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Шановні учасники конференції!
У 2016 році весь науковий світ відзначає
215-у річницю від дня народження видатного
математика та механіка, нашого земляка,
Михайла
Васильовича
Остроградського.
Численні значимі здобутки у різних напрямах
математики і техніки поставили його ім’я в
перший ряд видатних математиків світу.
Михайло Васильович Остроградський
навчався у Харківському університеті, а потім
– у європейських університетах у Парижі, де
отримав схвальну оцінку своїх робіт таких
видатних учених, як Фур'є, Лаплас, Пуассон,
Коші та ін. У 1824-1827 рр. Остроградський
представив мемуари, які зміцнили його
репутацію як вченого серед французьких
математиків. Повернувшись на Батьківщину,
Остроградський представив свої роботи у
Петербурзькій Академії Наук, які були
схвально сприйняті російськими академіками й у 1828 р. було запропоновано
обрати Михайла Васильовича на посаду ад’юнкта Академії з прикладної
математики. М. В. Остроградський працював у Петербурзькому університеті та
в інших вищих навчальних закладах м. Санкт-Петербург, став професором та
академіком Петербурзької, Американської, Туринської Академії Наук і членкореспондентом Паризької Академії Наук.
Усе своє життя М. В. Остроградський напружено працював як науковець
і як викладач, сприяючи розповсюдженню математичних знань серед широких
верств населення. В своїх публічних лекціях Остроградський у блискучій і
захоплюючій формі виклав останні досягнення математичної науки. За свою
плідну педагогічну діяльність і за бездоганну службу Михайло Васильович
Остроградський був удостоєний багатьох державних нагород, а також був
обраний почесним професором декількох університетів.
Академік М. В. Остроградський зробив значний внесок у розвиток
аналітичної механіки, гідромеханіки, теорії пружності, небесної механіки,
математичного аналізу та теорії диференціальних рівнянь.
Сьогодні у рамках конференції вам доведеться продовжити вирішення
складних проблем сучасної математичної фізики і кібернетики та
інформаційних технологій.
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

КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ І НАУКОВОГО СПАДКУ
М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО
Кирилаха Н. Г., Заїка А. В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Українська культура та наука відома багатьма здобутками світового
значення та славетними іменами. Серед них з особливою пошаною слід згадати
ім’я математика XIX століття – Михайла Васильовича Остроградського. Його
по праву можна вважати одним із засновників математичної фізики. Але не
тільки математичною фізикою обмежувались інтереси цієї непересічної
особистості. Праці М. В. Остроградського присвячено аналітичній механіці,
гідромеханіці, теорії пружності, небесній механіці, математичному аналізу та
теорії диференціальних рівнянь. Численні та значимі здобутки із різних галузей
математичних наук поставили ім’я Остроградського в перший ряд визначних
математиків світу.

Гравюра XIX ст. Будинок, в якому народився М. В. Остроградський
Народився Михайло Васильович 24 (12) вересня 1801 р. на Полтавщині.
Родина Остроградських походить із козацької старшини. У досить
патріархальній сім’ї Остроградських зберігалися звичаї та мова славних
предків. Михайло на все життя зберіг у собі приязнь і любов до своєї домівки,
до рідного краю. За свідченням біографа, жвавий Мишко ще в ранньому
дитинстві виявляв рідкісну спостережливість і природну схильність до виміру
якоїсь речі та іграшки [1, 2, 3]. Початкову освіту Михайло отримав у
Полтавській гімназії. Молодий Остроградський мріяв про кар’єру військового.
Але батько, після певних роздумів і вагань, вирішив направити Михайла до
Харківського університету.
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У Харківському університеті було закладено основи математичної освіти
і професійних уподобань Михайла. Не можна не згадати, що особливий вплив
на формування особистості Остроградського в цей час здійснюють Андрій
Федорович Павловський і ректор університету Тимофій Федорович
Осиповський. Вони перші помітили непересічний математичний талант юнака,
стали для нього істинними вчителями з великої букви, що дали йому путівку в
життя. Але внаслідок наступу реакційних сил на прогресивних діячів культури,
отримати магістерський диплом цього університету йому не судилося. Тому в
1822 році з дозволу батьків Остроградський виїздить на навчання до Франції.
У Парижі Михайло Остроградський завдяки своєму талантові та
працездатності дуже швидко зумів привернути увагу та прихильність багатьох
визначних діячів науки. У відділенні математичних наук Паризької Академії
він міг спілкуватися з Лапласом, Лежандром, Пуассоном, Коші, Ампером, з
механіками Пуансо, Нав’є, Проні, фізиками Араго, Френелем, Гей-Люссаком та
ін. Так, Лаплас, який перший звернув увагу на обдарованого юнака з Малоросії,
називав його своїм сином. Високо цінив талант Остроградського й Огюстен-Луї
Коші. У мемуарах «Про означені інтеграли, взяті між уявними границями»,
представленому Паризькій Академії наук 28 лютого 1825 року, Коші писав:
«Нарешті один молодий росіянин, обдарований великою проникливістю, дуже
вправний в аналізі нескінченно малих, мосьє Остроградський, теж удався до
застосування цих інтегралів та їх перетворення в звичайні, дав нове доведення
формул, мною вище згаданих, і повідомив інші результати, які я наводжу...» [7].
Такий відгук міг зробити честь навіть відомому вченому. Існує легенда, що
саме Коші викупив Остроградського із боргової в’язниці «Кліші», куди
останній потрапив через неможливість сплатити за житло [10]. На все життя
вони зберегли приязні, дружні відносини. Точно відомо, що за рекомендацією
Коші Михайло Остроградський починає працювати викладачем, а потім деякий
час і завідувачем кафедрою в коледжі Генріха IV [3].
У листопаді 1826 р. Остроградський представив Паризькій академії свою
першу наукову роботу «Мемуар про розповсюдження хвиль у циліндричному
басейні». Вона була схвально оцінена Коші та рекомендована до друку та
з’явилася в «Працях» Паризької академії в 1832 р. Про наукове значення цієї
роботи свідчить той факт, що ще в 1816 році Паризька Академія оголосила
спеціальний конкурс на її вирішення. У 1824-1827 роках Остроградський
представив ще декілька мемуарів. Ці роботи зміцнили репутацію вченого та
повагу до нього багатьох французьких математиків [6, 7].
Усе, здавалося, налаштовувалося. Але з батьківщини прийшла сумна
звістка про смерть матері, треба було підтримати батька, й Остроградський на
початку 1828 р. залишив Париж і відправився в Росію.
По прибутті до Петербурга М. Остроградський негайно був взятий на
деякий час під секретний нагляд поліції, хоч сам він цього, можливо, і не знав
до кінця життя. У той же час, перед від’їздом до родини М. В. Остроградський
подав до Петербурзької академії мемуари «Замітка про один інтеграл, що
зустрічається при обчисленні притягання сфероїдів», а восени Остроградський
представив ще дві роботи з інтегрального числення. Ці роботи були настільки
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схвально сприйняті російськими академіками, що академіки Коллінс, М. Фус і
Вишневський у грудні 1828р. запропонували обрати М. В. Остроградського на
вакантну посаду ад’юнкта Академії з прикладної математики.
Тридцять три роки, понад половину життя – з моменту повернення з
Парижу й до останніх своїх днів – був пов'язаний Остроградський з
Петербургською Академією наук. Спочатку в якості ад’юнкта, після цього –
екстраординарного та, нарешті, ординарного академіка. Левову частку своїх
наукових робіт Остроградський надрукував у працях Академії. Але багато робіт
із плином часу забулося або взагалі було загублено. Так, його учень Сабінін у
своїх спогадах 1883 р. та 1901 р. наводить список із 48 творів. У радянські часи
було знайдено ще багато невідомих праць, і на цей час вважають, що всього
творів близько сотні. Усі дослідники розділяють здобутки на такі, що
відносяться до математичної фізики, механіки і чистого аналізу [3, 8].
Математична фізика. Уже перша робота Остроградського була
присвячена проблемі, що живо цікавила в ту пору французьких математиків –
розповсюдження хвиль на поверхні рідини. Найсуттєвіше в постановці задачі в
Остроградського те, що він вперше дослідив розповсюдження хвиль на
поверхні рідини, що міститься в обмеженому сосуді та має визначену глибину.
До цього розглядалися (Лаплас, Лагранж) лише необмежені випадки з малою
глибиною, або випадки з нескінченною глибиною (це роботи Пуассона, який
опублікував свою працю у 1829 році, на 3 роки пізніше). Остроградський у
своїй роботі дає оригінальний вивід теорії хвиль малої амплітуди, потім, з
використанням методу розділення змінних і розкладення в тригонометричний
ряд потенціалу швидкості зводить задачу до рівняння, яке згодом отримало
назву рівняння Бесселя. Дотепним також є метод, за допомогою якого
Остроградський інтегрує отримане рівняння. У підсумку він отримує рішення
спочатку у вигляді ряду, а потім, теж вельми
дотепним прийомом, замінює цей ряд
визначеним інтегралом. Отримання загального
виразу для потенціалу швидкостей у вигляді
ряду Остроградскнй розглядає як остаточний
етап побудови розв’язку задачі. Мемуари
закінчуються деякими зауваженнями про
використання отриманого розв’язання у
відповідних задачах для рідини необмеженої
протяжності.
У роботі з повною виразністю проступає
метод подання інтегралів рівнянь математичної
фізики у вигляді рядів по фундаментальним
функціям, метод, який в загальному вигляді,
разом із зазначенням на пов'язані з ним
невирішені загальні проблеми математичного
Огюстен-Луї Коші
аналізу,
був
охарактеризований
саме
Остроградським у його роботі 1828 р. «Note sur la théorie de la chaleur» [8].
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Після робіт з теорії хвиль, Остроградський звертається до питань
гідродинаміки лише епізодично. Так, 1829 року з’являється його повідомлення
про розв’язання задачі про поширення хвиль на поверхні рідини, що міститься
в сосуді, який має форму циліндричного сектора. Існує думка, що до нас не
дійшло досить широке дослідження, в якому проводилося порівняння
хвилеутворення в посудині та в рідині, не обмеженої стінками, і розгляд хвиль
на великій відстані від стінок і від області початкового збурення. І до нашого
часу ці питання обходяться мовчанням у курсах гідродинаміки.
Найбільш яскравою серед робіт із цієї тематики є нотатка 1836 року «Про
один особливий випадок рівноваги нестискаємих рідин», в якій автором подано
ясний і витончений вивід рівняння рівноваги рідини. Як підкреслював М. Є.
Жуковський, цей висновок чудовий у
двох моментах. По-перше, вдало
застосовано
пов'язане
з
ім’ям
Остроградського
перетворення
поверхневих інтегралів у об'ємні. Подруге, вперше при виведенні рівнянь
рівноваги у механіці суцільних
середовищ розглядається довільно
виділена частина середовища будьякого виду, а не нескінченно малий
прямокутний паралелепіпед. Такий
підхід тепер є загальноприйнятий,
спрощує висновок і разом з тим, надає
йому більшу узагальненість.
Загалом,
як
стверджують
дослідники
творчості
М. В.
Остроградського, його внесок у
гідромеханіку й на даний час є
неоцінений по заслугам [6, 8].
Інший
розділ
математичної
Михайло Васильович
фізики, в якому Остроградський
Остроградський 1840 р.
залишив свій яскравий і потужний
внесок, є теорія потенціалу. Чільне
місце тут займає вже згадувана робота 1828 року «Замітка про один інтеграл,
що зустрічається при обчисленні притягання сфероїдів». Ця робота представляє
з себе багату за змістом статтю, значення якої ще й досі не оцінено в повній
мірі. У ній автор подає аналітичний і строго обґрунтований вивід рівняння
Пуассона. Зазначимо, що сам Пуассон обмежувався лише геометричними
поясненнями, які є досить зрозумілими і навіть зараз подібні міркування
використовуються при викладанні, але з сучасної точки зору строгим
доведенням ці міркування назвати не можна. Остроградський досліджує
випадки, коли точка, для якої будується рівняння, знаходиться як всередині
тіла, так і на ребрі поверхні, або на перетині декількох ребер. У цій роботі
Остроградський набагато випередив свій час. Цю роботу слід вважати
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новаторською ще й тому, що в своїх міркуваннях автор спирається на нову
концепцію інтегралу, що була розроблена Коші та в ній проведено строге
диференціювання невласних інтегралів за параметром, в чому помилявся
Лаплас та інші математики того часу [4]. Деякі сучасники дорікали
Остроградському за зайву, з їх точки зору, складність доведення. Може бути, ця
оцінка відсунула в тінь роботу Остроградського. Але зараз ясно, що там, де
обґрунтування Пуассона здавалося простим і лаконічним, він обходить основні
труднощі доказу, тоді як в детальному викладі Остроградського ретельно та
строго проведені необхідні викладки. Те, що Остроградський уникає звернення
до геометричної наочності, треба також визнати як перевагу його підходу:
добре відомо, яка велика робота знадобилася, щоб уточнити зміст основних
геометричних понять, без чого не можна було «навести порядок» ні в теорії
потенціалу, ні в ряді інших математичних дисциплін.
Але, мабуть найбільш яскравий внесок нашого земляка зроблено в теорію
теплопровідності. У роботах, що дійшли до нас, досліджено дві теми:
розповсюдження тепла в твердих тілах і в рідині. Ці дослідження, крім того, що
містять найважливіші результати, пов'язані безпосередньо до теорії
розповсюдження тепла, мають величезне загальноматематичне значення,
оскільки в них, з одного боку, закладені основи для ряду важливих теорій, що
розвиваються і в наш час, а з іншого боку, в них отримані теореми, що є одним
із центральних результатів математичного аналізу. Оцінюючи цей внесок,
зокрема, визначний математик В. О. Стєклов писав: «Фурье применял один и
тот же прием, известный теперь под именем метода Фурье, но едва ли сам он
усматривал всю общность своего приема. По крайней мере из исследований
Фурье этого не видно, и мы едва ли ошибемся, если скажем, что метод Фурье
во всей своей общности впервые был формулирован Остроградским, а затем
уже (в 1829 г.) Ламе и Дюгамелем». І далі, при характеристиці першої статті
«Нотатки з теорії теплоти» 1828 року: «В рассматриваемом мемуаре
Остроградского содержится как бы целая программа решения общего вопроса
об охлаждении какого угодно твердого тела, ограниченного поверхностью без
особых точек и линий … и одновременно с этим ставится ряд общих задач
анализа, которые впервые попытался строго разрешить только спустя 70 лет
известный французский математик Poincaré» [6].
Уже в 1841 році Коші при дослідженні властивостей лінійних
диференціальних рівнянь у частинних похідних згадує та спирається на
результати Остроградського.
Паралельно з Пуассоном і незалежно від нього М. В. Остроградський
працює над розробкою теорії пружності. У цій області першочерговою задачею
на той час, було застосування передових математичних методів до розв’язання
задач, що мають певний фізичний зміст. У своїх роботах Остроградський дає
більш загальний і водночас простіший, порівняно з методом Пуассона, метод
зведення лінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних до системи
звичайних рівнянь.
Близько двадцяти робіт в області механіки було опубліковано
Остроградським. Серед них два великих курса: «Курс небесної механіки» і
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«Лекції з аналітичній механіки». Вони були оригінально побудовані та
становлять значний науковий інтерес і в наші дні. Про роботи М. В.
Остроградського в галузі аналітичної механіки М. Є. Жуковський відзначав, що
«у всіх його працях головна увага концентрувалася не на розв’язку окремих
задач, а на встановленні загальних теорій» [3]. З особливою любов’ю він
займався узагальненням методу Лагранжа про можливі переміщення та
встановлення теорем динаміки на самих загальних основах.
Сформульований М. В. Остроградським принцип найменшої дії став
основою до подальших досліджень цілого ряду російських механіків.
Остроградський незалежно від Гамільтона встановив цей принцип і для
випадку нестаціонарних зв'язків, отримавши його при цьому як дуже окремий
випадок рішення значно більш загальної математичної задачі, ніж це було
зроблено Гамільтоном. Завдяки цьому принцип стаціонарної дії Гамільтона –
Остроградського став широко застосовуватись при складанні рівнянь руху
складних механічних систем. У 1901 р. Суслов Г. К. і Воронець П. В.
узагальнили цей принцип на випадок неголономних зв'язків.
Декілька робіт Остроградського присвячено вирішенню окремих задач
механіки. Так М. В. Остроградський вирішує задачу, яка раніше розглядалася
І. Бернуллі і Ампером і відноситься до питання про відносних рух матеріальної
точки при обертальному переносному русі. Тут автор отримує рівняння руху в
новій і більш витонченій формі. Також Михайло Васильович займається
узагальненням досліджень Лапласа, по відношенню до однорідних тіл, що
мають однакові моменти інерції. Наш земляк розповсюджує результати
Лапласа на випадок гетерогенних тіл, що складаються з шарів з однаковою
поверхневою щільністю.
Михайла Васильовича Остроградського можна по праву вважати
корифеєм вітчизняної механіки. Саме йому належить видатна заслуга
заснування першої школи механіків у Російській імперії, різні розгалуження
якої незабаром дали таких чудових учених, як О. І. Сомов, П. Л. Чебишов, А.
Ю. Давидов, Ф. А. Слудський, Д. К. Бобильов, М. Е. Жуковський, С. В.
Ковалевська, О. М. Ляпунов, Г. К. Суслов, І. В. Мещерский, А. Н. Крилов, В. А.
Стєклов, С. А. Чаплигін, П. В. Воронець та багато інших. І хоча не всі вони
були безпосередньо його учнями, для кращих представників цієї школи
характерним є притаманне її засновнику вміння поєднувати глибокі теоретичні
дослідження з їх застосуванням до актуальних завдань техніки і
природознавства.
У статті «Нотатка щодо теорії теплоти» 1828 р. була виведена формула,
що увійшла до скарбниці людської думки і зараз зустрічається в усіх
підручниках з математичного аналізу та математичної фізики під назвою
формули Остроградського-Гаусса. Формула, що зв'язує інтеграл, узятий по
об'єму, із подвійним інтегралом по поверхні, що обмежує цей об'єм, була
застосована Остроградським до розв'язання деяких задач розповсюдження
тепла в твердому тілі. Ця формула була узагальнена Остроградським на
випадок n-кратного інтегралу в роботі 1834 г. «Мемуари про обчислення
варіації кратних інтегралів». У двох пізніших дослідженнях «Про одне
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зауваження щодо визначених інтегралів, що відносяться до теорії
ортогональних поверхонь», 1840 р. і «Про один визначений інтеграл», 1860 р.
вчений вивчив цікаві окремі випадки. До теорії інтегрування алгебраїчних
функцій відносяться п'ять статей Остроградського.
До теорії звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь у частинних
похідних Михайло Васильович звертається здебільшого тоді, коли виникає
потреба при виконанні прикладних досліджень із гідродинаміки, механіки,
теорії пружності та т.і. Але багатство ідей, витонченість і строгість доведень і
тут висувають нашого земляка на передній край науки. У цій галузі М. В.
Остроградському належить ряд фундаментальних результатів: теорем і методів,
які увійшли в усі підручники, якими ми користуємося й сьогодні. На жаль, ми
не завжди пам’ятаємо про це. Зокрема, абсолютно точно доведено, і це вже
визнається усіма істориками науки, що першість у формулюванні та доведенні
теореми Ліувілля належить саме нашому землякові [8].
Остроградському належить ідея, яку тепер називають принципом
локалізації тригонометричного ряду, на що вказував радянський математик
Б. В. Гнеденко [8].
Роботи М. В. Остроградського з математичного аналізу мають не лише
історичне значення: вони ввійшли у сучасну математику як невід'ємна складова
частина й являють собою те необхідне знаряддя, без якого математика вже не
може обійтись. Але не тільки у цьому полягає їх значення. Вони були і на
даний час залишаються потужнім джерелом ідей, які розвиваються та
виростають до цікавих і затребуваних у сучасному світі теорій. Так, визначний
французький геометр Е. Ж. Картан запропонував новий погляд на теорему
Остроградського та на її аналоги типу теореми Стокса як на вираз деяких
особливих закономірностей зв’язків між диференціальними формами різних
степеней, названих ним «зовнішніми формами». Картан застосовує до цих форм
правила Грассманової знакозмінної алгебри і вводить також операцію
«зовнішнього диференціювання» форм. Теорема Остроградського отримала
таким чином більш глибоке тлумачення та застосування до орієнтуємих
багатовидів в n -вимірних євклідових і неєвклідових просторах. Пізніше ця
теорія була розвинута в теорію Ейнштейна-Картана, яка є узагальненням
загальної теорії відносності та слугує фундаментом для опису простору-часу в
сучасному природознавстві.
Розглянемо вклад Остроградського в інші галузі математики. У 1839 р. у
зв’язку з роботою над проблемами балістики, Остроградський робить ряд
досліджень з теорії наближених обчислень, у тому числі в роботі 1839 р. [7],
надано вивід формули залишкового члена ряду Ейлера-Маклорена.
Слід констатувати, що вклад Остроградського в теорію наближених
обчислень і чисельних методів є потужним, цікавим і не втрачає свого значення
й по цей час. Розглянемо детальніше роботу 1835 р. «Нотатки з методу
послідовних наближень», яка була джерелом ідей для багатьох поколінь
математиків. У ній Остроградський пропонує метод побудови наближених
розв’язків задачі Коші, який демонструє на прикладі рівняння другого порядку.
Автор пропонує прийом, який пізніше назвали «роздвоєння параметру» [8].
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Очевидно, що він був глибоко продуманий великим математиком. Тут
Остроградський виявляє як властиву йому математичну проникливість, так і
глибоку фізичну інтуїцію: завдяки такому прийому стало можливим описувати
перехід від незбурених гармонійних коливань до збурених. Далі пропонується
метод варіювання параметру. Остроградський знаходить необхідним одночасно
варіювати у розв’язку задачі не тільки коефіцієнти, але й частоту. Саме таким
шляхом йому вдається відразу отримати вираз, вільний від вікових членів, що
правильно відображає специфіку періодичного руху, для моделювання якого
застосовується вихідна задача. Принципове значення такого, вдало знайденого
Остроградським, нового підходу для подальшого розвитку точного
природознавства та техніки важко переоцінити. Висунуті в розглянутій замітці
ідеї, зокрема принцип варіювання частоти, стали відправним пунктом у
розробці класичного методу Ляпунова та в подальшій розробці потужних
асимптотичних методів О. М. Крилова та М. М. Боголюбова.

