 (непрерывная линия) приведено точное значение температуры
окружающей
среды,
определяемое
функцией

1000  0,1045t K 0  t  8333c
,
точками
отмечены
Tcp  
1873 K
t  8333c


идентифицированные значения.



2000

Tcp, K
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Рисунок 1 – Идентификация температуры среды
Предлагаемый в докладе подход позволяет решать в реальном масштабе
времени обратные задачи радиационного теплообмена при неполной
информации о высокой температуре внешней среды при моделировании
нелинейных нестационарных процессов.
ЛИТЕРАТУРА
1.Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. – М.:
Едиториал УРСС, 2003. – 784 с.
2. Слесаренко А.П., Кобринович Ю.О. Структурно-разностные модели,
точно учитывающие осциллирующий во времени нестационарный теплообмен на
поверхности конструктивных элементов. – Доповіді НАН УкраЇни, 2012. – 82 с.
3.Слесаренко А.П. S-функции в обратных задачах дифференциальной
геометрии и управлении образования форм. – Вост.-Европ. журнал передовых
технологий, 2012. – № 1/4 (55). – 4 с.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛАСТИЧНОСТИ
ПРОВОЛОКИ В ПРОЦЕСЕ ВОЛОЧЕНИЯ
Хребтов Е. О.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Повышение пластичности тугоплавких и
трудноформируемых металлов во время волочения происходит за счет нагрева
обрабатываемого металла. Нагрев выполняется как прямым воздействием
электрического тока на обрабатываемый материал, так и косвенным в
проходной муфельной или газовой печи [1–3].
Целью данной работы является сравнение энергозатрат, при
использовании различных видов нагрева, перед и во время пластической
деформации металла.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для сравнения
энергозатрат, проведен расчет температурных полей с разными условиями
нагрева во время волочения, также проведены измерения температуры и
обработаны экспериментальные данные при косвенном нагреве в проходной
печи и нагреве электрическим током.
Нагрев
проволоки
в
электропечи.
Математическая
модель
квазистационарного температурного поля при нагреве движущейся проволоки в
муфельной или газовой печи имеет вид краевой задачи для уравнения

 

теплопроводности в области   z, r 0  z  l, 0  r  r0
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r r

 [4]

 T 
 2T
T
0
r
   2   cpn

r

z
z


T r, 0  T , T r,l  T
0
1

 

(1)

 

(2)





T
T
(3)
 0, 
  T  Tc   T 4  Tc 4
r r  0
r r  r0
Решение задачи (1)-(3) имеет вид [4]
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(4)
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2
r vcpn
r
(
vcp
)
0
n
0
где , ,C ,C – постоянные.
1 2 1 2
Для проверки адекватности результатов математического моделирования
(1) – (4), было проведено сравнение, расчётных и экспериментальных значений
температуры. Экспериментальные значения температуры определялись в тех
же точках зоны нагрева, что и расчетные.
Электроконтактный нагрев. Температурное поле в зоне нагрева
движущейся среды с постоянными или периодически действующими
внутренними источниками тепла, может быть определено с помощью решения
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I (t)2  1  T
0
где W t,T 
– источник тепла;  ,  – удельное
0
 2r04
сопротивление и температурный коэффициент сопротивления проволоки; f –
1i
функция сигнала, характеризующая периодичность действия тока нагрева
проволоки.
При волочении с применением импульсного тока в зоне деформации
создается электропластический эффект ЭПЭ. Условия создания ЭПЭ при
волочении вольфрамовой проволоки следующие: максимальная плотность
тока Jm  4  104 А/см2, длительность импульса   150  200 мкс, частота
следования импульсов f  600  800 Гц[5].
Для получения температурного распределения в зоне нагрева проволоки,
при воздействии импульсным током, характер которого вызывает
возникновения ЭПЭ, используем решение задачи (5) – (8), где f – функция
1i
импульсного сигнала (9).

