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First
conferences
“Dynamical
Systems
Modeling
and
Stability
Investigation” were embarrassed by narrow frames of stability theory and
dynamical processes under superconductivity conditions. But taking into
account the growing interest to the conference, organizers have extended
the subject, which consists of five topics: “System Investigation”,
“System Modeling”, “Mechanical Systems”, “Control and Optimization”,
“Programming and Logic-mathematical Methods”.

The “Mathematical methods of system investigation”, the first topic, is connected to
mathematical studies of dynamical system investigation, described by different types of
equations (differential, functional), and mathematical modeling instrument development
problems.
The “Mathematical modeling of processes” topic considers the wide spectrum of
mathematical modeling in physical, technological and biological processes. The reports
about stability in superconducting systems, technological processes investigation, financial
and economical models are presented.
The “Modeling and investigation of mechanical systems” topic presents modern
researches on aerohydroelastic problems, composite materials mechanics, elasticity
theory, plasticity, destruction, bounded fields theory and theoretical mechanics.
The "Mathematical methods of control and optimization" topic presents mathematical
problems of controlling technical and physical systems. The significant attention is devoted
to control problems in mechanical systems.
The “Programming and logic-mathematical methods of modeling” topic aims to
present new results in subject domain specification, programming system development,
logic of dynamic system modeling.
3

The Conference covers the following topics:
1.The "Mathematical methods of system investigation" is connected to mathematical studies
of dynamical system, described by different types of equations (difference, differential, functional),
and mathematical modeling instrument development problems:
 Investigation of differential, functional-differential and difference systems.
 Investigation of system stability, controllability and optimization.
 Bifurcations and chaos in dynamical systems.
 Lyapunov's methods in system investigation.
2.The "Mathematical modeling of processes" considers the wide spectrum of mathematical
models in physical, technological and biological processes. The reports about stability in
superconducting systems, technological processes investigation, financial and economical models
are presented:
 Mathematical modeling and investigation of physical, technical, chemical and biological
processes.
 Mathematical modeling in superconducting systems.
 Modeling and investigation of technological processes.
 Mathematical models related to economics and finance.
3. The "Modeling and investigation of mechanical systems" presents modern researches on
aerohydroelastic problems, composite materials mechanics, elasticity theory, plasticity, destruction,
bounded fields theory and theoretical mechanics:

Mathematical modeling in composite materials of mechanics.

Modeling and investigation of dynamical processes in elastic and hydroelastic systems.