Академічний будинок у Петербурзі на розі набережної Великої Неви і
7-ої лінії, в якому жив М. В. Остроградський
У мемуарах «Про визначені квадратури» 1839 р. і в мемуарах «Про
обчислення твірних функцій» 1836 р. були досліджені питання теорії
скінченних різниць та інтерполювання функцій. Також у декількох розділах
його знаменитих «Лекцій з алгебраїчного та трансцендентного аналізу» були
докладно досліджені лінійний і нелінійний варіанти методу Ньютона-Фур'є для
чисельного розв’язання алгебраїчних рівнянь вищих порядків. Ці розділи, як
вважають історики науки, були безпосереднім поштовхом до виникнення
чудового студентського дослідження П. Л. Чебишева «Про обчислення коренів
рівнянь» [4]. У цих же лекціях (глава XXVI) можна знайти оригінальний спосіб
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обчислення первісних коренів і таблиці цих коренів, створення яких вимагало
від математика чималих затрат часу та праці. У цих роботах великий математик
немов би прокладає місток у майбутнє, до поколінь кінця XX - початку XXI
століття, коли розвиток комп’ютерної техніки став вимагати подальшого
розвитку теорії й алгоритмів наближених обчислень.
Не можна не згадати ще одну галузь сучасної математики, яка на даний
час бурхливо розвивається, що пов`язана з ім’ям М. В. Остроградського – це
теорія рядів, які отримали назву «Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса».
М. В. Остроградський у 1861 році розглянув два алгоритми розвинення чисел у
знакозмінні ряди вигляду:
1
1
(1) n 1

 ... 
,
q1 q1q2
q1q2 ...qn

(1)

де qn  N і qn1  qn для будь-якого n  N , та
1 1
(1) n 1
  ... 
,
q1 q2
qn

де qn  N і qn1  qn (qn  1) для будь-якого n  N . Але не встиг опублікувати жодної
роботи з цього питання. Його короткі зауваження було знайдено в рукописах і
розшифровано Є. Я. Ремезом [8].
Незалежно від М. В. Остроградського аналогічні питання вивчали
В. Серпінський (W. Sierpinski) у 1911 році та Т. А. Пірс (T. A. Pierce) у 1929
році. В англомовній літературі ряди вигляду (1) називають рядами Пірса або
розкладами Пірса (Pierce expansion). У вітчизняній науковій літературі
підтримується традиція називати розклади такого вигляду рядами
Остроградського 1-го виду [9]. Слід зазначити, що в працях європейских
дослідників Дж. Парадіс (J. Paradis), Л. Бібілоні (Li. Bibiloni) і П. Віадер (P.
Viader) вказано, що «першими математиками, що звернули увагу на ці
розклади, були Ламберт (1770) і Лагранж (1798)». У роботі М. Штерна (M.
Stern) 1848 року доведено, що сума нескінченного ряду вигляду (1) є
ірраціональним числом. У книзі Ю. Пузини (J. Puzyna) «Teorya funkcyj
analitycznych» 1898 року теж є згадка про можливість розвинення чисел у ряди
вигляду (1) [10].
Б. В. Гнєденко в примітках редактора до книги О. Я. Хінчина «Цепные
дроби» зауважує, що «два цікавих алгоритми для зображення ірраціональних
чисел були запропоновані М. В. Остроградським незадовго до смерті [10].
Алгоритми М. В. Остроградського в деяких випадках дають наближення кращі,
ніж ланцюгові дроби. На жаль, до цього часу їх детальне вивчення, зокрема й
обчислювальні аспекти, не зроблено» [10].
Низка робіт сучасних вітчизняних математиків: П. І. Боднарчука та В. Ф.
Марка (1974), П. І. Боднарчука та В. Я. Скоробогатька (1974), Ю. В.
Мельничука (1974, 1976, 1991) присвячена порівнянню рядів Остроградського з
іншими відомими способами представлення чисел: ланцюговими дробами,
рядами Енгеля, тощо, а також питанням узагальнення алгоритму
Остроградського. На даний час ця теорія застосовується до дослідження
функцій зі складною локальною поведінкою та до розвитку метричної теорії
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чисел, яка має як самостійне значення, так і глибокі зв’язки з ергодичною
теорією динамічних систем, теорією ймовірностей, теорією кодування та
фрактальною геометрією [9, 11].
Декілька робіт Остроградського стосуються питань алгебри, теорії чисел
і теорії ймовірностей, в яких було розглянуто деякі окремі питання. Слід
зазначити, що його роботи в області теорії ймовірності є відповіддю на потреби
суспільства. Зокрема, він приділяє увагу питанням страхування, питанням
обчислення ймовірностей судових помилок, виступає проти моди на азартні
ігри, що охопила в той час суспільство.
Творчі здобутки Михайла Остроградського були високо оцінені в усьому
світі, йому було присвоєно ряд почесних вчених звань. Так, у 1834 році він був
обраний членом Американської
Академії наук, у 1841 році –
членом Туринської Академії, у
1853 році – членом Римської
Академії і у 1856 році – членомкореспондентом
Французької
Академії природничих наук.
Усе
своє
життя
М. В.
Остроградський
напружено
працював також і як викладач,
педагог. Його трудовий шлях
розпочався ще у Франції, де він з
успіхом викладав у ліцеї Генріха IV
і отримав схвальний відгук від
керівництва ліцею, на що є
документальні
свідоцтва.
По
приїзді до Петербургу, після
обрання його академіком і до кінця
свого життя від працює в багатьох
М. В. Остроградський.
вищих
навчальних
закладах,
зокрема в офіцерських класах
0 і
Морського кадетського корпусу, Інституті корпусу інженерів шляхів
сполучення, Головному педагогічному інституті, Головному інженерному
училищі, Головному артилерійському училищі.
Крім того, М. В. Остроградський сприяє розповсюдженню математичних
знань серед широких верств населення. У своїх публічних лекціях
Остроградський у блискучій і захоплюючій формі виклав останні досягнення
математичної науки. Лекції, читані ним і пізніше опубліковані його учнями, і
його педагогічні праці, протягом багатьох десятиліть вони слугували справі
освіти у Росії.
Так, багато його учнів стали дійсно гордістю вітчизняної науки. Згадаємо
деяких із них.
Іван Олексійович Вишнеградський (1831-1895) – основоположник теорії
автоматичного регулювання.
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Микола Павлович Петров (1836-1920) – основоположник гідродинамічної
теорії мастила. Роботи Петрова дозволили вирішити найважливіші проблеми
техніки і технології того часу, зокрема в транспортній те енергетичних галузях.
У своїх роботах М. П. Петров проявив себе як тонкий знавець математики і
механіки, який вміє використовувати математичний апарат для цілей вивчення
реальних явищ.
Серед учнів Остроградського: А. Н. Тихомандрицький, Е. И. Бейер, Д. М.
Деларю, Е. Ф. Сабінін – відомі професори математики, а також багато інших
математиків і видатних інженерів. Також варто згадати, що його учнями по
Головному Педагогічному інституту були Д. І. Мендєлєєв, М. А. Добролюбов.
Навіть через багато років учні Остроградського згадували його лекції з
великою вдячністю та любов’ю [12]. Він був людиною веселої вдачі та
полюбляв на лекціях вставити якійсь жарт або анекдот, але всі вони були
спрямовані до однієї мети – заохоченню студентства до науки. І скрізь у нього
були свої Архімеди, Ньютони, Декарти [13].
«Математика не знає інших авторитетів, окрім законів логіки і
властивостей самих математичних понять» – часто нагадував Михайло
Васильович студентам.
За свою плідну педагогічну діяльність і за бездоганну службу М. В.
Остроградський був удостоєний державних нагород: орденів Св. Анни 1-го і 2го ступеня, Св. Володимира 3-го і 4-го ступеня, Св. Станіслава 1-го ступеня, а
також багатьох відзнак. Його було обрано почесним професором Головного
педагогічного інституту, Казанського, Київського, Московського та
Петербурзького університетів.
Михайло Васильович був високого зросту (190 см), статний собою та
здорової комплекції, іноді любив цим похвалитись і майже не хворів. На все
життя він зберіг любов до рідної мови, і часто не без задоволення вживав
українські слова та вирази не лише в товариських бесідах, а й на лекціях. У той
же час він досконало володів французькою мовою. Михайло Васильович мав
прекрасну пам'ять, цікавився літературою, знав на пам’ять багато поетичних
творів французьких, російських авторів, міг декламувати монологи із Расіна,
Корнеля, Мольєра, вірші Беранже. Згодом Остроградський добре оволодів і
російською мовою, любив декламувати вірші Державіна, Жуковського,
Пушкіна.
Михайло Васильович був дуже товариською людиною, цікавим і
дотепним співрозмовником, мав неперевершене почуття гумору. Тому його
залюбки запрошували до світських салонів Петербурга. Навіть і в світських
салонах Остроградський працює на підвищення престижу науки і науковця.
Так, як згадують очевидці, його зустрічі з учнями перетворювались у цілі
спектаклі.
Улюбленим письменником Остроградського був Т. Г. Шевченко, з яким
він був особисто знайомим і знаходився у дружніх відносинах.
Влітку 1861 р. М. В. Остроградський під час відпочинку в своєму маєтку
на Полтавщині тяжко захворів. Попри нездужання він восени збирається в
Петербург, оскільки там чекала його робота. Але по дорозі, у Полтаві, 20
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грудня 1861 р. (1 січня 1862 р.) М. В. Остроградський помер. Поховано
Михайла Васильовича в селі Пашенна (на даний час це Козельщанський район
Полтавської області), де колись був родовий маєток його батьків, звідки він
прийшов у світ.
Наукова громадськість ніколи не забувала про внесок М. В.
Остроградського в світову науку та зробила все, щоб зберегти це славне ім’я в
історії науки. На його честь названо вулиці, відкрито меморіальні дошки у
Петербурзі, де він працював, і в Полтаві, де помер. У 1983 році Постановою
Ради Міністрів Української РСР ім’я академіка М. В. Остроградського було
присвоєно Хоришківській середній школі Козельщинського району
Полтавської області. У СРСР декілька разів – у 1940, 1946, 1958 роках –
видавалися праці М. В. Остроградського. Але найповнішим виданням є Повне
зібрання праць у 3-х томах, підготовлене і видане у 1959–1961 роках Академією
наук Української РСР. Відповідальним редактором цього видання був академік
Академії наук УРСР І. З. Штокало.
У серпні 2001 року Національний банк України з ініціативи Харківського
університету випустив пам’ятну монету «Михайло Остроградський» із серії
«Видатні діячі України». У 2001 році у зв’язку із 200-річчям вченого відбулися
урочисті заходи у Національній академії наук України, Харківському
університеті, інших наукових установах і навчальних закладах. До ювілею в
Харківському університеті була видана брошура «Михайло Васильович
Остроградський в оцінках сучасників та нащадків (до 200-річчя з дня
народження)».
Кременчуцький національний університет старанно плекає пам'ять про
великого українця – Михайла Васильйовича Остроградського. З ініціативи
ректора університету М. В. Загірняка була відновлена могила Остроградського,
споруджено пам’ятник. Сюди кожного року напередодні дня народження
вченого приїздять першокурсники і викладачі, щоб вклонитися великому
землякові. Силами університету проводяться заходи з упорядкування могили
Остроградського, в яких беруть участь і студенти. Тут, у тихому українському
селі, серед квітучих луків, згадуються слова М. Є. Жуковського: «В творениях
М. В. Остроградского нас привлекает общность анализа, основная мысль, столь
же широкая, как широк простор его родных полей» [13]. Саме з таких моментів,
мабуть і починається для нашого юнацтва Батьківщина, любов до своєї
невимовно прекрасної землі, повага до історії свого народу, гордість за його
синів.
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СЕКЦІЯ 1

Інформаційні технології
Керівники секції: проф. Луговой Анатолій Васильович,
доц. Славко Олена Геннадіївна