I , mn  t  m  mn  f
(9)
f 
1i
0
,
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mn
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t
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где m – длительность импульса, n – скважность, f – частота



 







Таблица 5 – Расчетные параметры процесса увеличения пластичности при
разных методах обработки проволоки диаметром d  103...5  104 м.
Способ
увеличения Затрачиваема Рабочее
Ток, А
Темпера
пластичности
я мощность, напряжение, В
тура, К
обрабатываемого изделия кВТ
Нагрев в электропечи
2.0...1.5
135...110 1080
14...11
Электроконтактный
1.50.4
139
11535 1080
нагрев
Применение ЭПЭ
до 0.1
10 8
314 84 314
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ВЫВОДЫ. Проведен анализ основных способов нагрева трудно
деформируемых и тугоплавких металлов, в частности вольфрама, в процессе
волочения. Также проведено сравнение параметров нагрева при волочении
вольфрамовой проволоки диаметром
d  103...5  104 м. Проверена
адекватность используемой модели расчета распределения температурного
поля, посредством сравнения её результатов с экспериментальными данными.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крупин А.В. Соловьев В.Я. Пластическая деформация тугоплавких
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2. Коврев Г.С. Электроконтактный нагрев при обработке цветных
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національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук,
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У
ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ
Базиль О. О., Гаврило Ю. Я.
Сумський державний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Система освіти в Україні в останні роки
зазнала значних змін, зумовлених входженням України в Болонський процес,
бурхливим розвитком інформаційних технологій, введенням нових освітніх
стандартів.
Інформаційно-комунікаційні технології все ширше використовуються в
навчальному процесі, змінюючи його форму. Найбільш перспективною
формою організації навчального процесу є змішане навчання.
Поняття змішаного навчання (blended learning) з’явилося в ХХІ столітті.
Воно передбачає поєднання в собі найбільш ефективних аспектів та переваг
викладання в аудиторії та інтерактивного навчання [1].
У традиційному занятті значна частина часу й сил викладача витрачається
на просту передачу студентам нової інформації. Змішане навчання дозволяє
перекласти цю функцію на комп'ютер і зосередити основні зусилля викладача
на обговоренні більше важких моментів курсу, відповідям на питання студентів
і т.д. [2].
Технології електронного навчання дозволяють забезпечити інтерактивну
взаємодію студента з навчальним матеріалом із фіксацією результатів
навчальної діяльності, дистанційне спілкування з викладачем, рівний і
необмежений доступ до навчальних матеріалів [3].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В Сумському державному
університеті технології електронного навчання успішно використовуються в
начальному процесі та підвищує якість надання навчальних послуг [4].
В Сумському державному університеті створений конструктор
навчально-методичних матеріалів Lectur’ED, розміщений за посиланням:
http://elearning.sumdu.edu.ua/. Він надає можливість викладачу створювати
різноманітні матеріали. Цей веб-сервіс безкоштовний. Його може
використовувати будь-яка людина (навіть не співробітник університету). Для
роботи з конструктором Lectur’ED необхідно зареєструватися. Реєстрація
проста: вона включає введення свого імені, оргазації, електронної адреси. На email приходить посилання, за якою необхідно перейти для створення свого
облікового запису. Після входу на сайт у користувача з'являється можливість
створити новий проект. Проект – це або одна дисципліна повністю, або якийсь
її окремий розділ [4].
Конструктор навчально-методичних матеріалів дозволяє створювати
лекції, тестові завдання, завантажувати файли та готові тренажери, робити
посилання на зовнішні ресурси.