Mathematical modeling in connected fields of mechanics.
4.The "Mathematical methods of control and optimization" topic presents mathematical
problems of controlling technical and physical systems. The significant attention is devoted to
control problems in mechanical systems:
 Methods of control.
 Methods of optimization.
 Methods of differential games.
 Fuzzy modeling and control.
5.The "Programming and logic-mathematical methods of modeling" topic aims to present
new results in subject domain specification, programming system development, logic of dynamic
system modeling:
 Methods and tools of subject domains specifications.
 Methods and tools of software systems description.
 Modal and temporal formalisms of systems modeling.
6.Satellite Conference "Investigations on the Dynamics of Random Processes and Analysis
of Population Models". Taking into account a high interest to the Conference from scientists of the
economical disciplines, Organizing Committee decided to extend the section connected with
modeling of socio-economical processes. It became possible thanks to the initiative of the ISTF
Advanced Mathematics Department Kyiv National Economic University, one of the leading
economical universities in Ukraine. The Satellite Conference is interested in promoting high quality
research in the fields connected with modeling of real-life processes in biology, economy,
chemistry, etc.
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THE DIRECT LYAPUNOV METHOD IN STABILITY PROBLEMS, MOTION
STABILIZATION AND CONTROL IN MECHANICAL SYSTEMS
Andreev A.S., Artemova A.O., Shepelev G.A.
In paper are presented analysis and systematization of primary, in authors' opinion, known
results on extension of the direct Lyapunov method applied to mechanical problems for the last 15
years.
The paper consists of three parts. In the first part discusses the results on the direct
Lyapunov method extension in the problem on stability of differential and functional-differential
equations including with discontinued right hand side. Next there is an analyzing efficiency of
various methods applying to solving stability problems on controlled systems and processes that are
simulated with before-mentioned equations.
Systematizes the primary results on stability investigation, stabilization and motion control
of mechanical systems. Presents new results on motion control of a robotic system and a system of
coupled solids.
The research was done with support of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation (agreement 14.B37.21.0373 ―Extension of methods and algoritms of non-linear
mechanical systems control problems investigation and simulating controlled motion of systems of
solids‖).
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GLOBAL ERROR ESTIMATION IN EXPONENTIAL INTEGRATORS
Auzinger W., Stolyarchuk R.R.
For the numerical approximation of the solution u :[0, T ]  n of semilinear stiff ODE
systems
u(t ) = Au(t )  g (u(t )), u(0) given,
(1)
exponential integrators are widely used. Here it is assumed that the linear part involving the
stiff coefficient matrix A  nn can be `exactly integrated', i.e., an efficient procedure for
evaluation or accurate approximation of the mapping v etA v is available. Exponential integrators
of multistep type are based on reformulating (1) as a local integral equation via the variation-ofconstants formula and approximate it by interpolatory quadrature. This leads to discrete schemes of
the type
(2)
un1 = ehA un  hVn ( g (un p 1 ), , g (un )) (stifforder p ), or
un1 = ehA un  hWn ( g (un p 1 ),

, g (un ), g (un1 )) (stifforder p+1 ),

(3)

where h is the stepsize and un  u(tn ) = u(nh) . These schemes are generalizations of the
classical (explicit) Adams-Bashforth and (implicit) Adams-Moulton schemes. The terms hVn ( )
and hWn ( ) are multistep approximations of the variation-of-constants integral over the interval

[tn , tn1 ] which involve further evaluations of exponentials.
The numerical realization of (3) is much more involved than for (2) because each step
involves the solution of a nonlinear system. As in the classical (non-stiff) multistep context, there
are various ways to combine (2) with (3), e.g., in a predictor-corrector type fashion. Here we
consider another option, namely a procedure for estimating the global error un1  u(tn1 ) of (2) in an
a posteriori sense, by means of
• computing the defect (residual) of un 1 with respect to (3) in each step, and
• backsolving for a global error estimate by an integration involving the defect, using a
simple auxiliary scheme like exponential Euler.
This way of estimating the error is called defect integration. Here, un and its error estimate
are determined simultaneously.
We present relevant details of this error estimation procedure and demonstrate its
effectiveness for a nonlinear stiff test problem. We also include results for rational integrators,
where ehA is approximated by an A-stable p -th order Padé approximation. Furthermore we indicate
how to extend the existing convergence theory for (2) in order to prove the asymptotical correctness
of the estimator (work in progress).
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MULTIPLICATIVE METHODS FOR THE SOLUTION OF EVOLUTIONARY
STOCHASTIC EQUATIONS
Butsan G.P.
The main idea is in the decomposition of the given evolutionary stochastic differential
equation into some simpler parts, solution of each part and following multiplicative composition of
obtained solutions to get the solution of the given one using the new notions of mixed product and
mixed sum , introduced by the author. Examples are considered.
For evolutionary operator multiplicative system U ( s, t ) , U ( s, t )  U ( s, )U ( , t ) ,
n

0  s    t in some Hilbert space H we consider Y ( s, t )  lim  (U ( sk 1, sk )  I ),
k 1

 n  max( sk  sk 1 )  0 its infinitesimal evolutionary additive operator system, when lim was
taken in some norm on H , MU ( s, t )  I , MY ( s, t )  0, 0  s  sk  t  T . For them we have
next formulas (G.Butsan):
n

t

k 1

s

U ( s, t )  lim  (Y ( sk 1, sk )  I ), U ( s, t )  I   U ( s, )dY ( s, ) , dU ( s, t )  U ( s, t )dY ( s, t )