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ АНАЛІЗУ МАСИВІВ МЕДИЧНИХ ДАНИХ
Радзішевська Є. Б., Кнігавко В. Г., Кочарова Т. Р, Лад С. М., Левченко Т. В.
Харківський національний медичний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З моменту оформлення науки про
інформацію у самостійну галузь, одним з найактуальніших напрямків її
інтересів стало здобуття якомога більших обсягів інформації з накопичених
даних. Можливим шляхом реалізації цих зусиль у медицині може стати
застосування сучасних технологій до вже наявних даних, наприклад, до
паперових історій хвороби, за умови їх трансформації в електронну форму.
МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ми пропонуємо результати математичної
статистичної обробки електронного масиву формалізованих медичних даних
про перебіг та наслідки лікування 570 хворих на злоякісні новоутвори, які
проходили спеціальне лікування у клініці ДУ ІМР АМН України з 1993 р. за
різними схемами лікування. Аналіз проводили за допомогою технології Data
Mining — пошуку прихованих знань, методів багатовимірної статистики та
непараметричної статистики. В роботі використовували статистичні
середовища WizWhy, Statistica, SPSS. Протягом дослідження оцінювали
можливий вплив протипухлинних методів лікування на появу других пухлин.
Відомо, що другі пухлини можуть розвиватися через будь-який проміжок
часу від закінчення терапії першої пухлини. До факторів, що впливають на
появу других пухлин, відносять, серед інших, тип проведеного лікування –
променеве та хіміолікування. Однак єдиної точки зору щодо впливу цих
факторів на утворення других пухлин серед дослідників немає. Так, наприклад,
під час європейського дослідження наслідків лікування раку молочної залози –
ALLEGRO – було показано, що серед 24 316 жінок, яким проводили
радіотерапію, другі пухлини виникли у 12,3 % жінок, з яких 40 % випадків
пов’язують із дією радіації. Водночас автори стокгольмського дослідження
BARCELONA, які вивчали віддалені наслідки лікування раку молочної залози,
твердять, що ризики виникнення другої пухлини у пацієнтів, які одержували
передопераційну терапію, післяопераційну терапію та лише мастектомію
принципово між собою не відрізнялися [1, 2]. Отже питання впливу
спеціального лікування онкологічних хворих на виникнення других пухлин у
майбутньому остаточного вирішення ще не має [3, 4].
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
Загальним
висновком
нашого
дослідження можна вважати твердження про те, що результати математичної
обробки не тільки не виявили канцерогенних впливів променевої та
хіміотерапії, а й навпаки − продемонстрували статистично значимий
позитивний вплив на віддалені наслідки лікування онкологічних пацієнтів, до
яких застосовували ці обидва фактори у максимальному обсязі. До такого
висновку приводить низка залежностей, які мали статистично значимий
характер і віддзеркалювали відмінності у тактиці променевого та
хіміолікування пацієнтів, які не мали у віддаленому майбутньому жодних
маніфестів онкологічного захворювання, та пацієнтів, у яких виникли другі
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пухлини у відстрочений термін. Так, дослідження доводить, що до більшості
пацієнтів без негативних наслідків через 5 та більше років після спеціального
лікування застосовували неоад‛ювантну хіміотерапію. У пацієнтів цієї групи
після лікування хіміопрепаратами спостерігалися більш тяжкі ураження
системи крові, а препарати, які використовували, мали більш високий
еметогенний потенціал.
Визначено, що застосування протипухлинних антибіотиків знижує
імовірність виникнення других пухлин майже в півтора рази. Проте серед схем
хіміотерапії «CAF» та «CAMF», які містять антрацикліни з групи
протипухлинних антибіотиків, найбільш ефективними були результати
лікування за схемою «CAF», тобто, можливо, саме препарати групи
антиметаболітів, підвищують ризик утворення других пухлин. Доведено також,
що використання комплексних сполук платини як представників групи
алкілуючих агентів також виявляє протекторну дію щодо появи других пухлин,
а саме – шанс появи других раків при хіміолікуванні без платини становить
0,58, без протипухлинних антибіотиків – 1,16, без обох груп препаратів – 1,88.
Результати променевого лікування виглядають не менш переконливо.
Встановлено, що хворі без негативних онкологічних наслідків у
майбутньому, які лікувалися комбінацією хіміо- та променевої терапії без
оперативного втручання, отримали під час променевого лікування, у
середньому, в 2,6 разу більшу сумарну поглинену дозу, ніж пацієнти, у яких
виникли другі пухлини. Крім того, доведено, що використання променевої
терапії знижує ризики несприятливих віддалених наслідків лікування для
пацієнтів молодшого віку, а два курси променевої терапії у більшій мірі
запобігають утворенню других пухлин у майбутньому, ніж один курс.
ВИСНОВКИ. Таким чином, використання сучасних інформаційних
технологій в біології та медицині дозволяє суттєво підвищити коефіцієнт
вилучення інформації з масивів даних про життєдіяльність об’єктів живої
природи. Зокрема, з’являються додаткові можливості щодо даних, які вже є в
наявності та які, здавалося, вже вичерпали себе в якості джерела нових знань.
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ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АКТУАРІАЛЬНИХ
РОЗРАХУНКІВ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Кнігавко В. Г., Радзішевська Є. Б., Гранкіна С. С., Польотова Н. П.
Харківський національній медичний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективні методи лікування та ранньої
діагностики в медицині призвели до істотного збільшення виживаності
онкологічних хворих. Показано, що на підставі сучасного аналізу інформації з
архівних історій хвороб було розроблено додаткові методи удосконалення
системи моніторингу онкологічних хворих. Так, наприклад, в США кількість
хворих, які вижили становить 3,5% і щорічно збільшується майже на 1000000
пацієнтів [1]. Внаслідок збільшення тривалості життя пацієнтів актуальною
стає проблема других пухлин (ДП). Згідно з деякими даними, ДП можуть
розвинутися в будь-який проміжок часу після закінчення спеціального
лікування, однак піком їх розвитку вважається період близько 5 - 20 років з
моменту закінчення первинного лікування. Різні автори асоціюють появу ДП з
різними факторами: використанням променевої та хіміотерапії під час
лікування першої пухлини, генетичною спадковістю тощо. В цілому, проблема
ДП досі є слабо вивченою і вельми дискутабельною [2-5]. Це свідчить про
необхідність і доцільність всіляких зусиль, спрямованих на підвищення рівня
знань в області онкології, зокрема, по відношенню до проблеми виявлення
термінів підвищеного ризику появи ДП. Основною задачею дослідження було
виявлення та аналіз часових піків ризику появи других злоякісних новотворів у
хворих, які лікувалися з приводу онкологічних захворювань.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Використовувалися
методи непараметричної статистики та технологія актуаріальних розрахунків —
аналіз таблиць доживання методом E.Kaplan-P.Meier із залученням
статистичного середовища Statistica. Електронні данні накопичувалися за
допомогою спеціально розробленого програмного комплексу «База даних
хворих» з архівних паперових історій хвороби. Для виконання роботи
використовували мультинозологічну електронну базу даних 387 історій
хвороби пацієнтів, у яких після проведеного спеціального лікування виникли
або ДП як початок нового онкологічного процесу, або пізні метастатичні
новоутворення (МН), як продовження первинного онкологічного процесу.
Всі пацієнти проходили спеціальне лікування на підставі відповідних
клінічних протоколів в клініці ІМР НАМН України, починаючи з 1993 року.
Відсотковий склад нозологій перших раків відтворював спеціалізацію клініки
інституту: у 58% хворих першим був рак молочної залози, у 8% - рак
щитоподібної залози, у 6% - рак тіла матки, 5% - рак шийки матки, 4% - рак
яєчників, у 19% - інші нозологічні форми. У деяких пацієнтів перша пухлина
була в дитячому віці, а в ІМР НАМНУ вони лікувалися з приводу ДП, проте
інформація про таких пацієнтів також використовувалася в дослідженні. У
зв'язку з цим останній зареєстрований випадок появи ДП було зафіксовано
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через 40 років після проведеного лікування.
Для оцінки часових піків ризику появи ДП використовувалася технологія
таблиць дожиття, реалізована в пакеті прикладних програм Statistica. Під
«дожиттям» розуміли період часу від початку спеціального лікування до
настання інциденту – появи МН або ДП. Окремо розраховували таблиці
дожиття для ДП і для пізніх МН, які є пухлинними утвореннями, але, на
відміну від ДП, мають ту ж гістологічну форму, що і перша пухлина.
Інтегруючи отримані тимчасові показники підвищеного ризику появи МН із
спостереженнями щодо ризиків появи ДП, можна зробити наступні висновки.
Терміни 3,7 і 7,3 років, що є критичними з точки зору появи ДП,
«перекриваються» термінами підвищеного метастатичного ризику в 3, 5 і 7
років. Віддалені терміни метастатичного ризику у 9, 12 і 15 років продовжують
ряд часових точок підвищеного ризику. Терміни 22 і 26 років, які притаманні
ДП, завершують формування ряду. Таким чином, термінами підвищеного
ризику появи метахронних пухлин (ДП і МН) є часовий ряд 3, 5, 7, 9, 12, 16, 22
і 26 років після проведеного спеціального лікування першої пухлини.
ВИСНОВКИ. Отже, можна зробити висновки, що використання сучасних
інформаційних технологій в медицині, зокрема актуаріальних розрахунків,
сприяє вдосконаленню моніторинга онкологічних хворих після лікування
першої пухлини у напрямку своєчасного виявлення можливого поновлення
злоякісного процесу та надання відповідної медичної допомоги.
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ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНИХ КОНТУРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ SVG-ФІЛЬТРІВ
Козир А. Є., Славко Г. В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасній науковій і виробничій діяльності
зростає потреба у створенні веб-додатків з метою дослідження динамічних
процесів (у тому числі і швидкоплинних), для яких вдається отримати
відеозапис чи зображення. Це можуть бути, наприклад, зображення
температурних розподілень по поверхні, отримані за допомогою тепловізорів,
відео-записи вибухових викидів, динаміка розповсюдження полум'я і тому
подібне. Використання ж хмарних технологій та вдосконалення стандартів
браузерів у поєднанні зі збільшенням пропускної здатності інтернет-каналів
викликає підвищений інтерес до використання обробки відеопотоків у
реальному часі. З’явився широкий клас задач, ефективне розв’язання яких
можливе за умови створення нових підходів до онлайн обробки зображень та
відео-потоків. Серед таких задач найбільш актуальною є обробка відео з метою
визначення контурів складних об’єктів та їх подальший аналіз [1, 2].
В останні роки також посилився інтерес науковців і практиків до
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.
Таким чином користувачеві не потрібно встановлювати на свій ПК спеціальні
програмні продукти та налаштовувати їх.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Метою роботи є реалізація
алгоритмів та застосування методів визначення складних контурів динамічних
об’єктів з використанням SVG-фільтрів та визначення характеристик
динамічних процесів, відтворюваних на відео. Використовуючи технології webпрограмування необхідно реалізувати програмний комплекс для визначення
контурів динамічних об’єктів на відео та визначення їх фізичних характеристик
у реальному часі.
Для вирішення поставленої проблеми були розв'язані наступні задачі:
1) побудовано та застосовано svg-фільтри для попередньої обробки зображення
та виділення контурів; 2) здійснена векторизація контурів об’єктів на основі
властивостей svg-формату; 3) створена методика отримання параметричних
рівнянь виділених контурів; 4) розроблено алгоритм порівняння отриманого
векторизованого контуру та параметричного рівняння для аналізу динаміки
об’єктів; 5) здійснена програмна реалізація розроблених алгоритмів для аналізу
динамічних об’єктів.
Під час виконання роботи було розглянуто кілька технологій, для яких
можливе застосування фільтрів. Для роботи з векторною графікою
використовувався контейнер SVG [3]. Робота з растровими зображеннями
виконувалась за допомогою контейнеру Canvas. Для проведення обробки, в
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якості графічного контейнеру було використано Canvas. На наступному етапі
виконання роботи використано фільтр Кенні для виділення границь на
зображенні.
У роботі досліджується використання svg-фільтрів для попередньої
обробки зображення (розмиття зображення, підвищення контрасту) та грубого
виділення контурів за допомогою оператора Собеля. Було використано такий
підхід через можливість забезпечити значну швидкість обробки кадрів
відеоряду у реальному часі. На наступному етапі відбувається отримання
параметричних рівнянь виділених контурів за допомогою рядів Фур’є. Описані
алгоритми і методи були реалізовані з використанням Wolfram Mathematica та
JavaScript. Також, для обробки зображення та виділення контурів було
використано бібліотеки з відкритим вхідним кодом jsfeat, tracking.js.
ВИСНОВКИ. В результаті роботи було реалізовано web-застосування для
аналізу динаміки складних об’єктів. Використано алгоритми для виділення
контурів динамічних об’єктів, застосовано svg-фільтри для виконання
матричних операцій фільтрації зображень, алгоритми для векторизації контурів
об’єктів використовуючи svg-формат, отримано параметричні рівняння
виділених контурів, візуалізовано обчислені характеристики динаміки
досліджуваних об’єктів.
Перевагами векторизованого контуру є можливість його вільної
трансформації – векторний об’єкт можна обертати і масштабувати без втрат
його якості, швидкість роботи з таким контуром. Це також зменшує похибку
обробки зображень, особливо для складних контурів чи таких, що швидко
змінюються. Також однією з переваг використання svg-фільтрів є наближеність
структури та коду фільтрів до звичайного матричного представлення, а
простота спільного використання svg-технологій та мови javascript, дозволяє
реалізовувати будь-які за складністю математичні обчислення та алгоритми.
Модульна побудова програмних кодів, для описаних вище алгоритмів
обробки відео-потоків, дозволяє використовувати розроблене програмне
забезпечення для створення онлайн-лабораторії динамічного аналізу об’єктів на
відео.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ЕКОНОМЕТРИКИ
Пузир М. С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У відповідності з навчальним планом
підготовки бакалаврів вивчення «Економетрики» здійснюється в 4-5
навчальних семестрах, де передбачено індивідуальні завдання на заняттях,
робота в групах при виконанні багатоетапних економіко-математичних задач з
використанням комп’ютерних математичних пакетів (Mathematica, MatLab,
Maple тощо), розв’язування задач прогнозування соціально-економічних
показників.
Особливості економетричних задач [1,2] обумовили необхідність у
розробці та обґрунтуванні дидактичної моделі реалізації професійноорієнтованого змісту навчання даної дисципліни з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, а, отже, і методів розв’язування
творчих, навчальних і практико-орієнтованих задач із широким використанням
економетричних методів та використанням сучасних інформаційних
технологій.
На аудиторних заняттях найбільш ефективними є наступні форми
організації процесу навчання економетрики.
– фронтальні: викладач формулює задачу для усієї групи студентів;
проблема розв’язується спільно, організовується співпраця, активність
студентів, але при цьому важливо відмітити навички користування системою
Mathematica кожного студента. Саме у результаті реалізації такого підходу є
можливим розвиток професійних якостей;
– групові: група студентів поділяється на міні-групи (3-4 особи), при
цьому міні-групи за допомогою системи Mathematica можуть розв’язувати
однакові задачі, але різними методами, або розділити розв’язування великої
задачі на блоки; міні-групи можуть бути як постійними так і тимчасовими;
робота у міні-групах дозволяє висувати гіпотези, перевіряти і розробляти їх,
аналізувати помилки, досліджувати різні варіанти розв’язання однієї й тієї ж
задачі;
– індивідуальні: кожний студент працює самостійно з поставленою саме
для нього задачею, що дозволяє йому самостійно обрати темп роботи у
відповідності до здібностей.
Ці форми передбачали використання широких можливостей
комп’ютерної математичної системи Mathematica:
Перелічені основні форми організації процесу навчання реалізовувались
нами у наступних формах:
– проблемна лекція: на лекції відбувається постановка та обговорення
поставленої проблеми, висловлюються думки, висуваються гіпотези,
накопичуються ідеї і під керівництвом викладача знаходяться їх вирішення,
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представляються основні відомості, необхідні для вирішення проблеми,
оскільки розвиток професійних навичок студентів можливий у результаті
відкриття суб’єктивно нового;
– практичні та лабораторні заняття: реалізація ідей, які запропоновані на
лекції, перевірка їх з використанням комп’ютерних систем математики, робота
у групах, розв’язання прикладних задач, вправи на закріплення;
– самостійна робота: самостійна робота дозволяє студентам займатися
цікавими задачами, вивчати літературу, самостійно розв’язувати творчі й
дослідницькі задачі (індивідуальні чи групові);
– тестування: тестові завдання призначені для встановлення факту та
визначення рівня знань, відповідності виявленого рівня мінімальним вимогам
стандарту; тести проводяться у різних формах: он-лайн, у письмовому вигляді
на карточках, під час практичних занять або лекцій, для визначення колекційної
роботи.
Обрані форми та їх різноманітність дозволяють формувати компетентних
фахівців, викликають зацікавленість до майбутньої професійної діяльності.
Для розвитку майбутнього фахівця необхідно у відповідності з обраними
формами правильно підібрати методи [1].
Таким чином, процес вивчення економетрики з використанням
інформаційних технологій відбувається у кілька етапів:
1) мотиваційний: вивчення матеріалу на першому курсі; студенти
знайомляться з основними поняттями, методами, способами задання
статистичних даних, групові роботи з використанням комп’ютерних
математичних пакетів;
2) підготовчий: другий і третій курси, на яких студенти ознайомлюються
з основними поняттями та способами аналізу статистичних та економетричних
даних; самостійна робота з використанням комп’ютерних математичних
пакетів;
3) реконструктивно-варіативний: студенти пробують себе в якості творця,
а викладач виступає у ролі помічника; виконання лабораторних робіт у
комп’ютерних математичних пакетах; захист лабораторних робіт;
4) творчий: вивчення матеріалу під час навчання в магістратурі, де
студент демонструє свої здібності самостійно знаходити розв’язання
поставлених проблем і ставить перед собою нові задачі; самостійна робота з
використанням комп’ютерних математичних пакетів; участь у науководослідницьких студентських конференціях.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕНТРУ
ОБРОБКИ ДАНИХ ВИРОБНИЦТВА
Лукашенко В. В., Мартинова О. П.
Національний авіаційний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Організація та застосування центру обробки
даних для управління виробництвом дозволяє масштабувати інформаційну
інфраструктуру у разі зростання і розширення виробництва. Організація
мережевого середовища центру обробки даних дає можливість гнучко,
ефективно та централізовано управляти обчислювальною мережею, яка
відособлена від локальних і глобальних мереж. Він зазвичай служить для
взаємодії між собою облаштувань зберігання даних, підключених до одного або
більше серверам. Центр обробки даних характеризується високими
швидкостями передачі даних між зовнішніми облаштуваннями зберігання і
своєю високо масштабованою архітектурою. Рішення віртуалізації дозволяють
зменшити витрати виробництва на апаратне забезпечення та електроенергію, а
також підвищити доступність мережевих сервісів, що надаються.
Рішення, що забезпечують відмовостійкість на різних рівнях центру
обробки даних значно збільшують надійність платформи. При цьому
надмірність, необхідна для відмовостійкості, використана для збільшення
ефективного навантаження на вузли центру обробки даних.
Підсистема доступу до зовнішніх мереж забезпечує широкі можливості
управління маршрутизацією трафіку, захищає внутрішні ресурси мережі від
мережевих загроз із зовнішніх мереж.
Мета створення високопродуктивного центру обробки даних
виробництва – впровадження інформаційної системи для здійснення
можливості високопродуктивного
функціонування необхідних мережних
сервісів управління виробництвом, ефективної взаємодії внутрішніх
інформаційних ресурсів виробництва [1-5].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Центр обробки даних
виробництва повинен надавати можливості ефективної взаємодії мережних
сервісів виробництва, надавати можливість гнучкого масштабування
інформаційної системи. Повинна бути реалізована відмовостійкість на рівні
виходу з ладу будь-якого вузла або каналу зв'язку (згідно з Tier-II стандарту
TIA-942), реалізована відмовостійкість на рівні виходу з ладу одного
накопичувача даних у будь-якому вузлі. Має бути організована надійна
дворівнева система резервного копіювання даних виробництва, при цьому
ризики фатального результату повинні бути мінімізовані. Центр обробки даних
виробництва повинен мати систему моніторингу серверного обладнання і
основних програмних систем.
Усе обладнання повинне мати можливість віддаленого управління і мати
можливість горизонтального та вертикального масштабування.
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У представленому докладі детально розглядаються вимоги до мережного
середовища центру обробки даних, вимоги до організації мережних сервісів
центру обробки даних, вимоги до організації підсистеми центру обробки даних
для доступу до зовнішніх мереж.
ВИСНОВКИ. Розглянуто особливості організації та застосування центру
обробки даних, який призначений для застосування на великих виробництвах.
Центр обробки даних має кілька рівнів відмовоспроможності та систем
резервного копіювання, що визначає надійність даної інформаційної системи.
Завдяки використанню нових технологій апаратного та програмного
забезпечення, інфраструктура центру обробки даних має високу швидкодію та
дозволяє гнучко масштабувати дану інформаційну систему. Віртуалізація та
кластеризація дозволяє адаптувати центр обробки даних для виробництв
різного рівня та вирішення завдань різного класу складності.
Апаратно-програмний комплекс ценру обробки даних здатен задовольнити
вимоги до надійності зберігання інформації та швидкості обробки
інформаційних потоків компанії. Даний комплекс є певним центром обробки
даних для ІТ-сервісів виробництва.
Застосування пропонуємого центру обробки даних дозволяє масштабувати
інформаційну інфраструктуру у разі зростання і розширення виробництва.
Організація мережевого середовища центру обробки даних дає можливість
гнучко, ефективно та централізовано управляти обчислювальною мережею. Для
систем зберігання даних необхідно проектувати SAN. Системи зберігання
даних повинні мати здатності масштабування. Ядро мережі повинно бути
збудовано на комутаторі рівня 3. Мережа має у своїй структурі підмережі
VLAN.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСПОЗНАВАНИЮ ЭМОЦИЙ В
СИСТЕМАХ ТРАНСЛЯЦИИ РЕЧИ В ТЕКСТ
Третьяк О. Н., Сидоренко В. Н.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
АКТУАЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ.
В
настоящий
момент
системы
распознавания речи активно используются в системах голосового управления,
телефонии, сервисах для людей с ограниченными возможностями и т. п. В
системах искусственного интеллекта данная проблема стоит еще более остро:
адекватная реакция системы возможна не только на основе анализа
семантической составляющей голосового сообщения, а во многом и от анализа
его «эмоциональной» компоненты. На данный момент актуальными являются
как проблема качества распознавания речи, так и точности идентификации
эмоций непосредственно по звуковому сигналу. Анализ литературных
источников показывает, что существующие подходы зиждутся в основном на
анализе количественных характеристик звукового сигнала и обеспечивают
точность порядка 70-80%, что в некоторых приложениях может являться
недостаточным. Авторы, в первую очередь, ставят перед собой задачу
разработки транслятора «речь-текст» для потребностей людей с проблемами
слуха с возможностью расшифровки эмоциональной составляющей. При этом
для повышения точности распознавания переданной эмоциональной
компоненты предлагается использовать семантическую составляющую не
только звукового сигнала, но и уже имеющейся текстовой компоненты,
полученную в результате трансляции.
Таким образом, целью данной работы является решение проблемы
повышения точности распознавания эмоций в голосовом сообщении путем
разработки семантического подхода для использования их в системах
трансляции речи в текст.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Точность
автоматического распознавания эмоций зависит от двух основных факторов:
выбора функции для извлечения акустических признаков речевого сигнала и
выбора классификаторов. Для этой задачи были выбраны такие акустические
характеристики – спектральные характеристики, мел-частотные кепстральные
признаки, признаки, основанные на хромаграмме сигнала [5]. Как показал
анализ литературных источников, для распознавания эмоций применяются
различные виды классификаторов, как статистичеких, таки на основе моделей
машинного обучения, включая SVM (Support Vector Machines, метод опорных
векторов), k-nearst neighbors и т. п. [1-4]. С учетом аналогов, описанных в
литературе, и экспериментов, проведенных авторами, в работе для
классификации эмоций на основе речевых сигналов предлагается использовать
ансамбль следующих классификаторов: SVM, k-nearst neighbors и random
forests.
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Рассмотрим структурно-функциональную модель процесса сентиментречевой трансляции, лежащую в основе архитектуры предлагаемого речевого
анализатора.
Правила,
документация
Тип
класса
эмоции

Лексикосемантический
анализ

Трансляция
речи
в текст
0?

0?

1

2

Распознанный
текст
Аудио-файл
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0?

0?