При вивченні інформатики інтерактивність матеріалу грає важливу роль,
тому використання віртуальних тренажерів дозволяє значно скоротити час
засвоєння матеріалу, а отже прискорити процес навчання. Студенти зможуть
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наочно розібрати досліджувану тему стільки разів, скільки їм потрібно для
розуміння матеріалу.
Наприклад, при вивченні теми "Табличний процесор Microsoft Excel"
дуже важливо навчити студентів створювати та копіювати формули. За
допомогою технології Flash створений тренажер, що емулює середовище
Microsoft Excel. Основним його призначенням є наочна демонстрація
можливостей табличного процесора щодо створення та копіювання формул.
Після виконання тренажеру студенту значно легше виконувати проблемні
завдання з даної теми [5].
При створенні тестів на Lectur’ED їх можна розбивати по блокам,
задавати вибірку кількості питань на один сеанс тестування, задавати порядок
виведення проходження питань на екран (випадковим чином або по черзі).
Підтримується створення тестів 10 видів. Використання шаблонів полегшує
створення тестового питання. При створенні тестового питання можна
використовувати, крім текстового матеріалу, рисунки, таблиці, формули,
спеціальних символи тощо.
Для використання готового матеріалу його необхідно опублікувати. Після
публікації створюється посилання, по якому можна перейти для перегляду і
використання матеріалу [4].
ВИСНОВКИ. Використання змішаного навчання при вивченні
інформатики полегшує та скорочує час засвоєння матеріалу, розвиває навички
самостійного навчання та самоконтролю.
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5. Базиль О.О. Роль віртуальних тренажерів при вивченні інформатики.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ
Грицюк О.С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах процес математичної
підготовки студентів не можна уявити без застосування інформаційних
технологій. Використання комп’ютера під час навчання, комп’ютеризації
математичних операцій, одночасно з традиційними формами відкриває нові
можливості у вирішенні завдань, які постають перед вищою школою під час
підготовки інженерних кадрів.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У процесі математичної
підготовки студентів інженерних спеціальностей доцільно використовувати
різноманітніші засоби ІКТ – вербальні (E-Book), графічні (системи CAD),
наочно-імітаційні (системи комп’ютерної математики), контролюючі тощо [1].
Актуальним завданням модернізації та оптимізації математичної
підготовки майбутніх інженерів є формування у студентів навичок
математичного моделювання, що можуть бути застосовані у професійній
діяльності. На наш погляд, саме використання інформаційно-комп’ютерних
технологій дозволяє максимально ефективно впоратися з цим завданням.
Інновації у інженерній освіті потребують впровадження у процес математичної
підготовки інформаційно-комп’ютерних технологій, залучення спеціальних
інформаційних систем і програмних засобів.
Сучасна підготовка інженера, побудована на засадах компетентнісного
підходу та інтегративного принципу, передбачає широке впровадження
інформаційно-комп’ютерних технологій у цілісну систему математичних
методів
для
забезпечення
формування
прикладної
математичної
компетентності, яка виражається у здатності застосовувати у професійній
діяльності методи математичного моделювання в їх комп’ютерній реалізації
для розв’язання інженерних задач [2].
Принципи концентрації та інтенсифікації сприяють ефективній
організації дидактичного процесу з використанням комп’ютерних засобів.
Математичне моделювання прикладних інженерних задач сприяє формуванню
системних професійних знань, при цьому процес навчання перетворюється на
органічну єдність зі стрункою логічною побудовою.
Аналіз доцільності впровадження певних засобів ІКТ у процес вивчення
математичних дисциплін подано у табл. 1.
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Таблиця 1 – Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес
математичної підготовки інженерних напрямів