For independent U1 ( s, t ) , U 2 ( s, t ) and corresponding Y1 ( s, t ) , Y2 ( s, t ) , Y ( s, t )  Y1( s, t )  Y2 ( s, t )
:
n

n

U1( sk 1, sk )U 2 ( sk 1, sk ) = (Y1( s, t )  I )
0

U ( s, t )  U1( s, t ) U 2 ( s, t )  lim

k 1

n

 lim  (Y1 ( sk 1, sk )  I )(Y2 ( sk 1, sk )  I )  lim

(Y2 ( s, t )  I ) =

n

 (Y1( sk 1, sk ) Y2 ( sk 1, sk )  I )

 n 0 k 1

 n 0 k 1

For dependent U1 ( s, t ) , U 2 ( s, t ) and corresponding Y1 ( s, t ) , Y2 ( s, t ) next new results are true:
n

n

 Y1 (sk 1 , sk )Y2 (sk 1 , sk ) , Y ( s, t )  Y1( s, t )  Y2 ( s, t )  Y1( s, t )
0

 Y1 ( s, t ) Y2 ( s, t )  lim

k 1

Y2 ( s, t ) ,
n

 lim

n

 (Y1( sk 1, sk )  Y2 ( sk 1, sk )  Y1( sk 1, sk )
0

U ( s, t )  lim

k 1

n

 (Y1( sk 1, sk )  I )(Y2 ( sk 1, sk )  I )(Y1( sk 1, sk )

 n 0 k 1

Y2 ( sk 1, sk )  I ) 
Y2 ( sk 1, sk )  I ) ,

t

U ( s, t )  I   U ( s, )d (Y1 ( s, )  Y2 ( s, )  Y1 ( s, ) Y2 ( s, t )) ,
S

dU ( s, t )  U ( s, t )d (Y1( s, t )  Y2 ( s, t )  Y1( s, t ) Y2 ( s, t )) ,
In the report it will be compared with corresponding results of Yu. Daletskiy, S. Fomin,
others.
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STABILITY OF SOLUTIONS TO SYSTEMS OF DIFFERENCE EQUATIONS WITH
PERIODIC LINEAR TERMS
Demidenko G.V.
In the present paper we continue to study the problem on asymptotic stability of the zero
solution to the system of difference equations with periodic coefficients in linear terms [1, 2]
(1)
xm1  A(m) xm   (m, xm ) , m  0,1, ,
where the matrix sequence  A(m) is M -periodic; i.e., A(m  M )  A(m) , m  0 . We formulate a
new criterion for asymptotic stability of the zero solution to linear equations, prove an analogue of
the Levinson theorem for nonlinear equations and obtain estimates characterizing the decay rates of
solutions to these equations at infinity.
If the nonlinear continuous vector-function  (m, ) : R N  R N satisfies the condition

 (m, x)  q x

1 2

, x  R N , m  0,   0,

(2)

then the following theorem holds.
Theorem. Let the condition (2) be satisfied and let the boundary value problem
H (l )  A (l ) H (l  1) A(l )  I ,
l  0,1, , M  1,

H (0)  H ( M ),
have a Hermitian solution H (l ) such that H (0)  0 . Then the zero solution to (1) is asymptotically
stable. Moreover, if the initial vector x0 satisfies the condition H (0) x0 , x0

1
1
2
, d M  , dl   A(l  1)   H (l ) H (l  1)
q
2
then, for solutions  xm  to (1), the following estimates hold
d  min d1 ,





1

 d with


 A(l  1)  ,


m /2

where H max


1 
xm  1 
H (0) x0 ,

2
H
max 

 max  H (0) , H (1) , , H (M  1) .