Модуль
текстового
анализа
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3

Метки
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Ансамбль моделей
классификаторов

4

Метка
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Мета-модель для
принятия
решений

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель работы
сентимент-речевой трансляции
Входные речевые сигналы на первом этапе транслируются в текст. На
основе модуля текстового анализа в полученном тексте определяется класс
семантики – позитивный, негативный или нейтральный. Параллельно с этим
речевые сигналы подвергаются аудио-сентимент анализу (рис. 2).
Правила,
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Рисунок 2 – Аудио-сентимент анализ
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На выходе получаем метку класса, соответствующую одной из
архетипических эмоции: Гнев, Страх, Радость, Нейтральность, Отвращение,
Печаль. В качестве инструментальной основы используется ансамбль моделей
трех разных классификаторов. Окончательное решение на выходе ансамбля
классификаторов принимается с учетом оценки класса семантики, полученной
на основе семантического анализа сообщения. Декомпозиция процедуры аудиосентимент анализа приведена на рис. 2.
ВЫВОДЫ. Предложенный подход, в отличие от существующих аналогов,
обладает двумя важными особенностями. Первая заключается в том, что есть
возможность учета семантической информации, извлеченной из текстового
высказывания, полученного в результате трансляции. Вторая заключается в
том, что помимо одного классификатора применяется ансамбль из трех
классификаторов, что, как известно, повышает устойчивость решения задачи
классификации. Результаты дальнейших исследований, нацеленные на решение
задач адекватного обучения ансамблей моделей и выработки оптимальных
алгоритмов принятия решений на выходе системы, должны способствовать
синтезу сентимент-речевого транслятора с характеристиками, не уступающими
аналогам.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ INDOOR-НАВІГАЦІЇ НА ОСНОВІ BLEТЕХНОЛОГІЇ ТА ТРЕКІНГУ АКТИВНОСТІ
Данілова Є. Г., Славко О. Г.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні будівлі стають все більш об’ємними
та мають складну структуру, орієнтуватися у якій можуть лише ті, хто постійно
їх відвідує. Великі музеї, вокзали, торгові центри завдають великого клопоту
відвідувачам. Тому останнім часом все більш актуальною стає проблема
навігації у приміщеннях (indoor-навігації), а також надання відвідувачам
послуг, що безпосередньо пов’язані з їх розташуванням.
Завдяки сервісам indoor-навігації відвідувачі можуть без проблем знайти
експонат у музеї, відділ або навіть потрібну полицю у магазині, вільне місце на
парковці, та багато іншого.
Маючи великі комерційні перспективи, напрямок indoor-навігації стає все
більш затребуваним і вже привернув увагу таких великих корпорацій, як
Google, Apple, Qualcomm, Broadcom, Sony та ін.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Існує декілька шляхів
вирішення проблеми навігації у приміщеннях, де неможливо застосувати
супутникове позиціонування.
Навігація по базовим станціям операторів мобільного зв'язку (GSM).
Кожен телефон знаходиться у зоні видимості як мінімум однієї базової станції
GSM. Координати розміщення станцій відомі. Методом тріангуляції можна
визначити приблизне розташування телефону. Однак така система має вагомий
недолік – невисока точність, адже станція може бути віддалена від користувача
на 32 км, а інформація про поточні базові станції обновлюється лише під час
дзвінка/SMS або приблизно кожну годину.
Геомагнітне позиціонування. Засноване на орієнтуванні по магнітному
полю Землі. Полягає у фіксації геомагнітних аномалій та нанесенні їх на карту
території. Навігація здійснюється за отриманою картою з використанням
магнітометра. Недоліками є невисока точність та складність реалізації. У
приміщеннях високий рівень динамічно мінливих аномалій. Наприклад,
проводка, відвідувачі з електронними приладами, металеві споруди.
Навігація по Wi-Fi. Пристрій користувача сканує доступні Wi-Fi-точки
доступу. Отримана інформація проходить обробку на сервері, де по базі даних
знаходять координати цих точок доступу, за якими й обчислюються
координати користувача. Недоліками є невисока точність і складність
обслуговування такої системи. Похибка може складати до 25 м. При
використанні спеціально створеної Wi-Fi-інфраструктури точність становить 35 метрів, але це вимагає суттєвих витрат.
Навігація на основі використання Bluetooth-маяків Beacon. Перспективна
технологія, що активно розвивається. За даними ABI Research зараз у світі
працює 4 млн маяків, а до 2020 року їх буде 400 млн. Схема роботи наступна –
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по периметру приміщення встановлюються Beacon-маяки. Координати
розміщення заносяться до бази даних. Із заданою періодичністю маяки
виробляють широкомовну розсилку, що містить ідентифікуючу їх інформацію.
Дальність сигналу в середньому становить 10 м (залежить від моделі
пристрою). Пристрій використовує технологію з низьким енергоспоживанням –
Bluetooth Low Energy. Додаток користувача отримує дані з маяків, визначає
координати та базуючись на силі сигналу вираховує своє положення. Проте
наявність великих екрануючих об’єктів і матеріалів, які відбивають сигнал,
призводять до спотворення RSSI (показник рівня приймаючого сигналу). Для
покращення результатів маяки налаштовуються на видачу даних з найбільшою
частотою. Дані накопичуються в буфері та із заданою періодичністю
вираховується середнє значення сигналу. Далі обираються три маяки із
найкращими показниками сигналу. За їх координатами вираховується
положення користувача за допомогою трілатерації. Для усунення шуму
використовується фільтр Калмана. Фільтр прибирає випадкові сплески сигналів
і видає результат з урахуванням поточних вимірювань і передбачених
результатів. Така система дозволяє досягти точності 1-3 метри.
Існує можливість зменшення похибки за рахунок об’єднання двох систем
– Beacon-маяків та інерційної навігаційної системи (ІНС), яка складається з
акселерометра та гіроскопу (також можливе використання магнітометра,
залежно від обраного алгоритму). Окремо для навігації ця система не
використовується, адже потребує постійної корекції координат. В іншому
випадку похибка накопичується до критичної позначки, що робить ІНС
непридатною до використання. Але об’єднання цих двох систем дозволяє
покращити точність визначення положення до 20-30 см.
ВИСНОВОК. Таким чином проаналізовано сучасні підходи до indoorнавігації без доступу до GPS сервісу. Крім основної задачі (навігації у
приміщенні), користувачі також можуть отримати інформацію про акції,
можливі послуги або просто отримати повідомлення про наближення до певної
точки. У той же час керівництво закладу, підприємства та ін., в приміщенні
якого застосовуються засоби indoor-навігації, може отримати важливу
статистичну інформацію, що базується на переміщеннях відвідувачів по
периметру приміщення, яку можна використовувати для вирішення багатьох
комерційних задач.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОДВІЙНОГО QOS В ЗАДАЧІ
РЕГУЛЮВАННЯ СМУГИ ПРОПУСКАННЯ
Сохін Н. Л., Гученко М. І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із найраціональніших шляхів
керування трафіком сьогодні вважається поділ смуги пропускання на кілька
частин для конкретних потреб з одночасним використанням пріоретизації
трафіка. При виникненні проблем буферизації схема пріоритезації допомагає
відправляти першочергові пакети або пакети, чутливі до затримок, раніше за
інших. При цьому необхідно, щоб такі пакети були правильно класифіковані та
поміщені в чергу з відповідним рівнем обслуговування [1, c. 436, 2, c. 346].
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вирішення проблем
регулювання смуги пропускання розроблено спеціальний алгоритм керування
маршрутизатором, головними критеріями якого є:
– виконання усіх стандартних функцій;
– проведення багаторівневого аналізу трафіку;
– реалізація підходу подвійного QoS (попереднє маркування усього
вхідного трафіку як низькопріоритетного, а після аналізу – проведення
повторного маркування тих типів трафіку, які повинні мати більш високий
пріоритет);
– присвоєння середнього пріоритету пакетам, які не підпали під жодне
вказане правило у списку.
Для моделювання мережі використано програмне забезпечення VMware
Workstation 10. Створено 3 ізольовані одна від одної віртуальні машини, 2 з них
з ОС MS Windows XP, а третя – RouterOS [3, с. 148].
Тестування розробленого алгоритму проводилося у три етапи:
– створення умов для виникнення перевантаження у мережі, яка
керується маршрутизатором зі стандартним алгоритмом;
– створення
аналогічних
умов для
мережі,
яка
керується
маршрутизатором із розробленим алгоритмом;
– порівняння результатів роботи двох алгоритмів.
За результатами тестування було обраховано середні показники кількості
пакетів, що пройшли крізь черги, та кількості відкинутих пакетів для
стандартного і розробленого алгоритмів.
Отримано наступні значення:
– для стандартного 128 029 пакетів пройшло крізь чергу, 44 893 пакетів
відкинуто;
– для розробленого 160 078 пакетів пройшло крізь чергу, 45 405 пакетів
відкинуто.
Для визначення ефективності розробленого алгоритму підраховано
відсотки відкинутих пакетів порівняно із загальною кількістю пакетів, які для
стандартного алгоритму склали 35,06%, а для розробленого – 28,36%.
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ВИСНОВКИ. В результаті перевірки розробленого алгоритму було
доведено його ефективність. Оскільки при тестуванні стандартного алгоритму
було втрачено 35,06% всіх пакетів, а при тестуванні розробленого – 28,36%, то
останній за рахунок зменшення втрат пакетів є на 6,7% ефективнішим від
стандартного.
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ОСОБЛИВОСТІ КЕШУВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХМАРНИХ
ОБЧИСЛЕНЬ
Луговой А. В., Лупеченков А. Г.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Хмарні сервіси, що дозволяють перенести обчислювальні ресурси й дані
на віддалені інтернет-сервери, в останні роки стали одним з основних трендів
розвитку IT-технологій. Хмарні обчислення — це парадигма, в рамках якої
інформація постійно зберігається на серверах у мережі інтернет і тимчасово
кешується
на
клієнтській
стороні,
наприклад,
на персональних
комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, смартфонах, тощо.
Концепція хмарних обчислень з'явилася ще в 1960 році, коли
американський учений, фахівець з теорії ЕОМ Джон Маккарті висловив
припущення, що коли-небудь комп'ютерні обчислення стануть надаватися
подібно комунальним послугам (public utility). Розповсюдження мереж з
високою потужністю, низька вартість комп'ютерів і пристроїв зберігання даних,
а також широке впровадження віртуалізації, сервіс-орієнтованої архітектури
привели до величезного зростання хмарних обчислень. Кінцеві користувачі
можуть не перейматися роботою обладнання технологічної інфраструктури «в
хмарі», яка їх підтримує. Аналогією обчислювальних «хмар» зі звичного життя
можуть служити електростанції.
Майже всі сучасні характеристики хмарних обчислень, порівняння їх з
електроенергетикою та використання приватних, публічних та громадських
моделей були представлені Дугласом Паркхілом в книзі «The Challenge of the
Computer Utility», в 1966 році. Згідно інших джерел, хмарні обчислення беруть
початок з 1950-х років, коли вчений Херб Грош стверджував, що весь світ буде
працювати на терміналах, якими будуть керувати близько 15 великих центрів
обробки даних.
Сам термін «хмара» походить з телефонії, тому що телекомунікаційні
компанії, які до 1990-х років пропонували в основному виділені схеми передачі
«крапка-крапка», почали пропонувати віртуальні приватні мережі (VPN), з
порівняною якістю обслуговування, але при набагато менших витратах.
Премикаючи трафік для оптимального використання каналів вони мали змогу
ефективніше використовувати мережу. Символ хмари був використаний для
позначення розмежування між користувачем і постачальником.
Обчислювальна хмара може бути різних видів: приватна, публічна,
громадська або гібридна, персональна.
Приватна хмара – це хмарна інфраструктура, яка призначена для
використання виключно однією організацією, що включає декілька
користувачів (наприклад, підрозділів). Приватна хмара може перебувати у
власності, керуванні та експлуатації як самої організації, так і третьої сторони
(чи деякої їх комбінації). Така хмара може фізично знаходитись як в, так і поза
юрисдикцією власника.
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Публічна хмара – це хмарна інфраструктура, яка призначена для вільного
використання широким загалом. Публічна хмара може перебувати у власності,
керуванні та експлуатації комерційних, академічних (освітніх та наукових) або
державних організацій. Публічна хмара перебуває в юрисдикції постачальника
хмарних послуг.

Рисунок 1 – Приклад публічної хмари
Кешування при використанні хмарних обчислень поділяється на
клієнтську та серверну частини.
Для дослідження кешування серверної частини, була взята хмара
Windows Azure. Платформа Windows Azure робить апаратні ресурси
абстрактними, віртуалізуя їх. Кожен розгорнутий в Windows Azure додаток
виконується на одній або декількох віртуальних машинах. Розгорнуті програми
працюють так, як ніби вони розміщені на виділеному комп'ютері, хоча можуть
існувати спільно з іншими віртуальними машинами на тому ж фізичному вузлі
використовувати тіж самі фізичні ресурси - місце на диску, мережевий вхідвидобуток, ядра ЦП і віртуальні машини на одному фізичному сервері.
Ключовими перевагами рівня абстракції є фізичного обладнання є
портативність і масштабованість. Віртуалізація служб дозволяє переміщати їх
на будь-яке число вузлів в центрі обробки даних.
Кешування у серверній частині поділяється на:
1) файловий кеш – це кеш, який зберігається на жорсткому диску, він
(файловий кеш) зберігає інформацію, яка була серіалізована в файловий формат
і використана в кінцевій точці. Це може бути що завгодно, починаючи з
серіалізованних об'єктів (наприклад, XML, JSON) і закінчуючи зображеннями і
відео;
2) кешування процесора – використовується для зменшення середнього
часу доступу до комп'ютерної пам'яті. Він є одним з верхніх рівнів ієрархії
37

І
ІНФОРМА
АЦІЙНІ ТЕ
ЕХНОЛОГІІЇ

пам'яті. В якостті кеша використтовуєтьсяя невеликка, дуже швидкаа пам'ятьь
(зазвичай
й типу SRAM),
S
я зберіігає копіїї часто використо
яка
в
овуваних даних з
основноїї пам'яті;
3) розподіле
р
ений кеш
ш – розш
ширення традиційної конц
цепції кеш
ша, який
й
зазвичай
й викори
истовуєтьсся на одному
о
сервері.
с
Розподіллений кееш можее
охоплюввати множ
жину сервверів, такким чино
ом мати більший
б
ррозмір таа ємність.
Традицій
йно викорристовуєтться для тимчасоввого зберрігання дааних з по
остійногоо
сховищаа та дані веб-сесій.
в

Ри
исунок 2 – Схема фізичної
ф
а
архітектур
ри кешуввання Winndows Azu
ure
Длля кешуування отримани
о
их обчи
ислень на
н
клієн
нтський стороніі
використтовуютьсяя веб-дод
датки, брааузери, мо
обільні доодатки.
Прри кешуваанні викорристовую
ються:
1) кеш брауузера – цее копії веб
б-сторінок, картин
нок, відеороликів та
т іншогоо
контентуу, перегляянутого за
з допомоогою брау
узера. Цеей кеш оссобливо корисний,
к
,
коли користувач
ч натискаає кнопкуу "Назад
д" або клікає на посилан
ння, щоб
б
побачити
и сторінку, яку щоойно перееглядав. Також,
Т
якщо викорристовуються одніі
й ті ж зоображенн
ня навігац
ції у додаатку, вони
и будуть вибирати
ися з брааузерногоо
кешу май
йже митттєво;
2) проксі-кееш – це кеш,
к
який
й працює за принц
ципом кеш
шування браузера,
б
,
але в наабагато більшому
б
у масштаабі. Прокксі обслуговують сотні аб
бо тисячіі
користуввачів; велликі корпоорації та інтернет--провайдеери частоо налашто
овують їхх
на свої файрволли або ви
икористовують якк окремі пристроої (interm
mediaries).
Оскільки
и проксі не є часттиною кллієнта або
о вихідноого серверра, запити до нихх
повинні бути яккось перреадресоввані. Одн
ним із способів є використанняя
налаштувань брааузера длля того, щоб
щ
вруч
чну вказаати йомуу до якогго проксіі
звертати
ися; інший
й спосіб - викори
истання перехопле
п
ення (interception proxy).
p
У
38

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

цьому випадку проксі обробляють веб-запити, переслані до них мережею, так,
що клієнтові немає потреби налаштовувати їх або навіть знати про їхнє
існування. Проксі-кеші є свого роду загальної кеш-пам'яттю (shared cache):
замість обслуговування однієї людини, вони працюють з великим числом
користувачів і тому дуже гарні в скороченні часу очікування та мережевого
трафіку. В основному, через те, що популярний контент запитується багато
разів.
Кешування є універсальним принципом оптимізації продуктивності
обчислювальних структур і їх елементів, а також інформаційних процесів в
мережах при віддаленому доступі. На основі проведених досліджень
можливостей кешування при використанні хмарних обчислень, можна зробити
наступні висновки.
ВИСНОВКИ. Кешування є необхідним інструментом для хмарних
обчислень. Кеш дозволяє обслуговувати більше клієнтів, з тими ж ресурсами,
тому що постачальники даних менше завантаження. Але навіть при невисоких
навантаженнях кешування позитивно впливає на роботу додатків. Крім того
кешування оптимізує витрати користувача за рахунок мінімізації кількості
звернень до хмари.
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ПРОГРАМНО–АПАРАТНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗНЯТТЯ
БАЗОВИХ ЗНІМКІВ ФОРМУВАННЯ СФЕРИЧНОЇ ПАНОРАМИ
Телятник М.С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Створення автоматизованої системи зняття базових знімків формування
сферичної панорами, зменшить витрати часу необхідного для створення
сферичної панорами, за рахунок оптимізації методів склеювання знімків, та
автоматизації процесу отримання базових знімків, при цьому зменшується
вірогідність виникнення ефекту параллаксу через зменшення людського впливу
при формуванні базових знімків.
Структурну схему апаратної частини системи зняття базових знімків
формування сферичної панорами наведено на рис. 1, де зазначені основні
апаратні складові.
Пристрій для формування знімків

Пристрій
керування
платформою

Плата
бездротвоого
зв'язку
Плата
бездротвоого
зв'язку

Датчики та індикатори

Плата
керування
платформи

Направляючі
двигуни
Драйвер
двигунів
Серводвигуни

Рисунок 1 – Структурна схема апаратної частини системи зняття базових
знімків формування сферичної панорами
Структурна схема апаратної частини системи зняття базових знімків
формування сферичної панорами передбачає використання плати керування
для відправлення та отримання сигналів від інших складових системи; драйверу
двигунів, який дозволяє маніпулювати більшим струмом і напругою що
дозволяє використовувати більш потужні двигуни; направляючі двигуни, які
виконують функцію переміщення у просторі; серво-двигуни які виконують
функцію обертання у горизонтальній та вертикальній площинах пристрою
формування знімків; датчиків та індикаторів, які дозволяють слідкувати за
станом вузлів системи та оповіщувати користувача про процес завершення
зйомки; пристрій для формування знімків виконує функції зняття базових
знімків, створення сферичної панорами; пристрій керування платформою
виконує функцію керування системою, для обміну сигналами з платою
керування використовує плату бездротового зв’язку;
Процес зняття базових знімків буде проходити у два етапи: створення 20
знімків з переміщенням камери у горизонтальній площині, кожного разу
зміщуючись на 18°, у вертикальних положеннях при -72°,-36°, 0°, +36°, +72°,
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відносно початкового вертикального положення пристрою для формування
знімків; створення знімку у положенні +90°, відносно початкового
вертикального положення пристрою для формування знімків.
У процесі розробки апаратної частини системи було використано плату
Arduino Mega 2560, яка базується на мікроконтролері ATmega2560, та дозволяє
виконувати взаємодію між всіма вузлами вказаними на структурній схемі
апаратної частини системи (рис1). Було використано середовище розробки
Arduino Studio для написання скетчу “Wheel_Remote.ino” для плати керування,
який.
Через популярність мобільної ОС Android, для керування системою та
зняття базових знімків було використано пристрої які працюють під ОС
Android. У середовищі розробки Android Studio було розроблено програмні
додатки: “RemoteSystemControl.apk” та “PanoramaCreator.apk”.
Програмний
додаток
“RemoteSystemControl.apk”
дозволяє
використовуючи Bluetooth інтерфейс надсилати та отримувати сигнали від
плати керування, що надає змогу оператору керувати платформою. Програмний
додаток “PanoramaCreator.apk” дозволяє створювати базові знімки,
перетворювати отримані знімки у сферичну панораму. Для взаємодії з платою
керування використовує Bluetooth інтерфейс. Після завершення процесу
формування сферичної панорами, надсилає утворене зображення на електронну
пошту користувача.
Під час розробки програмного забезпечення було використано клієнтсерверну архітектуру, де сервером є програмний додаток до Arduino Mega 2560
“Wheel_Remote.ino”, а клієнтами програмні додатки до ОС Android
“RemoteSystemControl.apk” та “PanoramaCreator.apk”.
Алгоритм роботи системи передбачає: завантаження системи та перевірку
працездатності усіх модулів системи; очікування сигналу на переміщення та
сигналу початку отримання базових знімків; формування сферичної панорами;
передачу отриманої сферичної панорами по бездротовій мережі; оповіщення
користувача про завершення процесу формування панорами та очікування
наступних сигналів.
Програмно-апаратна система зняття базових знімків формування
сферичної панорами спростить процес створення сферичної панорами, шляхом
зменшення людського фактору під час отримання базових знімків та
формування сферичної панорами, про така система не позбавлена недоліків:
якість базових знімків залежить від якості камери яка встановлена на пристрої
зняття базових знімків; зняття базових знімків буде проходити у режимі
автофокусування.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
ДЛЯ ТРАНСФЕРУ BIG DATA
Костенко П. П.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній день об’єми даних
збільшуються великими темпами, і з кожним днем все більше. Це призвело до
виникнення поняття великих даних [1], джерел яких багато в сучасному світі. У
їх якості виступають безперервне надходження показників з вимірювальних
пристроїв, потоки повідомлень із соціальних мереж, метеорологічні дані,
пристроїв аудіо- і відеореєстрації, тощо. У зв’язку з цим проводяться різні
дослідження та розробки, направлені на вирішення проблем великих даних, а
саме: зберігання, обробку, аналіз та, звичайно, передачу великих даних.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Сама по собі концепція
«великих даних» не нова, вона виникла в часи мейнфреймів і пов'язаних з ними
наукових комп'ютерних обчислень. Введення терміну «великі дані» відносять
до Кліффорда Ланча [3], редактора журналу Nature, який підготував 3 вересня
2008 спеціальний номер журналу з темою «Як можуть вплинути на майбутнє
науки технології, що відкривають можливості роботи з великими обсягами
даних?», в якому були зібрані матеріали про феномен вибухового росту обсягів
та різноманіття оброблюваних даних і технологічних перспектив в парадигмі
ймовірного стрибка «від кількості до якості».
Можна виявити декілька причин, що викликали хвилю інтересу до
великих даних [4]. Обсяги інформації ростуть по експоненціальних законах, і її
левова частка належить до неструктурованих даних. Іншими словами, питання
коректної інтерпретації інформаційних потоків стають все більш актуальними і
одночасно складними. Джерелами великих даних у сучасному світі є майже
будь-яка галузь науки чи навіть розваг. До наукових джерел Big Data можна
віднести сучасні фізичні експерименти [5] (дослідження квантової фізики та
генної інженерії [6], інформація про зміни клімату і від радіотелескопів),
з'єднання і потоки даних в соціальних мережах, пошук в інтернет.
Щоб мати уявлення про розміри великих даних розглянемо декілька
прикладів [7]. Великий Адронний Коллайдер містить 150 мільйонів датчиків,
які опитуються 40 мільйонів разів на секунду. Потік даних від цих датчиків
становить 25 ПБ в секунду. Сучасний радіотелескоп збирає 200 ГБ даних за ніч.
Центр NASA з моделювання клімату зберігає для свого обчислювального
кластера 32 ПБ даних про зміни клімату. Автомобіль з автоматичним
управлінням від Google отримує від своїх датчиків 1 ГБ даних в секунду і для
формування вірних рішень про управління машиною, більшість цих даних має
бути збережено.
Для прикладу, визначимо час, необхідний для передачі файлу, розміром
1,5 ТБ через комп'ютерну мережу за ідеальних умов. Результати зведено до
табл. 1. Як видно з табл. 1, допустимий час передачі може бути забезпечений
лише починаючи з технології Gigabit Ethernet та більш швидші.
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Таблиця 1 – Теоретичний час передачі файлу розміром 1,5 ТБ
Мережева технологія
T1
T3
Gigabit Ethernet
10 Gigabit Ethernet