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Назва
дисциплін
математичної
підготовки

Лінійна алгебра та
аналітична геометрія
Дискретна математика
Математичний аналіз
Диференціальні
рівняння
Теорія ймовірностей
та математична
статистика
Математична
статистика

Засоби ІКТ і можливість їх впровадження
Електронна версія
підручника (посібника)
Інтерактивна база даних
математичних рішень
Математичні комп’ютерні
програми (СКМ)
Мультимедійні слайдипрезентації лекцій
Інтерактивні електронні
прикладні завдання
Комп’ютеризовані
лабораторні комплекси
Математичне моделювання
в комп’ютерній реалізації
Комп’ютеризоване
тестування

№
з/п

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

ВИСНОВКИ. Таким чином, застосування педагогічної інноватики в
інженерній освіті потребує інтенсифікації використання у процесі математичної
підготовки
інформаційно-комп’ютерних
технологій,
спеціальних
інформаційних систем і програмних засобів.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Калініченко Д. М., Григорова Т.А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Впровадження нових підходів, одним з яких
є дистанційна форма навчання, – необхідна вимога, що ставиться до вищих
навчальних закладів України, для їх подальшого функціонування і розвитку.
Таку форму навчання можна використовувати як елемент заочного навчання, як
окрему форму, так і як допоміжний засіб при традиційній формі навчання. З
впровадженням цієї форми навчання виникли проблеми, що пов’язані з
невмотивованістю викладачів, підготовкою учбового матеріалу та моделлю
навчання, яка є в основі більшості систем дистанційного навчання. Для
вирішення цих проблем стає актуальною розробка підходів, в основі яких є
спеціальне програмне забезпечення, що враховує організацію управління
учбовим процесом в вузах України та дозволяє готувати мультимедійні учбові
курси.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Система управління
навчальним процесом представляє собою комплекс, в якому тісно
переплітаються питання навчально-методичного забезпечення, організації
навчального процесу, експлуатації комп'ютерної та телекомунікаційної систем,
підготовки та підвищення кваліфікації викладацького складу та ін.
Однією з проблем, яка суттєво впливає на впровадження дистанційного
навчання пов’язана зі складнощами з підготовкою навчального матеріалу.
Більшість викладачів не підготовлені та не мотивовані професійно і
психологічно використовувати дистанційні технології у навчальному процесі
[1, 2]. Викладачі часто не мають чіткого уявлення про те, як розробляти
дистанційні курси щоб матеріал краще засвоювався студентами [3] і не мають
досвіду роботи для роботи з системами управління електронним навчанням.
Запропонований підхід [4] підготовки навчального матеріалу для систем
дистанційного навчання та його програмна реалізація допоможе з питанням
психологічної підготовки викладачів за рахунок скорочення часу, витраченого
на підготовку лекційного наповнення курсу та на освоєння нових технологій.
Підхід базується на врахування педагогічної та психологічної складової
процесу навчання у вигляді рекомендацій, які супроводжують процес
підготовки навчального матеріалу у розробленому текстовому редакторі, який є
складовою частиною інформаційної системи. Редактор дає можливість
автоматично генерувати пакет матеріалу, що включає лекції або рекомендації
щодо практичних і лабораторних робіт на основі підготовленого викладачем
текстового документа. Все це дозволить підвищити зацікавленість у
використанні систем управління електронним навчанням та якість навчання
студентів різних форм навчання.
Для розробки інформаційної системи було використано 3-рівневу клієнтсерверну архітектуру (рис. 1) та компонентну модель.
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Рисунок 1 – Структура та взаємозалежність компонентів системи
Система дистанційного навчання містить таку структурну одиницю як
кафедра та передбачено додавання нових кафедр ВНЗ, тобто розширення
системи. Кожна підсистема у свою чергу також має клієнт-серверну архітектуру.
При розробці моделі даних було використано підхід побудови
мультисайтовості з можливістю створення необмеженої кількості баз даних для
кожної створеної підсистеми з однаковим переліком методаних.
База даних системи управління навчальним процесом передбачає усі
вимоги навчального закладу і відповідає трьом основним принципам –
масштабованості, доступності та надійності. Вона являє собою реляційну базу
даних. Система складається з 4-х компонентів, які представлені в системі, як
окремі модулі: студента, викладача, адміністратора та редактора системи.
Модуль редактор дозволяє створювати за вибором навчальний матеріал у
вигляді html-документу або SCORM пакету до якого входять текст лекції,
презентація і методичні матеріали з підтримкою глосарію. Модуль дозволяє
виконати аналіз тексту лекції й створює шаблон оформлення електронної лекції
або презентації на основі списку правил, що описані в зовнішньому xml-файлі.
Шаблон створюється в залежності від ключових слів в тексті, з врахуванням
специфікації предмета, від об’єму інформації та від кількості супровідної
інформації (графіки, таблиці, рисунки, відео та ін.). Шаблон представляє собою
файл стилів *.сss. Він містить інформацію про поєднання кольорів, розмір,
стиль шрифту й правила розташування елементів на сторінках. Для лекції і
презентації створюються окремі шаблони, які враховують особливості кожного