m  1,

The research was supported by the Federal Target Program ―Scientific and Educational
Personnel of Innovative Russia‖ for 2009-2013 (agreement 14.B37.21.0355) and by the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences (interdisciplinary project no. 80).
1.Demidenko G.V. Matrix equations / G.V. Demidenko. – Novosibirsk: Novosibirsk State
University, 2009. – 203 p. (in Russian).
2.Demidenko G.V. Stability of solutions to difference equations with periodic coefficients in
linear terms / G.V. Demidenko // J. Comput. Math. Optim. – 2010. V. 6, no. 1. – P. 1-12.
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EXISTENCE AND ESTIMATE OF UNBOUNDED SOLUTIONS OF A LINEAR
DIFFERENTIAL EQUATION WITH DELAYS

R. and R

Diblk J., Chupá c R. and R u ži c ková M.
We consider an equation of the form
n

y (t ) = i (t )  y (t   i )  y (t   i ) 

(1)

i =1

for t   where n > 0 is an integer,  i , i 



:= (0, ) ,  i >  i

for i = 1,

,n ,

i : I 1   are continuous functions and I 1 := [t0   , ) , t0  ,  = max{1 , , n } . Without
loss of generality, we assume also t0   > 0 (this is a technical detail necessary in some of
computations).
Theorem 1. Let there exist a constant a > 0 such that the inequality
n

 (t )(
i

i

  i ) 1  (a  1)( i   i )2t  > 1

(2)

i =1

holds for all t  I 1 . Then, there exists a strictly increasing and unbounded solution y (t ) of
(1) as t   .
Theorem 2. Let there exist a constant a > 0 such that the inequality (2) holds for all t  I 1
and the inequality
n

 (t ) > at
i

i =1

holds for all t  I 1 \{t0 } . Then, there exists a strictly increasing and unbounded solution y (t )
of (1) on I 1 satisfying the inequalities

(tt0   )  y (t )  exp 


a

n

t

 