Пропускна здатність
1,5 Мбіт/с
45 Мбіт/с
1 Гбіт/с
10 Гбіт/с

Час передачі
3 місяці
3 дні
3 години
20 хвилин

Очевидно, що однією із проблем передачі Big Data являється невисока
пропускна здатність мережі, по якій відбувається передача, хоча і на даний
момент набули значного розвитку комп'ютерні мережі, що використовують
технологію 10 Gigabit Ethernet.
На практиці, особливо при передачі даних на великі відстані, фактична
пропускна здатність виявляється значно меншою за теоретичну. Наприклад,
фактична пропускна здатність мережі стандарту T3 між США та Філіппінами
становить 5 Мб/сек, що складає лише одну дев'яту частину від теоретичної
швидкості. Використовуючи LAN-мережу, побудовану за стандартом 10 Gigabit
Ethernet, можна очікувати пропускну здатність від 800 КБ/сек до 1 ГБ/сек [8].
Отже, можна зробити ВИСНОВОК, що основними проблемами передачі
великих даних є: невелика пропускна здатність мережі, що використовується
для передачі; висока латентність; втрата пакетів; протокол передачі даних.
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ТИПОВІ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ BIG DATA БАЗ
ДАНИХ, ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Костенко А. В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Майже завжди операції над великими даними
не обходяться без їх передачі по мережі, тому ця проблема на ряду з іншими є
однією з найважливіших. На даний момент розробляється багато нових
технологій та протоколів для швидкої і надійною передачі великих даних в
режимі реального часу. Великі дані зазвичай зберігають в базах даних. Багато
років були популярні реляційні БД, проте із збільшенням розповсюдження Big
Data почали активно розвиватися та набирати популярність так звані NoSQL
бази даних [1]. В останні роки також почали розроблятися бази даних на основі
рішення NewSQL, які мають увібрати в себе усі переваги технологій SQL та
NoSQL. Розглянемо більш детально кожну із технологій.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ. Компанія Facebook
використовує у своїй діяльності рішення MySQL. В даний час, щоб впоратися з
навантаженням, яке створюють 1 млрд. користувачів, Facebook оперує чотирма
тисячами примірників MySQL (використовується шардінг, тобто рознесення
даних по серверам, відштовхуючись від певної ознаки, наприклад, першої
літери логіну) та дев'ятьма тисячами установок memcached.
Основний недолік SQL баз даних полягає в тому, що такі СУБД ніколи не
призначалися для обробки величезних обсягів даних і великої кількості
транзакцій. Також MySQL, як і інші засновані на мові SQL БД, споживає
занадто багато ресурсів на накладні додаткові операції БД (наприклад, для
підтримки багатопоточності і підтримки коректного виконання запитів в
рамках ACID).
Наразі стають популярними NoSQL-системи, такі як MongoDB і
Cassandra. Багато хто розглядає їх як альтернативу, позбавлену обмежень, які
притаманні звичайним реляційним СУБД. Для вирішення проблем, що
виникають, великі компанії прийняли на озброєння парадигму NoSQL [2].
MongoDB займає нішу між швидкими і масштабованими системами, що
оперують даними у форматі ключ/значення, і реляційними СКБД,
функціональними і зручними у формуванні запитів.
До переваг MongoDB можна віднести: зберігання документів в JSONподібному форматі; досить гнучку мову для формування запитів; можливість
створення індексів для різних збережених атрибутів; ефективне зберігання
великих бінарних об'єктів; підтримку журналювання операцій зі зміни і
додавання даних в БД; можливість працювати відповідно до парадигми
Map/Reduce; підтримку реплікацій і побудову відмовостійких конфігурацій.
Berkeley DB (BDB) – це високопродуктивна вбудована СУБД, реалізована
у вигляді бібліотеки. BDB відноситься до сімейства NoSQL – вона зберігає пари
«ключ - значення» як масиви байтів і підтримує безліч значень для одного
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ключа. BDB може обслуговувати тисячі процесів або потоків, одночасно
маніпулюючи базами даних розміром в 256 ТБ, на різноманітному обладнанні
під різними операційними системами, включаючи більшість UNIX-подібних
систем і Windows, а також на операційних системах реального часу.
Нажаль рішення NewSQL на даний час не набули якогось помітного
розвитку, тому вони не будуть детально розглянуті. До переваг систем NewSQL
можна віднести:
механізм управління без застосування блокувань, що
виключає конфлікт; архітектура, що забезпечує високу продуктивність вузла;
зручне масштабування. Розробники проекту стверджують, що системи NewSQL
приблизно в 50 разів швидше, ніж традиційні SQL системи.
Було проведено порівняльний аналіз продуктивності роботи різних
СУБД, порівнюючи кількість запитів, які можуть бути оброблені. На рис. 1
зображено кількість запитів, які може обробити відповідна СУБД. Під час
експерименту було використано комп’ютер із двох ядерним процесором та ОС
Microsoft Windows 7 x64. Доступ до СУБД відбувався одночасно із п’ятьох
клієнтів.

Рисунок 1 – Порівняльний аналіз продуктивності роботи розглянутих СУБД
ВИСНОВКИ. В результаті експерименту було визначено, що найбільшу
швидкість обробки запитів демонструють СУБД сімейства NoSQL, а саме –
MongoDB.
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ПРО ПОШИРЕННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ХВИЛЬ В ШАРУВАТИХ
КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ
ПРИ ПРОКОВЗУВАННІ ШАРІВ
Глухов А. Ю.
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Залежність механічних властивостей
композитних матеріалів від часу, режиму навантаження, початкових
напружень, кліматичних умов, температурних і електромагнітних полів суттєво
відрізняється від аналогічних залежностей для традиційних матеріалів,
наприклад металів і сплавів. Це вимагає перегляду традиційних уявлень про
можливість використання композитів в якості конструкційних матеріалів на
основі досвіду роботи з металами.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У даній роботі в рамках
тривимірної динамічної лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковим та
сплавами и напруженнями проведені дослідження поширення вісесиметричних
пружних хвиль в шаруватому композитному стисливому та нестисливому
матеріалі з початковими напруженнями при проковзуванні шарів.
Розглядається шаруватий композитний матеріал з початковими
напруженнями, який складається з шарів двох типів, що чергуються. Матеріали
і початкові напружено-деформовані стани є однаковими для розглянутого типу
шарів. На границях розділу шарів неперервними є лише нормальні до шарів
напруження та переміщення, а всі дотичні напруження рівні нулеві.
Матеріали шарів вважатимемо гіперпружними ізотропними з довільною
структурою пружних потенціалів. У разі трансверсально-ізотропних
гіперпружних матеріалів шарів будемо вважати, що вісь ізотропії спрямована
уздовж осі Oy3 .
Вважаємо початковий напружений стан однорідним. Також приймаємо, що
для кожного з шарів мають місце наступні співвідношення:
0 j
0 j
0 j
j
j
j
j
j
S11   S22   S33  ;λ1   λ2  ;h   λ3  h  ; j  1,2.
(1)
У (1) індексами у дужках  j  1,2  відзначені всі величини, що відносяться
до шарів різних типів.

Stt 

0 j

– складові тензора узагальнених напружень

Лагранжа, h  – товщина j-го шару в початковому напружено-деформованому
j
j
стані, h   – товщина j-го шару в природному стані, λt  – коефіцієнти
видовження уздовж відповідних вісей.
Також, як і в [1], приймаємо, що
j
j
j
j
j
ur   ur   r , y3 , τ  ;uθ   0;u3   u3   r , y3 , τ  ;
(2)
j
j
j
u4   p    p    r , y3 , τ  .
Останнє співвідношення в (2) відповідає тільки нестисливим тілам.
У цьому випадку в представленні загальних розв’язків просторових
динамічних лінеаризованих задач теорії пружності стосовно до загального
j
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розв’язку вісесиметричної задачі в циліндричних координатах можна прийняти
j
j
j
   0;      r , y3 , τ  .
(3)
Дослідження закономірностей поширення вісесиметричних пружних хвиль
у шаруватих композитних матеріалах з початковими напруженнями зводиться
до побудови розв’язків рівняння руху при задоволенні граничних умов на
площинах розділу шарів і умов періодичності Флоке.
Розглянемо поширення вісесиметричної хвилі в радіальному напрямку в
шаруватому композитному матеріалі з початковими напруженнями, при цьому
будемо розглядати тільки випадок хвилі, що йде "на нескінченність". У цьому
випадку за аналогією з [1] для визначення "істинної" фазової швидкості
поширення вісесиметричних хвиль у шаруватому композитному матеріалі з
початковими напруженнями приймемо
j
j 0
1
   r , y3 , τ       y3  H 0   r k  eiωτ ;C  ωk 1; j  1,2.
(4)
У (4) k і ω – хвильове число і кругова частота; C – "істина" фазова
1
швидкість вісесиметричних хвиль; H 0   x  – функція Ханкеля нульового
порядку першого роду, що забезпечує поширення вісесиметричних хвиль, що
j 0
йдуть "на нескінченність";     y3  – амплітудна функція.
Для квазіпоперечної та квазіпоздовжньої хвиль, що поширюються вздовж
шарів стисливого композитного матеріалу, а також для квазіпоздовжньої хвилі,
що поширюється вздовж шарів нестисливого композитного матеріалу отримані
дисперсійні рівняння та їх довгохвильові наближення.
Аналітичні результати приведені в загальній формі для матеріалів з
пружним потенціалом довільної форми.
Аналіз рівнянь свідчить, що при поширенні хвиль відбувається взаємодія
між шарами композиту.
ВИСНОВКИ. У рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з
початковими напруженнями розглянуті постановка та метод розв’язку задач
про поширення вісесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих та
нестисливих заздалегідь напружених матеріалах при проковзуванні шарів.
Досліджено випадок поширення хвиль вздовж шарів. Отримані дисперсійні
рівняння для квазіподовжніх та квазіпоперечних хвиль та їх довгохвильові
наближення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гузь А. Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными)
напряжениями. – Kиев: «A.С.K», 2004. – 672 c.
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ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗНАЧЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
НАГРУЗКИ
Глухов Ю. П.
Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Слоистые структуры при динамическом
нагружении часто обладают волноводными свойствами, характеризующимися
наличием распространяющихся поверхностных или пограничных волн, что
существенно влияет на поведение объектов, сопряженных с этими средами, и
требует изучения и оценки локальных резонансных режимов их работы.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотрена
плоская задача об установившемся движении двухслойного упругого
полупространства при подвижной поверхностной нагрузке. Двухслойное
полупространство состоит из пластины, уравнения движения которой
записываются с учетом сдвига и инерции вращения, и подстилающего ее,
предварительно напряженного полупространства из сжимаемого и
несжимаемого материалов. Начальное деформированное состояние –
однородное.
Решение задачи получено с помощью интегрального преобразования
Фурье.
Трансформанты
характеристик
напряженно-деформированного
состояния определяются с учетом значений корней характеристического
уравнения, условий контакта и скорости движения нагрузки.
Для некоторого значения скорости называемого критическим, знаменатель
(k ) в интегралах обращения может иметь двойной положительный корень.
При этом интеграл обращения не существует даже в смысле главного значения
по Коши, то есть появляется резонансный эффект. Фактически критическую
скорость v * можно определить из дисперсионной кривой для найнизшей
формы [1], так как уравнение (k )  0 имеет двойной положительный корень,
когда дисперсионная кривая имеет минимум или максимум.
Выражения для (k )  0 представляют собой полином четвертой степени
относительно k при жестком контакте и полином третьей степени при
нежестком контакте.
Численные исследования проведены в рамках теории конечных начальных
деформаций: для сжимаемого материала с упругим потенциалом
гармонического типа и для несжимаемого материала с упругим потенциалом
типа Бартенева-Хазановича.
Из анализа полученных результатов для сжимаемого материала с упругим
потенциалом гармонического типа следует, что количество критических
скоростей движения нагрузки существенно зависит от начальных напряжений в
полупространстве, механических характеристик пластины и полупространства
и условий их контакта.
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Влияние начальных напряжений на значения критических скоростей более
существенно для сравнительно мягких пластин и для нежесткого контакта.
Значение наименьшей критической скорости при нежестком контакте
всегда меньше, чем при жестком.
Чем мягче пластина по сравнению с полупространством, тем меньше у нее
критическая скорость движения нагрузки по сравнению со скоростью волн
Рэлея v R .
Для пластин, жестко соединенных с полупространством, возможно
существование у дисперсионной кривой двух экстремумов ( v1* и v*2 ). Причем
количество таких экстремальных точек меняется в зависимости от начального
удлинения 1 . При сжатии значение критической скорости v1* стремится к v*2
снизу и при определенном значении 1 они исчезают (устраняется точка
перегиба дисперсионной кривой). При растяжении v*2 стремится сверху к v R , а
величина v1* v R уменьшается. На определенном этапе исчезает максимум v*2 , а
при дальнейшем растяжении исчезнет и минимум v1* (кривизна дисперсионной
кривой уменьшается).
В исследуемых пределах значений основных параметров ( 0.8  1  1.2 )
при нежестком контакте существовала только одна критическая скорость
движения нагрузки, соответствующая минимуму дисперсионной кривой. Так
же, как и в случае жесткого контакта, при увеличении 1 критическая скорость
v1* исчезает.
Можно утверждать, что всегда при заданных параметрах можно выделить
область значений 1 , при которых существуют критические скорости движения
поверхностной нагрузки.
Для двухслойного полупространства из несжимаемого материала можно
сделать те же выводы, что и для двухслойного сжимаемого полупространства.
Таким образом, значения критических скоростей движения нагрузки и их
количество существенно зависит от начальных напряжений в подстилающем
полупространстве, механических характеристик составляющих двухслойной
среды и условий их контакта.
ВЫВОДЫ. Изучено влияние начальных напряжений, механических
характеристик составляющих двухслойного полупространства и условий их
сопряжения на значения критических скоростей движения нагрузки в случае
подстилающего полупространства из сжимаемого материала с гармоническим
упругим потенциалом и несжимаемого материала с потенциалом БартеневаХазановича.
ЛИТЕРАТУРА
1. Achenbach J. D. Moving load on a plate resting on an elastic half space /
J. D.
Achenbach,
S. P.
Keshawa,
G.
Herrmann
//
Trans. ASME.
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ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ КРИЗИ В СІМЕЙНИХ
ВІДНОСИНАХ
Рисована Л. М.
Харківський національний медичний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній день в Україні
спостерігається значне збільшення негативних явищ у сфері шлюбу й родини, а
саме скорочення кількості нових шлюбів, збільшення розлучень, невиконання
родиною своїх функцій, ослаблення сімейних зав’язків та ін.
На родину й її моральний стан безпосередньо впливають фактори
навколишнього соціального середовища, взаємовідносини в трудовому
колективі, у повсякденному житті, тощо [1]. Безсумнівно, що стабільна
ситуація в родині, у відносинах з чоловіком, в чіткій упевненості в
«завтрашньому дні» жінка почуває себе впевнено й захищеною, що
безсумнівно стає захистом від стресу, що викликає когнітивні й емоційні
розлади.
Емоційні й когнітивні розлади є актуальною проблемою сучасної
медицини й психології, а вивчаючи механізм їхнього виникнення, можна ще на
ранніх стадіях виявляти фактори ризику, що приводять до порушень мозкового
кровообігу у жінок працездатного віку [2, 3]. Тому метою даного дослідження
виявлення факторів, що впливають на відносини між жінкою й чоловіком, що
може підвищити якість прогнозування розлучень, своєчасне надання необхідної
допомоги в корекції цих відносин, і, безсумнівно, допоможе визначати
ймовірність розвитку цереброваскулярної патології.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Основною задачею, поставленою перед нами,
стала побудова математичної моделі, що дозволяє визначити ймовірність
виникнення кризи в родині, що дало можливість зменшити ймовірність
виникнення цереброваскулярної патології. Для виявлення факторів, що
впливають на ймовірність виникнення кризи в родині можуть застосовуватися
різні статистичні моделі, але останнім часом найбільше поширення на практиці
одержала модель логістичної регресії.
Для виявлення факторів ризику нами були обстежені 350 жінок, які були
розділені на дві групи: у першу групу (126 осіб) увійшли жінки з відсутністю
кризи у відносинах, а в другу (224 особи) – із кризою. Залежної змінної в моделі
логістичної регресії виступила приналежність обстежуваних до однієї із цих
груп. До незалежним даних були віднесені всі показники тестів й опитників, які
пройшли дослідження раніше.
Тести й опитники були розбиті на п'ять блоків: блок задоволеності
шлюбом; блок сімейної кризи; блок психоемоційного стану; особистісний блок;
блок самореалізації. Таким чином, на етапі дослідження було проаналізовано 89
психологічних показників.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ. За допомогою методу логістичної
регресії було виділено 7 значущих для класифікації показників: довірливість51
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підозрілість, прямолінійність-дипломатичність, інтро-екстраверсія, тривога,
депресія, психосоціальний стресовий показник й тривожність-пристосування,
що дозволяють визначити наявність або відсутність кризи в міжособистісних
відносинах.
Перевірка значимості підібраних коефіцієнтів проводилася за допомогою
статистики Вальда. Всі змінні значимі (p < 0,001) й підібрані вірно. Загальна
оцінка згоди між впливом виявлених у моделі показників і реально
зафіксованим настанням несприятливого результату провадилася з
використанням тесту Хосмера-Лемешова. Отримане на останньому кроці
низьке значення Хосмера-Лемешова свідчить про високу якість підібраної
моделі.
Отримана модель показала, що із загального числа досліджених,
віднесених до групи з наявністю кризи в сімейних відносинах, що складається з
224 жінок, тестом були визнані вірно 217 й 7 помилково віднесені до групи з
відсутністю кризи. Коректність тесту становить 96,9 %. Й, відповідно, у групі з
відсутністю кризи між жінками та чоловіками, що складається з 126 жінок,
правильність підтверджена тестом в 115 випадках й помилково – в 11 випадках.
Правильність тесту становить 91,3 %. Загалом вірно класифіковано 332 з 350
випадків, що коректно вичислює ймовірність наявності кризи в сімейних
відносинах в 94,9 % випадках.
ВИСНОВКИ. Таким чином, при порівнянні представлених груп ми
виявили статистично значимі фактори, що впливають на ймовірність розвитку
кризи в родині, а отримана математична модель дозволяє прогнозувати кризу в
родині з ймовірністю 94,9%. Своєчасне виявлення кризи в сімейних відносинах
дозволяє прогнозувати виникнення й розвиток цереброваскулярної патології,
яка приводить до інвалідізації і, навіть, смертності. Тому представлену модель
доцільно використовувати в психіатричних та неврологічних відділеннях, а
також, може бути корисна для психологів, що працюють із кризовими
родинами.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Качанова О. И. Семейные кризисы и пути их преодоления / О. И.
Качанова // Молодой ученый. – 2011. – № 10, Т.2. – С. 141–145.
2. Рисованая Л. М. Разработка модуля анализа психологических
особенностей человека для информационной системы “KognitiveDE” / Л. М.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ
ПРОДОЛЬНЫМИ РЕБРАМИ, ПРИ НЕПОСТОЯННОЙ
ВОЗМУЩАЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ
Луговой П. З., Прокопенко Н. Я.
Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В ряде случаев частота возмущающей
гармонической нагрузки бывает выше частоты собственных колебаний и
система проходит через ряд резонансных состояний. Поэтому задача
исследования переходого процесса системы является актуальной. Такие
исследования проведены для гладких оболочек в работе [1]. В работе [2]
изложена методика исследования переходного процесса ребристой
цилиндрической оболочки.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В отличие от
гладкой для ребристой цилиндрической оболочки при определении
собственных частот колебаний необходимо рассмотреть кроме общего случая
деформации, когда ребра одновременно изгибаются и закручиваются, ряд
частных случаев [3], когда ребра не полностью вовлекаются в деформации
изгиба и кручения: первый, когда ребра только изгибаются,и второй, когда
ребра только закручиваются. В качестве примера рассмотрим оболочку со
следующими параметрами: 1/r = 2,5, h/r = 0,3125·10-2, ε* = 0,1. Параметры
подкрепления: Jc  0,541 101 , Jkpc  0, 232 102 , Fc  0,895 102 . Для такой
оболочки минимальная собственная частота колебаний соответствует первому
частному случаю деформации по форме m = 1, n = 6.
В табл. 1 приведены безразмерные значения собственных частот
колебаний, которые меньше заданной частоты возмущающей нагрузки *  1,5.
0
Там же приведены безразмерные моменты времени
t 0*
mn  t mn 0 ,
соответствующие резонансам, а также максимальные значения амплитуд
прогибов и время, когда они имеют место. Время переходного процесса
принято равным t*c  50π. Последние две строки относятся к случаю переменной
амплитуды возмущающей нагрузки
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q0mn  t   qmn
t c2