з видів представлення інформації.
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Для реалізації проекту була обрана мова PHP та сервер баз даних MySQL.
Для локального тестування був використаний веб-сервер WAMP. В якості
середовища розробки було обрано середовище створення web-вузлів
Macromedia Dreamweaver. Зовнішній вигляд був реалізований за допомогою
мов розмітки HTML та CSS. Інтерактивність забезпечена за допомогою мови
сценаріїв JavaScript. База даних була спроектована в середовищі MySQL
Workbench. Вся потрібна статистична інформація відображається у табличному
вигляді. Запити до БД виконуються на стороні серверу за допомогою PHP.
Доступ до БД кафедри має тільки зареєстрований у цій базі користувач з
правами адміністратора. База даних та сам модуль захищені від зовнішнього
втручання обов’язковим проходженням авторизації.
Для забезпечення надійності зберігання паролів була використана хешфункція SHA-512. Також, для підвищення рівня захисту даних, що передаються
у рамках модулів системи використовується технологія SSL та протокол
HTTPS. Для шифрування/дешифрування трафіку використовується ключ
(сертифікат), отриманий клієнтом від сервера.
ВИСНОВКИ. На кафедрі інформатики і вищої математики було створено
власну систему. Система автоматично обраховує кількість балів з кожного виду
занять, рейтинги студентів у групі та оцінки як національною шкалою, так і за
шкалою ECTS. Система надасть можливість керівництву освітньої установи
реалізувати свою політику в галузі Інтернет-навчання, а саме: готувати
навчальні програми для спеціальностей і спеціалізації; визначати перелік вимог
до навчальних курсів; будувати навчальні плани для кожної програми; вести
роботу з розробниками курсів; організувати процес навчання відповідно до
навчальних планів. Система дозволяє готовити і аналізувати відомості для груп,
як проміжні так і залікові для обраної дисципліни. Для системи на даному етапі
розробляється додатковий модуль, який дозволить на основі лекцій та
методичних лабораторних робіт, підготовлених у текстовому процесорі
Microsoft Word, створювати структуровані курси з дисципліни з урахуванням
особливостей формування навчального матеріалу.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ GPSS ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО
ЗАВАНТАЖЕННЯ СТУДЕНТІВ
Литвиненко Є. С., Юдіна А. Л.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час великою проблемою є ефективність роботи вищих навчальних
закладів. Складання розкладу занять є досить важкою багатокритеріалою
математичною задачею. Загально визначеними критеріями роботи вищих
навчальних закладів є такі: якість підготовки, зміст та рівень підготовки,
потреба підготовлених кандидатів, але, поряд з цим, з точки зору ефективного
використання часу для забезпечення сприйняття, розуміння та доброго
засвоєння навчального матеріалу показником якості навчального процесу є
також декілька характеристик: завантаження студента та кількість завдань на
самоопрацювання.
Для того, щоб побудувати модель студента, як головного об’єкта
навчання, та отримати результат роботи, використаємо систему GPSS –
універсальне середовище для моделювання процесів [1]. Головним об’єктом
або “пристроєм” виступає студент, до якого надходять транзакти – завдання на
самостійне виконання.
Для перевірки завантаженості студента побудуємо дві моделі. В першій
моделі врахуємо витрати часу на виконання завдання за результатами
опитування в цілому, а в другій – врахуємо фізіологічні та психологічні
параметри життєдіяльності студента, які вказані в табл.1.
Таблиця 1 – Середньостатистичні параметри
сон
8 годин
консультації з викладачем
0,5 годин
навчання у НЗ
5 годин
особистий час
5 годин
Всього
18,5 годин
Виходячи з результатів таблиці, час, який можуть витратити студенти на
виконання завдання – 5,5 годин. Для побудови обох найпростіших моделей
використаємо зібрані статистичні характеристики, які були отримані шляхом
опитування студентів: 1) час надходження транзактів та їх кількість; 2) час,
витрачений на виконання транзакту; 3) кількість оброблених пристроєм
транзактів.
Всього було проведено 26 опитувань. З результатів побудуємо гістограми
розподілу часу приходу транзактів для першої моделі – завдань (рис. 1 а) та
розподілу часу обробки транзактів (рис. 1 б).
З аналізу гістограм можна зробити висновок, що час надходження завдань
та час їх обробки мають нормальний закон розподілу та Гамма розподіл [2].
З отриманих статистичних даних були визначені: математичне
очікування, дисперсія та стандартне відхилення.
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а)
б)
Рисунок 1 – Розподіл часу: а) приходу транзактів, б) обробки транзактів
Тепер з припущенням, що студент має 24 години на виконання завдання,
тобто може виконувати завдання протягом всієї доби, побудуємо найпростішу
першу імітаційну модель процесу за допомогою GPSS World.
generate(normal(2,7.2,6.9))
queue zapit
seize stud
depart zapit
advance(gamma(1,0,1.06,0.48))
release stud
terminate
generate 100
terminate 1
start 1
З побудованої моделі в результаті отримали, що студент в середньому
завантажений на 10 %, а середня довжина черги заявок, які стоять в черзі
дорівнює 0.024. В цілому студент встигає зробити всі завдання.
Для другої імітаційної моделі врахуємо фізіологічні та психологічні
параметри студента. З результатів таблиці 1, студент має 5,5 годин на
виконання завдань. Підрахуємо дисперсію, математичне очікування, стандартне
відхилення. В даному коді для другої моделі змінимо тільки затримку транзакту
advance (normal (1,23,21.6)).
В результаті отримано: середня завантаженість студента 70 %, а довжина
черги 1.712. З двох проведених експериментів можна зробити висновок про те,
що в другій моделі з рахуванням обмежень часу на виконання завдання студент
має значно більшу завантаженість, що відповідає дійсності.
Застосування можливостей GPSS по обробці статистичних даних та
побудові розвиненої імітаційної моделі навчання дозволить вдосконалити
методи оцінки ефективності роботи ВНЗ та є предметом подальших досліджень.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Ляшенко В. П., Пузир М. С.
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБАТИ. У зв’язку із входженням України в єдиний
освітній Європейський простір, значна увага приділяється формуванню
високоосвіченої особистості, що здатна до активної самостійної розумової і
духовної діяльності.
Відповідно до вимог сьогодення, значна увага приділяється організації
дистанційної та самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.
Новий закон про вищу освіту, що був прийнятий у серпні 2014 року сприяє
цьому. Згідно цього закону, у навчальному процесі, суттєво збільшується
кількість годин, що відводяться на самостійну роботу студента. Це ставить нові
вимоги до організації навчального процесі у цілому. Сформувати міцні знання
вміння і навички можна лише завдяки правильно організованій системі
самостійної роботи студентів. Згідно «Закону про освіту» на аудиторне та
самостійне навчання студенту відводиться, приблизно, однакова кількість
годин у навчальному плані.
Метою роботи є пошук ефективних методів самостійної роботи студентів.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Система самостійної
роботи студентів являє собою сукупність взаємопов’язаних видів робіт, що
взаємодоповнюють одна одну і підпорядковані єдиній меті – дати якісні знання
студенту.
При організації самостійної роботи студентів на кафедрі дотримуються
наступних дидактичних вимог.
1. Отримання студентами глибоких і міцних знань, розвиток у них
пізнавальних здібностей, формування вмінь самостійно розширювати та
поглиблювати знання, використовувати їх на практиці.
2. Послідовність виконання самостійних робіт повинно логічно витікати
із попередніх і готувати підґрунтя для виконання наступних.
Основними структурними підрозділами ВУЗу III—IV рівнів акредитації є
інститути, факультети і кафедри. Кафедра є основним структурним навчальнонауковим підрозділом, що проводить навчально-методичну, роботу з
підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому
навчально-методичному рівні підготовки фахівців (певного напрямку).
Самостійна робота студентів може органічно поєднуватися із
дистанційним навчанням. Враховуючи основні дидактичні принципи
дистанційного навчання можна виділити основні, які містять: забезпечення
адміністрування системи, доступ до навчальних матеріалів, засоби для
забезпечення комунікації між учасниками процесу дистанційного навчання
тощо. Відповідно до них було проведено огляд та порівняння щодо наявності та
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реалізації функцій у системах дистанційного навчання Moodle, Claronline,
ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront. Система дистанційного навчання
повинно бути орієнтована на пріоритетне використання навчальних груп з
урахуванням розподілу навчальних курсів у рамках навчального семестру [1].
Застосування дистанційної роботи зі студентами забезпечує:
 студентам найбільш сприятливі умови для використання технологічних
можливостей мережі Інтернет, сучасних комп'ютерів і засобів зв'язку, для
пошуку та отримання інформації, розвитку пізнавальних та комунікативних
здібностей, уміння оперативно приймати рішення у складних ситуаціях і т. п;
 викладачам звільнення від передачі формальних знань, свободу у
виборі форм взаємодії зі студентами, можливості щодо вдосконалення підходів
до вивчення тієї чи іншої дисципліни, з урахуванням індивідуальних здібностей
і потреб студентів у навчанні в ході дискусій, спільному проектуванні та
критичному аналізі отриманих результатів, нестандартному погляді на
проблеми;
 навчальному закладу те, що традиційні аудиторні форми роботи
наповняються в такому аспекті новим змістом;
 погодинний контроль виконання та захист студентами лабораторних
робіт, та етапів курсового та дипломного проектування [1].
ВИСНОВКИ. На кафедрі інформатики і вищої математики створено
власну систему, яка поєднує самостійну роботу студентів з елементами
дистанційного навчання, що дозволяє підвищити ефективність підготовки
студентів денної форми навчання. Система спроможна забезпечити роботу
наступних груп користувачів: студенти, що навчаються на конкретних курсах;
викладачі, що супроводжують курс; керівники й адміністрація освітньої
установи; системний адміністратор. Для кожного користувача система
підтримує авторизований доступ до своїх ресурсів відповідно до його
повноважень [1]. При виконанні різних видів дистанційної та самостійної
роботи у студентів підвищується пізнавальна активність, формуються глибокі
міцні знання, вміння регулювати власну діяльність, успішно її організовувати.
Дана система управління навчальним процесом є загальнодоступною,
розрахованою на широку аудиторію, інформаційну систему.
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