2


t 
2  .
tc 


Как видно из табл. 1, форме с минимальной собственной частотой
соответствуют максимальная амплитуда прогибов при постоянной амплитуде
возмущающей нагрузки, а при переменной амплитуде – минимальная.
Максимальная амплитуда колебаний имеет место не в момент совпадения
частоты возмущающей нагрузки с частотой собственных колебаний, а позже.
Поскольку определяющим колебания оболочки является первый частный
случай, то имеет смысл построить для него кривую изменения полного прогиба
во время переходного процесса. На рис. 1 показана эта кривая.
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Таб
блица 1
Случаай
деформаации
m
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАЩИТНОЙ
ОБОЛОЧКИ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ АВАРИЙНЫХ
НАГРУЗКАХ
Луговой П. З.1, Крицкий В. Б.2, Крицкая Н. И.2
1
Институт Механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
2
Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной
безопасности
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Защитные оболочки (ЗО) реакторных
отделений (РО) энергоблоков атомных электростанций (АЭС) являются
ответственными компонентами системы глубокоэшелонированной защиты
реакторной установки (РУ), обеспечивают локализацию радиоактивных
веществ в подоболочечном пространстве при потенциально возможных авариях
в РО. Ограниченность использования неразрушающих методов контроля
состояния ЗО явилась мотивацией для создания математического
моделирования оценки технического состояния ЗО в процессе их эксплуатации
и аварийных состояний.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗО представляет
собой комбинированную тонкостенную конструкцию, образованную
цилиндрической (вертикальные стены толщиной 1.2 м) и сферической
(покрытие-купол толщиной 1.1 м) оболочками, имеющими двухслойную
структуру – наружный слой предварительно напряженного железобетона и
внутренний слой металла – герметизирующая стальная облицовка (ГСО)
толщиной 8 мм. В данной работе анализируется НДС и динамическое
поведение ЗО в условиях развития запроектной аварии (ЗПА) при реализации
скачка давления от взрыва водорода. Критерием отказа ЗО является нарушение
целостности ГСО. Условием достижения указанного критерия отказа принято
равенство/превышение интенсивностью напряжений в материале ГСО предела
текучести металла согласно условию пластичности Губера – Мизеса – Генки
[1]. Для расчета НДС и динамического поведения ЗО было использовано
разработанное программное обеспечение (ПО) «ДИПРОС» [2], реализующее
вариант метода конечных элементов (МКЭ), а также модифицированные
численные алгоритмы решения уравнений движения МКЭ-модели [3] при
расчетных кратковременных динамических нагрузках на ЗО и определить
возможности отказа ЗО в условиях развития ЗПА. Характер кратковременной
нагрузки от взрыва водорода определялся согласно[4,5]. Уравнение движения,
описывающее упругое динамическое поведение МКЭ-модели ЗО имеет вид:
[M]{ü} + [K]{u} = {P(t)},
(1)
где: [M], [K] – матрицы масс и жесткости МКЭ-модели ЗО;
{ü}, {u} – векторы узловых ускорений и перемещений МКЭ-модели ЗО;
{p(t)}
– вектор узловых нагрузок МКЭ-модели ЗО; t – время.
Анализ динамического поведения ЗО в данной работе фактически
осуществлялся путем решения системы уравнений движения МКЭ-модели (1)
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«в главных координатах». согласно методологии, изложенной, в частности, в
[3] в качестве «главных координат» принята совокупность форм собственных
колебаний МКЭ-модели ЗО. указанный подход позволил выполнить редукцию
(уменьшение размерности) системы уравнений (1) размерностью n, за счет
перехода к упомянутой новой системе обобщенных неизвестных («главных
координат») {q} размерностью n  N .
ВЫВОДЫ. Практическая сходимость и численная устойчивость
примененной модификации МКЭ – МСКЭ – обоснована. Согласно результатам
численного анализа динамического поведения ЗО энергоблока АЭС при взрыве
водорода есть основания утверждать, что:
– из 100 форм собственных колебаний ЗО (и соответствующих им частот)
нижней части полного спектра собственных колебаний ЗО лишь 7 форм
оказались «существенно возбуждаемыми» (энергетически емкими) и
имеющими высокую модальную массу, значимо влияющую на динамическое
поведение объекта;
– в условиях развития рассматриваемой ЗПА «потеря электроснабжения
собственных нужд» при реализации скачка давления паровоздушной среды в
РО и последующего динамического воздействия на ЗО от взрыва водорода в
гермообъеме целостность стальной гермооблицовки не будет нарушена (запас
несущей способности ГСО с учетом динамического упрочнения материала
консервативно составит 11.0%), таким образом, работоспособность ЗО
(выполнение сооружением локализующей функции) остается и обеспечивает
соблюдение требований по радиационной безопасности.
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1. Самуль В. И. Основы теории упругости и пластичности. – М: «Высшая
школа», 1982. – 264 с.
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КОМП
ПЬЮТЕР
РНОЕ МО
ОДЕЛИР
РОВАНИ
ИЕ СЛУЧ
ЧАЙНЫХ
Х ПРОЦЕ
ЕССОВ
С ПОМ
МОЩЬЮ
Ю ГЕНЕР
РАТОРА СЛУЧАЙ
ЙНЫХ Ч
ЧИСЕЛ
Тиманюк В. А., Кокодий
К
Н Г., Дяггилева Ф. Г.
Н.
Национаальный фармацев
ф
тический универсситет
АК
КТУАЛЬН
НОСТЬ РАБОТЫ
Ы. В настояще
н
ее времяя компььютерноее
моделирование физически
ф
их процесссов наход
дит все более
б
ширрокое при
именениее
при реш
шении сам
мых разли
ичных зад
дач. При исследоввании прооцессов в физике,,
химии, геофизике
г
е, эконом
мике, биологии, эккологии применяет
п
тся метод
д Монте-Карло, основанны
ый на использовани
ии случай
йных чисеел.
МА
АТЕРИАЛ
ЛЫ И РЕ
ЕЗУЛЬТА
АТЫ ИСС
СЛЕДОВАНИЯ. В матемаатическихх
и другихх сущесттвуют ген
пакетах Mathcad,, Maple, Matlab, Statistics
S
нераторы
ы
случайны
ых чиселл с помощ
щью которых можно полуучать маассивы сл
лучайныхх
чисел с различны
ыми закоонами рааспределения – раавномерным, норм
мальным,,
экспонен
нциальны
ым и др.
Длля моделлированияя ниже рассматр
риваемыхх проблеем испол
льзовалсяя
генератоор случайных чисеел в прогррамме Maathcad. Раассмотрен
но модели
ированиее
полос «ввезения» и «невезен
ния».

Риссунок 1 – Одномерное случаайное дви
ижение тоочки
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Длля демонсстрации Броуновск
Б
кого движ
жения [3] модели
ируется сл
лучайноее
двумерноое движеение часстицы. Тоочки – начально
н
е и конечное по
оложениее
частицы после заданного
з
о числа шагов. При каж
ждом зап
пуске пр
рограммы
ы
получаеттся траекттория дви
ижения, отличная
о
от
о предыд
дущих (ри
ис. 2).

Рисуунок 2 – Броуновск
Б
кое движение
С помощью
ю нашей модели была
б
про
оизведенаа проверкка справед
дливости
и
формулы
ы Эйншттейна-Смолуховсккого для движен
ния частицы в процессее
диффузи
ии:
xD t ,
где x – смещение
с
е частицы
ы от исхоодного по
оложенияя, t – врем
мя движеения, D –
коэффиц
циент диффузии. Для этоого вычи
ислялось смещени
ие частиц
цы R отт
начальноого полоожения при
п
разлличном числе
ч
шаагов N. Для каж
ждого N
программ
ма запусккалась 10 раз, и поллученныее значени
ия R усред
днялись.
Наа рис. 3 результаты
р
ы испытааний покаазаны точ
чками. С помощью
ю методаа
наименьш
ших квад
дратов прроверялассь аналитическая зависим
мость r ( N )  a N n .
Получен
нное значеение n = 0.529
0
досттаточно близко к теоретичческому значению
з
ю
0.5 (рис. 3).
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Рисунок 3 – Броуновское движение (формула Эйнштейна Смолуховского)
ВЫВОДЫ.
Продемонстрированы
возможности
компьютерного
моделирования случайных процессов и использования метода Монте-Карло с
помощью генератора случайных чисел программы MATHCAD, которые могут
быть использованы как в учебном процессе для демонстрации, так и для
решения прикладных задач.
ЛИТЕРАТУРА
1. Соболь И. М. Метод Монте-Карло. – М.: Наука, 1985. – 307 с.
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1971. – 327 с.
3. Тиманюк В. А. Компьютерное моделирование в курсах физики и
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Жук // Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. –
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО
СТАНУ ОРТОТРОПНИХ НЕКРУГОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
З ОТВОРОМ
Сторожук Є. А., Яцура А. В.
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Дослідження напружено-деформованого
стану (НДС) циліндричних оболонок некругового поперечного перерізу з
отворами різної форми представляють значний інтерес, оскільки такі оболонки
використовуються у багатьох галузях сучасної техніки, зокрема, в авіа- та
ракетобудуванні при проектування фюзеляжів літаків і корпусів ракет.
Довільна форма поперечного перерізу некругових циліндричних
оболонок, врахування деформацій поперечного зсуву і наявність отворів значно
ускладнюють розв’язання задач даного класу. Тому автори розробили чисельну
методику дослідження НДС некругових циліндричних оболонок з отворами,
яка базується на використанні методу скінченних елементів (МСЕ) і сучасної
обчислювальної техніки.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вивчення процесу
деформування віднесемо оболонку до криволінійної ортогональної системи
координат (1 , 2 ,  ) , де 1 ,  2 і  – довжини твірної, дуги напрямної і нормалі
до серединної поверхні оболонки. Вихідними при дослідженні НДС даного
класу оболонок є загальні рівняння лінійно-пружної двовимірної уточненої
теорії оболонок середньої товщини типу Тимошенка [1].
Вирази для компонент деформації записані у векторній формі з
використанням співвідношень теорії непологих оболонок, в яких враховуються
деформації поперечного зсуву [2]:
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де u  u1e1  u2e2  u3n – вектор переміщень точок серединної поверхні оболонки;
  
e1 , e2 , n – орти криволінійної ортогональної системи координат (1 , 2 ,  ) ;



   1e1   2e2 – вектор кутів повороту нормалі.
Фізичні співвідношення прийняті на основі узагальненого закону Гука
для ортотропного матеріалу:
T11  C1111  C12 22 ; T22  C2111  C22 22 ; T12  C3312 ;
M 11  D1111  D12  22 ; M 22  D2111  D22  22 ; M 12  D33 2 12 ;
(2)
Q13  K113 ; Q23  K 2 23 .
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Тут Cmn , Dmn , K l (m, n, l  1,2; m  n  3) – жорсткістні характеристики
оболонки, значення яких обчислюються за формулами:
h 3 Bmn
(3)
Cmn  Bmn h ; Dmn 
; K l  Gl 3 ;
12
E11
E 22
B11 
; B22 
; B12  B21   21 B11   12 B22 ; B33  G12 ,
1   12 21
1   12 21
де E11 , E22 – модулі пружності в напрямках твірної і напрямної; G12 , G13 , G23 –
модулі зсуву;  12 , 21 – коефіцієнти Пуассона; h – товщина оболонки.
Система розв’язувальних рівнянь отримана з принципу можливих
переміщень за допомогою МСЕ. Вектори переміщень і кутів повороту в межах
скінченного елемента апроксимуються біквадратичними поліномами
серендипового типу, а компоненти деформації обчислюються з використанням
техніки подвійної апроксимації.
Розроблена методика розрахунку НДС некругових циліндричних
оболонок з криволінійним отвором в уточненій (некласичній) постановці
реалізована на сучасній комп’ютерній техніці у вигляді комплексу прикладних
програм за допомогою мови програмування FORTRAN. Створений програмний
комплекс складається з трьох частин: генератора сітки скінченних елементів,
програми розв’язання лінійно-пружних задач статики для некругових
циліндричних оболонок з отвором і програми видачі на друк результатів
обчислень.
Для ортотропної циліндричної оболонки еліптичного поперечного
перерізу за допомогою розробленої методики і створеного програмного
забезпечення досліджено вплив деформацій поперечного зсуву, геометричних і
механічних параметрів оболонки на напружено-деформований стан біля
кругового отвору на бічній поверхні при дії рівномірного внутрішнього тиску і
осьового розтягу.
ВИСНОВОК. Побудований таким чином скінченний елемент точно
описує переміщення елемента оболонки як жорсткого цілого і вільний від
мембранного та зсувного замикання, що значно підвищує точність розв’язання
крайових задач для некругових циліндричних оболонок з отвором.
ЛІТЕРАТУРА
1. Пелех Б. Л. Обобщенная теория оболочек. – Львов: Вища школа, 1978.
– 159 с.
2. Максимюк В. А. Вариационно-разностные методы в линейных и
нелинейных задачах деформирования оболочек из металлических и
композитных материалов (обзор) / В. А. Максимюк, Е. А. Сторожук, И. С.
Чернышенко // Прикл. механика. – 2012. – 48, № 6. – С. 3–80.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПОЗДОВЖНІХ
ХВИЛЬ НАПРУГИ В ПОРОПРУЖНОМУ СТРИЖНІ
Черненко В. П., Кобильська О. Б.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У теорії спадкової пружності і в роботах,
присвячених моделюванню біологічних тканин, відома велика кількість
визначальних співвідношень в'язкопружного матеріалу, що задають зв'язок між
швидкостями деформацій і напруг [1–4].
Класична теорія пружності адекватно описує конструкційні матеріали,
які не мають внутрішньої структури, а при аналізі динамічної поведінки,
наприклад, біологічних структур необхідно враховувати в'язкість живих
тканин. Тканини, що утворюють структурні елементи опорно-рухового апарату
тварин і людини, такі як скелетні м'язи, сухожилля і кістки, являють собою
насичені фізіологічною рідиною пористі тіла, що деформуються [3].
Для математичного опису, як взаємодії твердих і рідких фаз в
конструкційних матеріалах, так і фізіологічних процесів, що відбуваються в
живих тканинах, значного поширення набула теорія поропружності Біо [2–4].
Відповідно до цієї теорії, передбачається, що в пористому матеріалі можуть
бути виділені тверда фаза, яка сприймає основне силове навантаження, і рідка
фаза, що заповнює пори.
Даний підхід може бути застосований для розрахунку складних
біомеханічних систем, насичених рідиною, таких, як довгі трубчасті кістки
опорно-рухового апарату, зв'язки, хрящі, сухожилля і скелетні м'язи; для
вібраційного аналізу шаруватих пористих структур, які використовуються в
системах звукоізоляції; в геомеханіці при аналізі поширення пружних хвиль в
насичених породах і грунтах.
МАТЕРІАЛИ
І
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
Розглядається
математична модель поширення нестаціонарних поздовжніх хвиль в
поропружному стрижні при торцевому ударі. Систему динамічних рівнянь, що
дозволяє інтерпретувати явище дисипації енергії, як результат в'язкої взаємодії
рідкої і твердої фаз в поропружному стрижні, можна представити в наступному
вигляді.
Рівняння стану:
 u  x, t 

(1)
 p  .
  x, t   E 
 x

Рівняння руху:
  x, t 
 2 u  x, t 
(2)

 0.
t 2
x
Рівняння фільтрації:
k 2 p
 2u
p


.
(3)
xt
 x 2
t
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Граничні умови:

u 0, t   p0, t   0 ,  l , t   IH t  .

(4)

Початкові умови:

(5)
u  x,0   u t  x,0   0 , р x,0   p 0 .
У формулах (1)–(5)  – напруга, u – переміщення, р – тиск, x –
поздовжня координата, t – час, E – модуль Юнга,  – щільність матеріалу, 
– коефіцієнт Біо, що характеризує зв'язок між зміщенням і тиском, коєффіціент
проникності, якого залежить від розміру пор і тріщин, а також від взаємозв'язку
між ними, k – коефіцієнт проникності,  – коефіцієнт динамічної в'язкості,
який характеризує властивість рідини чинити опір переміщенню однієї частини
її частинок відносно інших,   1 М , М – модуль Біо, що характеризує
стисливість рідини з урахуванням деформування пористого середовища, H t  –
одинична функція Хевісайда, l – довжина стрижня.
ВИСНОВКИ. Побудовано математичну модель розповсюдження
нестаціонарних поздовжніх хвиль в поропружному стрижні під дією торцевого
удару. Матеріал стрижня являє собою пористий пружний матеріал, насичений
рідиною. Для математичного опису моделі використовувалася теорія
поропружності Біо. В подальшому планується провести чисельне моделювання
механічної поведінки поропружного елементу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. – М.: Наука, 1987. –
336 с.
2. Cederbaum G. Poroelastic structures / G. Cederbaum, L. P. Li, K.
Schulgasser // Elsevier Science Ltd., 2000. – 158 p.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В
СФЕРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
Демьянченко О. П.1, Ляшенко В. П.2
1
Азовский морской институт Одесской национальной морской академии
2
Кременчугский
национальный
университет
имени
Михаила
Остроградского

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В астрофизике и геофизике одной из важных
задач есть задача моделирования температурного поля U  U r ,  ,  , t  во
вращающемся с угловой скоростью    шаре радиусом r  R , когда
направление теплового потока интенсивностью q  , T  ортогонально оси
вращения. Такие задачи возникают при изучении тепловых потоков с
поверхности звезд, в частности пульсирующих, с поверхности планет,
имеющих атмосферу, а также космических объектов, которые подвергаются
радиационному облучению. В первом приближении, применяя континуальный
подход к решению задач, каждый из этих объектов можно рассматривать в виде
шара с однородными физическими параметрами[1].
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе
рассмотрено решение нелинейной задачи определения температурного поля во
вращающемся с постоянной угловой скоростью   const шаре радиусом r  R ,
и с постоянным тепловым потоком, ортогональным направлению оси
вращения. Математическая модель рассматривается в виде нестационарной
краевой задачи для однородного уравнения теплопроводности в сферической
области [2]   t  0  r  R,0     ,0    2 , t  0
1
1
U  0 , U  2 Ut  Q,U 
2 t
a
a
0  r  R, 0     , 0    2
U  r, ,,0  U0  const,
U 

q

0     , t    t  
hU
2 c  sin sin




r R
4
4
 h2  h1 U  hU
0     , t      t  2
1 c   Uc  U 

U  r, ,,t   U  r, ,  2 ,t 
U
 hU
2
r

(1)

Решение задачи (1) для однородного уравнения сведено к решению
эквивалентного интегрального уравнения типа Фредгольма по угловым
координатам  ,  , а также типа Вольтерра, по временной координате  t  0  .
Для решения задачи (1) была использована функция Грина G  G r ,  ,  , t  и
вторая формула Грина [3]. Функция Грина G  G r ,  ,  , t  получена в результате
решения сопряженной задачи в области   t .
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 r , , G 

1
Gt    r                t    ,
a2
G  0, t   ; G  , r  0
Gr  h2G  0

r  R,

G   2  G 

(2)

Здесь:   r    ,      ,      – дельта-функции Дирака в
сферической системе координат.
В результате преобразований и решения задачи (2), решение задачи (1)
для однородного уравнения получено в виде
U   ; ; ;   U л   ; ; ;  
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С использованием численных методов методами компьютерной
математики построено распределение температуры на поверхности шара.
ВЫВОДЫ. Метод сведения начально-краевой задачи со сложными
граничными условиями к интегральному уравнению позволил более
качественно исследовать температурное поле в физической области.
ЛИТЕРАТУРА
1. Weill A. Finite element analysis of the temperature field around two
adjacent cryo-probes / A. Weill, A. Shitzer, P. Baryoseph // J. Biomech. Eng., 1993. –
115. – PP. 374–379.
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МЕТОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДИФРАКЦИИ УПРУГИХ ВОЛН В 2D ПОСТАНОВКАХ
Назаренко А. М.1, Мищенко В. О.2, Хворост В. А.3
1
Сумской государственный университет
2
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
3
ПАО «ВНИИАЭН» (г. Сумы)

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В практике проектирования конструкций,
работающих в условиях динамического нагружения, например, насосные
агрегаты и турбины в энергетике, необходимо учитывать наличие в материале
деталей различных концентраторов напряжений (отверстий, включений,
трещин). При этом приходится учитывать невозможность проведения
физических методов исследования существующих конструкций или
привлечения ресурсоемких и затратных методов натурного эксперимента.
является
численное
(компьютерное)
Признанной
альтернативой
моделирование, которое тем привлекательнее для инженеров и конструкторов,
чем больше различных альтернативных вариантов постановки задачи можно
рассчитать задействованной программной системой, чем быстрее она работает
и чем проще перенастроить эту систему для проведения новых
вычислительных экспериментов.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящей
работе предлагается метод энергетического моделирования двумерных задач
дифракции упругих волн на конечных и периодических системах
неоднородностей различных типов [1, 2]. Он основан на известной теореме
взаимности работ для двух различных состояний механической системы и
заключается в построении интегральных представлений перемещений
дифрагированного волнового поля с ядрами, специальной структуры.
Например, в случае плоской деформации эти представления имеют вид:
U m( k ) ( P) 



L(1)



(k )
(1)
(1)
f n( k ) ( s)Gmn
( P, Q)ds  1k   f n ( s)Gmn
( P, Q)ds   g n ( s) Smn
( P, Q)ds  .
 ( 2,3)

L( 4)
L


(1)

Здесь L(1) – совокупность контуров упругих включений, L(2) –
совокупность контуров полостей, L(3) – совокупность контуров жестких
включений (замкнутых и разомкнутых), L(4) – совокупность криволинейных
трещин-разрезов; компоненты матрицы Грина G1(nk ) и G2(kn) представляют собой
амплитуды перемещений n-го состояния ( k  1, 2 ) при действии гармонической
сосредоточенной силы, приложенной в точке     i  L и направленной вдоль
оси Ox1 (1-е состояние) или вдоль оси Ox2 (2-е состояние); в случае
периодической решетки G1(nk ) и G2(kn) – периодические функции Грина; S1(nk ) и S 2(kn) –
компоненты вектора амплитуд напряжений 1-го (n = 1) и 2-го (n = 2) состояний.
В случае периодических задач предложены эффективные алгоритмы
реализации периодических функций Грина, которые представляются
функциональными рядами.
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Интегральные представления перемещений (1) позволяют сводить
рассматриваемые краевые задачи к системе СИУ первого и второго рода, что
позволяет строить по обоснованному плану конкретные вычислительные
методы дискретных особенностей. Численная реализация построенных
алгоритмов осуществлялась методами механических квадратур и дискретных
особенностей [3]. Программные расчеты показали, что оба метода имеют
одинаковую эффективность: они сходятся приблизительно при одном и том же
количестве узлов коллокации на контурах неоднородностей, причем замена
метода никак не отражается на потере вычислительных ресурсов (память,
быстродействие). При организации и оптимизации компьютерного
моделирования дифракционных процессов методами дискретных особенностей
использованы результаты работы [3]. Предложенные спецификации процессов
и классов, архитектура и интерфейсы компьютерных приложений имеют
преимущества в полноте допустимых типов и практически быстрой
сходимости.
ВЫВОДЫ. Разработанные математические и компьютерные модели
могут быть аппробированы и внедрены в организациях, которые требуют
многовариантных вычислений характеристик дифракционных процессов при
исследовании дифракции упругих волн на неоднородностях различных типов
в технических элементах конструкций. В частности, они использованы при
определении динамического отклика корпусных элементов конструкции
отцентрированного аварийного насоса, предназначенного для работы на АЭС,
на внешние гармонические воздействия, что позволило оценить влияние
динамических характеристик на напряженно-деформированное состояние
элементов конструкции насоса при условии инициирования дефектов типа
включений, полостей, трещин и выявить некоторые динамические эффекты в
зонах концентрации напряжений, и оценить прочность и надежность
корпусных элементов конструкции отцентрированного аварийного насоса.
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МОДЕЛЮВАННЯ СЛАБО ФОРМАЛІЗОВАНИХ ДИНАМІЧНИХ
СИСТЕМ З ВІДОМИМИ І НЕВІДОМИМИ ВХОДАМИ
Хоменко Н. Г., Шевченко Ю. О., Білоус Д. О.
Сумський державний університет

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом все більше уваги
приділяється математичному моделюванню слабо формалізованих систем, до
яких відносять технічні, економічні, соціальні, біологічні та інші. Відмінною
особливістю таких систем є відсутність предметно-орієнтованої специфікації їх
моделей, неповнота статистичної інформації, неможливість проведення
експерименту. Тому на практиці для моделей слабо формалізованих систем
будь-якій прямій задачі (імітація, прогнозування, оптимізація) завжди передує
обернена задача (ідентифікація моделі за даними спостережень) [1].
При практичних дослідженнях модельні динамічні системи подаються
диференціальними рівняннями. Тому ключовою проблемою є ідентифікація
рівнянь руху динамічної системи. Наприклад, при моделюванні
макроекономічної динаміки основними є моделі, які подаються наступними
системами диференціальних рівнянь.
1. Модель Леонт`єва міжгалузевого балансу (В. В. Леонт’єв – лауреат
Нобелевської премії з економіки):




x (t )  Ax (t )  Bx (t )  u (t ) .
(1)
2. Модель Солоу інвестиційного розвитку (Р. Солоу – лауреат
Нобелевської премії з економіки) :



k (t )   k (t )  I (t ) .
(2)

Тут x (t ) – вектор валових випусків продукції секторів макроекономічної
системи;

u (t ) – вектор невиробничого споживання секторів;

k (t ) – вектор основних фондів секторів;

I (t ) – вектор інвестицій в сектори.
Статистична інформація за першими трьома векторами відома з мережі
Інтернет, а статистичні дані за інвестиціями невідомі. Тому (1) вважаємо

моделлю з відомим входом u (t ) , а (2) є моделлю з невідомим входом I (t ) .
Макроекономічним процесам властива циклічність. В них фази підйому
змінюються фазами спаду, після чого знову настає зростання і т.д. Процес
чергування підйомів і спадів в економіці називається економічним циклом.
Тому при моделюванні макроекономічної динаміки необхідно враховувати
циклічність досліджуваних процесів [2].
Зазначимо, що матриці A і B в моделі (1) є невідомими; труднощі тут
полягають також в тому, що на їх елементи накладаються обмеженнянерівності:
(3)
aij  0, bij  0, i, j  1, n.
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В моделі (2) параметр   0 є невідомим, крім того потребує специфікації

вектор I (t ) , для якого необхідно скласти модель. Цю модель можна складати за
принципом мультиплікатора


(4)
I (t )  Rx (t )
або за принципом акселератора


I (t )  Dx (t ) ,
(5)
де матриці R і D є невідомими, і на їх елементи також накладаються
обмеження-нерівності [3].
У якості прикладу розглядається модель мультиплікатора динамічної
макроекономічної системи в цілому:
 

I (t )  r  x (t ), r  0.
(6)
Враховуючи (6), модель інвестиційного розвитку макроекономічної
системи, запишемо наступним чином:
 
(7)
k(t )   k (t )  r  x (t ).
Пропонується методика ідентифікації невідомих параметра   0 і вектора


r  0 . Вона полягає у розкладанні траєкторій руху компонент x (t ) на трендову
та періодичну складові та виділенні значущих гармонік за критерієм Стьюдента
[4], в результаті чого визначається права частина рівняння (7). Далі
розв’язується диференціальне рівняння (7) у явному вигляді і оцінюються
невідомі параметри цього рівняння. Апробація методу, запропонованого в
роботі, проводилася на статистичних даних реальної макроекономічної
динаміки [5]. Отримані високоякісні імітаційні та прогнозні моделі траєкторій

x (t ) і k (t ) . Розглянута методика ідентифікації може бути розповсюджена на
моделі (1), (4) і (5).
ЛІТЕРАТУРА
1. Назаренко О. М. Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних
моделей слабо формалізованих динамічних систем / О. М. Назаренко // Вісник
Харк. нац. ун-ту. Сер. «Матем. моделювання. Інформаційні технології. Автом.
системи управління». – 2008. – Т. 10, № 833. – С. 185–192.
2. Korotayev A. V., Tsirel S. V. Spectral Analysis of World GDP Dynamics:
Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic
Development, and the 2008–2009 Economic Crisis // Structure and Dynamics. –
2010. – Vol. 4, № 1. – PP. 3–57.
Экономико-математическое
моделирование.
3. Колемаев В. А.
Моделирование макроэкономических процессов и систем. – М.: Юнити. – 2005.
– 295 с.
4. Назаренко О. М. Основи економетрики: Вид. 2-ге, перероб.: Підручник
– Київ: Центр навчальної літератури. – 2005. – 392 с.
5. INSEE
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/index.action.

69

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ

РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ
В ГРУНТАХ НЕПРОМИВНОГО ТИПУ
Курило А. О., Шпетний Д. М.
Сумський національний аграрний університет

ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ. В попередніх публікаціях [1, 2] запропонована
двовимірна модель міграції розчинних компонентів, що враховує градієнт
рельєфу (гідравлічний нахил) як основну причину руху води в поверхневих
шарах ґрунту непромивного або періодично промивного типу:

С  С0 

C p  С0
B

1  exp(  Bkt ) exp( 

k

1

) ,

(1)

де С – осереднена концентрація забруднення в ґрунтовому розчині
інфільтраційного шару; С0 , С p – початкові концентрації забруднення відповідно
1 1
в інфільтраційному потоці та застійних зонах ґрунту; B   – структурний
1 
параметр ґрунту;  ,  1 – відносні об’єми проточних і застійних зон; k –
об’ємний коефіцієнт масовіддачі; t – інтегральний час просування (руху)
концентраційного фронту забруднення від вододілу до контрольної точки;  –
інтегральний час випадання опадів за контрольний період.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Припустимо, що розчинні
рухомі компоненти мінеральних добрив або пестицидів рухаються без хімічної
взаємодії (сорбції-десорбції) в інфільтраційному шарі ґрунту деякої середньої
товщини z при відсутності контакту з ґрунтовими водами. Загальна маса
вимитої речовини з ділянки розміром S=xy при початковому рівномірному
розподілі компонентів з концентрацією CN запишеться у вигляді:
M  C N mxyz ,

(2)

де m  1   – відносний об’єм пор ґрунту, що складається з об’єму застійних  1
та проточних  зон.
Ця ж маса, що виноситься фільтраційним потоком через вертикальний
переріз контрольної ділянки на її нижній межі за весь час випадання опадів  ,
складе:
M   (CN  C0 ) xzV ,

(3)

де V – середня швидкість фільтрації через переріз xz; C0 – початкова
концентрація компоненту в опадах на поверхні ґрунту.
Тоді швидкість просування концентраційного фронту вздовж градієнта
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рельєфу, відповідно, буде відрізнятись від швидкості фільтрації:
dy  (CN  C0 )
V.

d m
CN
Наявність коефіцієнта



m

(4)

враховує уповільнення вимивання при

збільшенні ємності застійних зон.
Для визначення геогідродинамічних параметрів за умови відносної
чистоти атмосферних опадів С0  0 рівняння (1) можна записати у вигляді:
1  exp   Bkt  k
С
(5)
 ln
  ln
  .
1
Cp
B
Вважаючи ліву частину виразу лінійною функцією часу, можна
прогнозувати динаміку зниження забрудненості в будь-якій контрольній точці,
розташованій на відстані t від вододілу. Для цього необхідно визначити
об’ємний коефіцієнт масовіддачі k, структурний параметр В або пов’язаний з
ним відносний об’єм застійних зон  1 .
Більш точне визначення кута нахилу проводиться методами статистичної
обробки даних при наявності репрезентативної сукупності експериментальних
замірів за тривалий часу відбору проб. Методика розрахунку інших
структурних параметрів ґрунту передбачає побудову трьох кінетичних прямих
для трьох контрольних точок, розташованих на однаковій геометричній
відстані одна від одної по лінії градієнта рельєфу за умови рівного перепаду
геодезичних висот між ними [2]. В польових умовах це можна забезпечити
вибором середньої контрольної точки між двома іншими, що лежать на ділянці
схилу з рівномірним зменшенням відносних геодезичних висот уздовж
градієнта.
ВИСНОВКИ. Інноваційні розробки комп’ютерних технологій для систем
моніторингу та екологічної безпеки є актуальними в умовах інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва і можуть бути впроваджені на
підприємствах агропромислового комплексу.
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АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЗІ СКЛАДНИМИ УМОВАМИ ТЕПЛООБМІНУ
Кобильська О. Б.1, Заїка А. В.1, Дем’янченко О. П.2
1
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В астрофізиці і геофізиці однією з основних
задач є задача моделювання температурного поля U  U r ,  ,  , t  шару r  R , що
обертається з кутовою швидкістю   const , коли напрям теплового потоку
інтенсивністю q  const ортогональний до вісі обертання. З математичної точки
зору більшість космічних об'єктів можна розглядати як кулі, тіла, що обмежені
сферою, або циліндри[1].
Метою даної роботи є розв’язання задачі про нестаціонарний розподіл
температури в сферичній області зі складними умовами теплообміну поверхні
кулі з навколишнім середовищем.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо температурне
поле планети або астероїда, який опромінюється тепловим потоком з боку
зірки. Припустимо, що на поверхні, яка опромінюється має місце теплообмін за
законом Ньютона, а на поверхні, що не опромінюється відбувається теплообмін
за законами Ньютона і Стефана-Больцмана, тоді для визначення температури
шара U  r , , , t  отримуємо нелінійну початково-крайову задачу в області
[1].
  t  0  r  R,0     ,0    2 , t  0
 0
сферичної
області
Розглянемо
задачу
для
перерізу
  t  0  r  R,0     ,0    2 , t  0
1
Ut  0
a2
U  r,,0  U0  const,
U 

U
 h2U
r

де 
a2 

U
r

–

r 0

 0,

0  r  R,
0  r  R,

0    2 , t  0
0    2

q

h2Uc  K sin
, t    t  



,

r R
4
4
 h2  h1 U  hU
1 c   Uc  U  , t      t  2


(1)

U  r,, t   U  r,  2 , t 

оператор Лапласа в полярній системі координат, K  sin   const ,




, hi  i ,  
,


c

–

коефіцієнт теплопровідності, c

–

теплоємність, 

густина,  i – коефіцієнт теплообміну,  – постійна Стефана-Больцмана,  –
ступінь чорноти поверхні сфери, U c – температура охолоджуючої середовища,
R – радіус сфери.

–
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Для знаходження чисельного розв’язку побудуємо різницеву схему. Для
цього введемо кроки сітки hr , h по координатам r и  відповідно та крок  за
часом t .
Отримаємо систему різницевих рівнянь , дискретизацію проведено на
основі локально одновимірної схеми Самарського.
U in, j 1  U in, j a 2 
U in1,1 j  U in, j 1
U in, j 1  U in1,1j 

r 1
r 1
 ,
i
ri hr  i  2
hr
hr

2

U in, j 1  U in, j a 2  U in, j 11  2  U in, j 1  U in, j 11 
 2
 ,

ri 
h2

0
U i, j  U 0 ,
U Nnr 11, j  U Nnr 1, j

 h2 (U c  U Nnr 11, j )  m j ( ),

j  1,...

N  1

,
2
N 1
q
де m j ( )  K sin  j ,
j  1,... 
,

2
U Nnr 11, j  U Nnr 1, j
N  1
 h3U Nnr 11, j  k (U c4  (U Nnr 11, j ) 4 )  hU
j

 1,...N  1.
,
1 c
hr
2
Умову періодичності замінимо умовами спряження в точці   0 ,
U in,11  U in, N1 1 , друга U in,21  U in, N1  2 .
hr

Для розв’язання отриманої системи алгебраїчних рівнянь можна
використовувати формули циклічного прогону.
ВИСНОВКИ. Побудовано різницеву схему для знаходження
температурного розподілу у перерізі   0 сферичної області, теплообмін якої з
навколишнім середовищем має складний характер і відбувається за законами
Ньютона і Стефана-Больцмана.
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Математичне моделювання багатьох фізичних явищ та біологічних
процесів призводить до задач з нелокальними інтегральними умовами для рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними. Такі умови виникають у випадках, коли межа області є недоступною для проведення вимірювань або неможливо безпосередньо обчислити певні фізичні величини, однак відомі їхні
усереднені значення. Прикладом можуть бути задачі, пов’язані з дослідженнями процесів поширення тепла, процесів вологопереносу у капілярно-пористих
середовищах, дифузії частинок у турбулентній плазмі, обернених задач, а також
задач математичної біології та демографії [1–9]. Активне дослідження задач з
інтегральними умовами для рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними
розпочалося порівняно недавно. Інтерес до їх вивчення зумовлений не тільки
важливістю їхньої фізичної інтерпретації, а також тим, що для багатьох таких
рівнянь неможлива коректна постановка локальних крайових задач.
Роботу присвячено викладу результатів, отриманих при дослідженні
задачі з інтегральними умовами у вигляді моментів для системи рівнянь із
частинними похідними другого порядку в необмеженій смузі. Відзначимо, що у
випадку обмежених областей розв’язність задач з інтегральними умовами у
вигляді моментів для систем рівнянь із частинними похідними, взагалі кажучи,
пов’язана з проблемою малих знаменників [4,5], для оцінок знизу яких використано метричний підхід та результати метричної теорії чисел [7]. Близькими до
проведених досліджень є результати роботи [9], в якій для системи рівнянь із
частинними похідними в необмеженій смузі розглянуто задачу з інтегральними
умовами, які не містять вагових функцій під знаком інтеграла.
Нехай P(T ) = {(t, x ) Î 2 : t Î (0,T ), x Î } , T > 0 , E a, b ( a, b ³ 0 ) –
простір таких функцій j Î L2 () , для яких є скінченною норма [1]

|| j; E a,b

1 ¥
2a
2
||=
ò (1+ | x |) exp(2b | x |) | j(x) | d x ,
2p -¥

де j(x ) – перетворення Фур’є функції j(x ) ; E a2, b ( a, b ³ 0 ) – простір вектор
функцій j(x ) = colon(j1(x ), j2 (x )) , компоненти j1(x ), j2 (x ) яких належать до
E a, b , норму в просторі E a2, b запроваджуємо рівністю
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|| j(x ); E a2,b ||= max || j j (x ); E a,b || .
j =1,2

В області P(T ) розглянемо таку задачу



¶2u (t, x )
¶2u (t, x )
¶2u (t, x ) 
+ A1
+ A2
= 0 , (t, x ) Î P(T ) ,
¶t 2
¶t ¶x
¶x 2

(1)



ò u (t, x )dx = j1(x ) ,

(2)



ò tu (t, x )dx = j2 (x ) ,

T

T

0

0

x Î ,




де u(t, x ) = colon(u 1(t, x ), u 2 (t, x )) , 0 = colon(0, 0) , j j (x ) = colon(j1j (x ), j 2j (x )) ,
j = 1, 2 , A1, A2 – квадратні матриці розміру 2 ´ 2 з комплексними елементами.
За певних припущень щодо коренів рівняння det || l2 + iA1l - A2 ||= 0

встановлено, що в просторі C 2 ([0,T ]; E a20 ,b0 ) існує єдиний розв’язок u (t, x )


задачі (1), (2), якщо праві частини j1(x ) , j2 (x ) умов (2) належать до простору

Ea21,b1 (показники a0, b0 конструктивно виражаються через a1, b1 ); цей розв’язок


неперервно залежить від j1(x ) , j2 (x ) .
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ОСОБЕННОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ НИЗШИХ МОД ЛЭМБА В СИСТЕМЕ
СЛОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ – ЖЕСТКИЙ УПРУГИЙ СЛОЙ
Багно А. М.
Институт механики имени С.П. Тимошенко НАН Украины

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Широкое использование поверхностных
волн в различных областях науки и техники ставит задачу привлечения
моделей, более полно описывающих свойства реальных сред. Одной из них
является модель, построенная на основании трехмерной линеаризованной
теории гидроупругости. Она позволяет охватить такое свойство реальной
жидкости, как вязкость. В рамках линеаризованной теории представляется
возможным исследовать влияние вязкой жидкости на закономерности
распространения волн в слоистых средах и получить информацию о пределах
применения модели, основанной на уравнениях Эйлера идеальной сжимаемой
жидкости.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В предлагаемом
сообщении для исследования волнового процесса использованы постановки
задач гидроупругости и метод, основанные на привлечении представлений
общих решений трехмерных уравнений классической теории упругости для
твердых тел и трехмерных линеаризованных уравнений Навье–Стокса для
вязкой сжимаемой жидкости, впервые полученные и предложенные в работах
[1–4]. В рамках этого подхода решены задачи Штурма–Лиувилля на
собственные значения соответственно для уравнений движения упругого тела и
жидкости. После подстановки решений в граничные условия была получена
система линейных однородных алгебраических уравнений относительно
постоянных
интегрирования.
Исходя
из
условия
существования
нетривиального решения, и, приравнивая определитель системы к нулю, было
получено дисперсионное уравнение

det elm c , ,  ,  , 0 ,а0 , * ,h1 / cs ,h2 / cs   0, l ,m  1,8 ,

(1)

где c – фазовая скорость волн Лэмба в гидроупругой системе,  –
коэффициенты затухания мод,  – модуль сдвига материала упругого тела,  и
0 – плотности материала упругого тела и жидкости, a0 – скорость звука в
жидкости, * – динамический коэффициент вязкости жидкости,  – круговая
частота, c s ( c s2    ) – скорость волны сдвига в материале упругого слоя, h1 –
толщина слоя жидкости, h2 – толщина упругого слоя.
Как известно, в неограниченном сжимаемом упругом теле существуют
продольная и поперечная волны. В идеальной сжимаемой жидкой среде
распространяется только продольная волна. В сжимаемой вязкой жидкости
существуют как продольная волна, так и волна сдвига. Именно эти волны,
взаимодействуя между собой на свободных граничных поверхностях, а также
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на поверхностях контакта сред, порождают сложное волновое поле в
гидроупругой системе. Для воспроизведения картины волнового поля в
дальнейшем дисперсионное уравнение (1) решалось численно.
ВЫВОДЫ. На основе трехмерных линеаризованных уравнений Навье–
Стокса для вязкой жидкости и линейных уравнений классической теории
упругости для жесткого упругого слоя построены дисперсионные кривые и
исследовано распространение волн Лэмба в широком диапазоне частот.
Проанализировано влияние вязкости жидкости, толщины упругого и жидкого
слоев на фазовые скорости и коэффициенты затухания квазилэмбовских мод в
случае толстого слоя жидкости. Показано, что жидкий слой порождает
появление новых нормальных квазилэмбовских волн. Возникающие моды
имеют нулевые частоты запирания. Воздействие жидкости проявляется в
изменении критических частот и конфигурации дисперсионных кривых, а
также в смещении их в длинноволновую часть спектра. Низшие жидкостные
квазилэмбовские моды имеют характерную особенность, существенно
отличающую их от остальных мод высокого порядка. Она состоит в том, что
низшие моды распространяются практически без дисперсии. Показано также,
что жидкость не оказывает влияния на распределение мод среди сред.
Локализация низших мод в системе слой жидкости – упругий слой зависит от
механических параметров гидроупругой системы. Показано, что в упруго–
жидкостной системе, состоящей из слоя стали (жесткий материал) и слоя воды,
не только первая мода, но и ряд низших мод, возникших в результате
взаимодействия с жидкостью, не проникают в твердое тело и распространяются
вдоль границы контакта сред преимущественно в приповерхностной области
жидкости. Все остальные моды более высокого порядка распространяются в
упругом слое в его толще. Скорости их с возрастанием частоты стремятся к
скорости волны сдвига в материале твердого тела. В этом случае волноводами
для распространения нормальных волн и переноса волновой энергии служат
как упругий, так и жидкий слои.
Развитый подход и полученные результаты позволяют для волновых
процессов установить пределы применения модели идеальной сжимаемой
жидкости.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для исследования дважды нелинейной
нестационарной задачи теплопроводности, наряду с другими методами, широко
применяются приближенные аналитические методы, позволяющие получить
решение в ввиде функциональной зависимости, которая непрерывно описывает
в пространстве и времени распределение температурных полей в данном теле.
Особую ценность такие задачи приобретают для инженерной практики, так как
замкнутые решения позволяют наиболее полно выявить влияние всех
действующих факторов на температурное поле, найти зависимости между
важнейшими параметрами, провести детальный анализ кинетики и динамики
процесса и др. Следует также заметить, что таким задачам присущ принцип
обратной связи, согласно которому в исходную постановку задачи можно
вносить существенные упрощения, в зависимости от количественного
соотношения между режимными параметрами исследуемого процесса. Кроме
того, аналитическая форма окончательного решения температурной задачи
крайне необходима в тех случаях, когда определение поля температур не
является конечной целью инженерного расчета, а является лишь
подготовительным этапом для последующего расчета термонапряженного
состояния тела. 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
сплошной изотропный полубесконечный цилиндр радиуса R, имеющий
нулевую начальную температуру, ось которого совмещена с осью
цилиндрической системы координат (r, , z). По боковой поверхности (r = R)
цилиндр осесимметрично и зонально подвергается воздействию лучистоконвективного теплообмена от среды, с постоянной температурой Tc , двумя
способами:
1,   0,
I. 1( z, t )  Tc H (t ) H (d  z) ; H ( )  
 0,   0,

N



i 1




II.  2 ( z, t )  Tc H (t )  H (d  z)    H ( gi  di  z)  H ( gi  di  z)   ,
где H  функция Хевисайда по времени и по оси, d  длина зоны около торца
цилиндра, di  половина длины зоны, отстоящей от начала координат на
расстоянии g i .
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Нестационарное температурное поле в цилиндре может быть определено
из решения следующей краевой задачи, записанной в безразмерном виде:
○ Cv ( ),Fo  (  ( ),  ),     ( ),    (  ( ), ), ;
 (  ,  , Fo) Fo0  0 ;

, 

 0

0;

  ( ),  Bi2   0  0;

 , ,  0,   ;

 ( ),   1   Bi1(i ( , Fo)  )  Sk (i4 ( , Fo)  4 )

 1

,●

(1)

где ○ и ● начало, и конец группы соотношений; теплофизические
характеристики материала представлены в виде произведения двух множителей
 (T )  0 ( ) , Cv (T )  Cv0Cv ( ) из которых первый с индексом «нуль» имеет
размерность и не изменяется, а второй, обозначенный звездочкой,
безразмерный и является функцией относительной температуры  ;   r R ;
  z R ; a  0 Cv0 ; Fo  at R2 ; Bi1  1R  0 ; Bi2   2 R  0 ;   d R ; i  di R ;

Sk   â RTñ3  0 ; 1( , Fo) = H (Fo)H (  ); i  gi R ; i  di R ;

2 (, Fo)  H (Fo)  H (



N

 )    H ( gi  di  z)  H ( gi  di  z) 
i 1



.



Вводя в систему (1) следующие преобразования Гудмэна и Кирхгофа [1]





A ( )   Cv ( ) d  ,
0

соотношений

B ( )     ( ) d  ,

0

A ( ), Fo  Cv ( ) , Fo ,

с

помощью

дифференциальных

B ( ),     ( ) , ,

преобразуем

следующему эквивалентному виду:
○ A( ),Fo  B( ),   1B( ),  B( ), ;  (  ,  , Fo) Fo0  0 ; , 

 0

(1)

к

0;

 , ,  0,   ;  B( ),  Bi2   0  0;

 B( ),  (Bi  Sk 4 )   1  Bi  i ( , Fo)  Sk  i4 ( , Fo) . ●

(2)

В полученной системе (2) функции A ( ) , B ( ) и  (m) , (m  1, 4)
непрерывны и удовлетворяют условиям Дирихле [2] на некотором априорно
выбранном интервале (0,  ï ) ( ï  пока неопределенная постоянная), а,
следовательно, их можно представить в виде следующих сходящихся рядов
Фурье по синусам:


(3)
    k(1) sin(k  ï )    (k ) ;
( A( ), B ( ),

k 1

 ( m ) )    ak
k 1 

k 1

 k(1) ,

где
(ak , bk ,  k(m) ) 

bk  k(1) ,

ï

 k(m)  k(1)  (k ) ,


( A( ), B( ),  m )sin k d ,

ï 0
ï
2

(m  1, 4) .
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С учетом (3), (4) и разложения экспоненты e x в ряд Маклорена при x  1,
систему (2) перепишем в виде:
 



 k 1

, Fo

○   (ak  k(1) ) (k ) 
 



 k 1

,

   (bk  k(1) ) (k ) 

 



 k 1

, 

   (bk  k(1) ) (k ) 

  (k ) 
  

 k 1
,   0

;

 

   (bk
  k 1

 



 k 1

, 

  1   (bk  k(1) ) (k )  



 



k 1

 k 1

,

 0;   (k ) ,    (k )   0,


  ;

 

(1) (k ) 

  (bk  k )

k
1
k 1

k 1

, 
,
Fo 0

 0




 Bi1   (k )  Sk  k(4) k(1)  (k )   Bi1i ( , Fo)  Sk i4 ( , Fo)  e1 (k 1)! . ●
  1
k 1
k 1
k 1




(k )

 0;







 k(1) ) (k )   Bi2    (k ) 



 0;







(5)

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

,(k )
где

 0

0;

 (k ) (  , , Fok )

Fo 0
k

 (k ) , ,(k )  0,   ;

 0;

,(k )  Bi2k (k )  0  0; ,(k )  Bi1k (k )   1  M k ,

Fok  k Fo,

k  bk ak ,

(k  1, 2,...) ,● (6)

Bi1k  ( Bi1  k(1)  Sk  k(4) ) bk ,

M k   Bi1  i ( , Fo)  Sk  i4 ( , Fo)  k(1) (e  bk  (k 1))!,

(k 1, 2,...).

Применяя к системе (6) вначале преобразование Фурье по переменной 


 (k ) ( , p, Fok )    (k ) ( ,, Fok )  Kk ( p, ) d , где Kk ( p, )  p  cos p  Bi2k sin p ,
0


 s Fo
а затем преобразование Лапласа [3],  (k ) (  , p, sk )    (k ) ( , p, Fok )  e k k dFok ,
0

получим следующую систему
(k )
  1, (k )  ( p2  sk )  (k )  0;
○ , 
  (k )

(  , p, sk )  Bi1k  (k ) (  , p, sk )   M k ,


  1

 (k ) (  , p, sk ), 

 0

(k  1, 2,...). ●

 0;

(7)

Выполним преобразования Фурье и Лапласа над выражением M k , с учетом

функций I и II, ( N 1 ) и обозначений Dk   Bi1  Sk  k(1) (e  bk  (k 1)!) ,

Ak ( p)  sin p  Bi2k cos p p  Bi2k p ,
Bk ( p)  sin p 1(cos p 1  Bi2 k sin p 1 p).
I. M k  Dk  Ak ( p) sk ;
II. M k  Dk  Ak ( p)  2 Bk ( p)  sk ,

Общее решение дифференциального уравнения (7) имеет вид
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 (k )  C1I0   p 2  sk   C2 K0   p 2  sk  ,






в



C2  0,

котором

так

как

K0   p 2  sk    при   0. Следовательно,  (k ) (  , p, sk )  C1I 0   p 2  sk  .








Постоянную C1 найдем из второго граничного условия (7). Следовательно,
с учетом обозначения  k  p2  sk , получим
 (k )  M k  I0   k    k I1   k   Bi1k I0   k  .


(8)



Так как дробь в (8) является отношением двух обобщенных полиномов
относительно sk , Ô (sk )  I0    k  и  (sk )  sk   k I1   k   Bik I  k  , то применяя
0 

вначале теорему разложения

 (sk )   (sk )  sk  (sk ),
 (sk n )  sk n  (sk n ) 

 Ô ( sk )  Ô (0)  Ô ( skn ) skn Fok
L1 
e

,

 ( sk )   (0) n 1  ( skn )

 (0)   (0)  pI1  p   Bi1 k I 0 ( p),

( k2n



p 2 )( k2n

 Bi12k ) J 0 ( k n )

где Ô (0)  I0  p   ,
Ô (sk n )  J 0  k n   ,


kn

(2k2n ) ,



являются

корнями характеристического уравнения k J1  k   Bi1 k J 0  k   0, а затем об-

ратное

преобразование

Фурье


K ( p, )
 (k ) ( , , Fok )  2   (k ) ( , p, Fok ) 2k
dp,
0
p  Bi2
2k

получим I. 

(k )

(  , , Fok ) 

J0  k n   ( 2  p2 )Fo 
Ak ( p)  Kk ( p, )  I0  p   
kn
k
e
  Ak n 2
 d p,

2
2
2
 k 0
(k n  p )
p  Bi2k
n1

 U ( p)

2D





 (k ) (  , , Fok )  2 Dk 
 0

 Ak ( p)  2Bk ( p)   Kk ( p, )  I0  p  
p 2  Bi22k



(9)



U ( p)

J0  k n   ( 2  p2 )Fo 
kn
k
e
  Ak n 2
 d p.
2
(k n  p )
n1



(10)



Суммируя (9), (10) по k , согласно (3), окончательно получим
приближенное аналитическое решение (1), для двух случаев I и II, т. е.


 (  , , Fo)    (k ) (  , , Fok ) .

(11)

k 1

Значение ï определяется из условия, что относительная температура
цилиндра, полученная из решения задачи (11), при заданных значениях  ,  и
Fo  , принимает значение ï . Поэтому ï определяется из уравнений
 A ( p)  K ( p, ) I  p  

0
dp
(12)
I. ï  2  Dk  k 2 k 2
 k 1 0 p  Bi
U
p
(
)
2k




II. ï  2  Dk  
 k 1  0



 B ( p)  K ( p, ) I  p  
Ak ( p)  K k ( p, ) I0  p  

k
k
0
d
p
d
p

.

2
2
2
2
U ( p)
U ( p)
p  Bi2k
p  Bi2k

0
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Эти уравнения, в среде MATLAB [4], решаются методом итераций до тех
пор, пока разность последующего и предыдущего значений корня по
абсолютной величине будет меньше   10  6 . Все полученные интегралы
вычисляются по численному методу Лобатто, причем слабо сходящиеся
интегралы
 A ( p)  K ( p, ) I  p  
 B ( p)  K ( p, ) I  p  
k
k
0
k
k
0
dp
dp
,


2  Bi 2
2  Bi 2
U
(
p
)
U
( p)
p
p
0
0
2k
2k
вычисляются с помощью удвоения отрезка интегрирования до тех пор, пока
разность последующего и предыдущего значений интеграла по абсолютной
величине будет меньше   10  4 . Для вычисления остальных интегралов с
экспоненциальной функцией в подынтегральном выражении, точность   10  6
достигается на отрезке интегрирования [0, 5] с тремя первыми числами
характеристического уравнения.
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.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМИ ЛОБОВОЇ ПОВЕРХНІ РІЧКОВИХ ОПОР
Шандиба О. Б.
Сумський національний аграрний університет

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Характер силової взаємодії потоку з
наплавними чи стаціонарними опорами мостових переходів значною мірою
залежить від форми їх лобової поверхні. На розподіл гідродинамічних
характеристик в своєрідному конфузорі, який утворюється навколо лобової
частини обтічних тіл, впливають також геометричний параметр стиснення
потоку s=R2/r2, коефіцієнт шорсткості змоченої поверхні, число Рейнольдса. В
цьому повідомленні ми обмежимось розглядом впливу лише геометричного
параметру стиснення та форми лобової поверхні тіл клиновидної форми при їх
взаємодії з рівномірним турбулентним потоком в квадратичній області опору.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для спрощення задачі
знехтуємо гідравлічними втратами на тертя. Як було показано в роботі [1], тиск
реальної в’язкої рідини, якою є вода, на лобову поверхню конфузора перевищує
тиск ідеальної рідини і це призводить до втрат енергії:
R
(1)
pS2 2  f (r)rdr ,
r
2 s
V
де f (r )= 1  k 2 sin 2  d (s 2 )+f ( R ) – функція перевищення тиску потоку
2 1
в’язкої рідини над ідеальною (вісесиметричний випадок); ∆p – загальні втрати
тиску в конфузорі; S2=πr2 – площа меншого перерізу конфузора; s= R2/r2 –
поточна ступінь стиснення; r, R – відповідно радіуси меншого та більшого
перерізів; k – відношення швидкості межових струменів до середньої швидкості
потоку перед стисненням; α – локальний кут атаки лобової поверхні.
Експериментальні дані підтверджують явище перевищення тиску в
межовому струмені не лише для конфузора (внутрішня вісесиметрична задача
гідродинаміки), але й для зовнішнього обтікання лобової поверхні довільної
форми. Дійсно, якби такого перевищення не було, то обтікання перешкод
відбувалося б без втрат енергії, що можливо лише для ідеальної рідини.
Для ряду стаціонарних мостових опор, розташованих в руслі сталої
глибини Н з кроком 2R, задача оптимізації полягає у визначенні кривої, яка
приводить до мінімуму інтеграл тиску на лобову поверхню:

 ( kV1 )2 R R 2
2


r

r

3

sin dr , або
2

x2



1
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  dy  2 
3
x 1    
  dx  

 min ,
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де х= r/R – поточна безрозмірна координата поверхні; sin 2 

1

при
2
dy
 
1  
 dx 
крайових умовах (y=0, x=1); (y= – b; x=x2), y – поточна координата поверхні в
напрямку руху потоку.
(3)
Необхідну умову існування екстремуму запишемо у вигляді
диференціального рівняння Ейлера:




dy
2


d 
dx
0 .
(4)
2
2
dx  


 dy 
 x 3 1     
   dx   
 
 
Але це означає, що диференціальний вираз є константою С1. Вводячи
dy
додатний параметр t= , отримаємо систему
dx
dy = tdx ,
(5)

2
t
 2
,
с1 (t  1 )2
звідки інтеграл у можна виразити таким чином:
1
7


3
t1
2  4t
t3
dt .
y=3 

2 
5

c1 t
2
2
 3t  13 3t  13 
x=3

(6)

Разом з (5), після перетворень та інтегрування, матимемо явний розв’язок
у параметричному вигляді, де сталі інтегрування знайдемо з крайових умов (3),
задаючись локальним кутом атаки у початковій точці стиснення потоку за
допомогою параметру t=t1 при x=1. Так отримаємо сукупність опуклих кривих
лобової поверхні зі зменшенням їх кривизни у напрямі руху водного потоку.
ВИСНОВКИ. Слід вказати на можливість застосування викладеного
підходу до зовнішньої задачі гідроаеродинаміки. Так, наприклад, якщо
розмістити циліндр діаметром 2r з конічним оголовком у трубі діаметром 2R
співвідносно, то лобовий опір такого тіла буде складатися з гідравлічних втрат
у кільцевому конфузові, втрат на тертя в кільцевому заторі та раптове
розширення потоку згідно Борда. Збільшення зовнішньої труби призводить до
зменшення опору, але не меншим за опір тіла, що обтікається вільним потоком.
ЛІТЕРАТУРА
1. Shandyba A. B. Hydraulic Resistance of Bodies in Water Flow /
A. B.Shandyba // Праці 4-ої Міжнародної конференції «Комп'ютерне
моделювання в наукоємних технологіях.», Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – С. 341–344.
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