i =1 t
0



i ( s) ds 



on I 1 .
1.J. Diblk and M. R u ţi c ková, Exponential solutions of equation
y(t ) =  (t )[ y(t   )  y(t  )] // Mathematical analysis and Applications - 2004. - vol. 294, no. 1,
273-287. - 15 pages.
2.J. Diblk, R. Chupá c , M. R u ţi c ková, Unbounded solutions of the equation
n
y(t ) = i =1i (t )[ y(t   i )  y(t   i )] // Applied Mathematics and Computation - (submitted).
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A BIFURCATIONAL GEOMETRIC METHOD
Gaiko V. A.
We carry out the qualitative investigation of polynomial dynamical systems. To control all
of their limit cycle bifurcations, especially, bifurcations of multiple limit cycles, it is necessary to
know the properties and combine the effects of all of their rotation parameters. It can be done by
means of the development of a new bifurcational geometric method based on the well-known
Weierstrass preparation theorem and the Perko planar termination principle stating that the maximal
one-parameter family of multiple limit cycles terminates either at a singular point which is typically
of the same multiplicity (cyclicity) or on a separatrix cycle which is also typically of the same
multiplicity (cyclicity) [1]. This principle is a consequence of the principle of natural termination
which was stated for higher-dimensional dynamical systems by A. Wintner who studied oneparameter families of periodic orbits of the restricted three-body problem and used Puiseux series to
show that in the analytic case any one-parameter family of periodic orbits can be uniquely
continued through any bifurcation except a period-doubling bifurcation. Such a bifurcation can
happen, e. g., in a three-dimensional Lorenz system [1]. Besides, the periods in a one-parameter
family of a higher-dimensional system can become unbounded in strange ways: for example, the
periodic orbits may belong to a strange invariant set, strange attractor, generated at a bifurcation
value for which there is a homoclinic tangency of the stable and unstable manifolds of the Poincaré
map. This cannot happen for planar systems. That is why the Wintner-Perko termination principle is
applied for studying multiple limit cycle bifurcations of planar polynomial dynamical systems [1].
If we do not know the cyclicity of the termination points, then, applying canonical systems
with field rotation parameters, we use geometric properties of the spirals filling the interior and
exterior domains of limit cycles. Applying this method, we have solved, e. g., Smale's Thirteenth
Problem proving that the Liénard system with a polynomial of degree 2k  1 can have at most k
limit cycles [2]. Generalizing the obtained results, we have also solved the problem of the
maximum number of limit cycles surrounding a singular point for an arbitrary polynomial system
[3] and Hilbert's Sixteenth Problem for a general Liénard polynomial system with an arbitrary (but
finite) number of singular points [4, 5]. Applying the same approach, we complete also the strange
attractor bifurcation scenario which connects globally the homoclinic, period-doubling, AndronovShilnikov, and period-halving bifurcations in the classical Lorenz system.
1. Gaiko V. A. Global Bifurcation Theory and Hilbert's Sixteenth Problem. - Kluwer
Academic Publishers, Boston, 2003.
2. Gaiko V. A. Limit cycles of Liénard-type dynamical systems // Cubo - 2008. - 10. - P. 115132.
3. Gaiko V. A. On limit cycles surrounding a singular point // Differ. Equ. Dyn. Syst. - 2012. 20. - P. 329-337.
4. Gaiko V. A. The applied geometry of a general Liénard polynomial system // Appl. Math.
Letters - 2012. - 25. - P. 2327-2331.
5. Gaiko V. A. Limit cycle bifurcations of a general Liénard system with polynomial restoring
and damping functions // Int. J. Dyn. Syst. Differ. Equ. - 2012. - 4. - P. 242-254.
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IDENTIFICATION OF HOPF AND SADDLE-NODE INSTABILITIES IN A MODEL
SYSTEM BY IMPEDANCE METHOD
Gichan O.I.
The impedance spectroscopy is an effective method for investigation of dynamical
instabilities in electrochemical systems. Impedance spectroscopy is based on the same concept as
linear stability analysis: linearization. In impedance spectroscopy, bifurcations are represented by
zero impedance or admittance [1, 2]. The dynamical instabilities can be identified via a form of
impedance diagrams.
In this paper, the analytically derived expression for impedance allows us to investigate the
possible realization of Hopf instability and saddle-node one in a model electrocatalytic process on
electrode surface with different shape (sphere, cylinder and plane). The system is described by the
partial differential equations with nonlinear boundary conditions [3].
The results obtained can help in understanding complex dynamics of nonequilibrium systems
and finding the way of its control.
1.Koper M.T.М. Stability study and categorization of electrochemical oscillations by
impedance spectroscopy // J. Electroanal.Chem. – 1996. – V. 409, № 1-2. – P. 175 - 182.
2.Naito M., Tanaka N., Okamoto H. General relation between complex impedance and linear
stability in electrochemical systems // J. Chem. Phys. –1999. – V.111. – P. 9908-9917.
3.Pototskaya V.V., Gichan O.I. On stability of model electrocatalytic process with Frumkin
adsorption isotherm occurring on a spherical electrode // Russ. J. Electrochem. – 2012. – V. 48, №
2. – P. 154 - 162.
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THE INTEGRABLE TWO-DIMENSIONAL GENERALIZATION OF THE
RELATIVISTIC TODA LATTICE AND ITS BARGMANN TYPE INVARIANT
REDUCTION
Hentosh O.Ye.
By use of the hierarchies [1] of squared eigenfunction symmetries for the Lax type vector
fields on the extended dual space to the Lie-algebra of the Laurent series by the usual shift operator
the Lax integrable two-dimensional relativistic Toda lattice are obtained as the system of two
evolutions
dfi / d = ( M11  1i l ) fi , dfi * / d = ( M11  1il )* fi * ,
(1)
dfi / dT = (l2  M 21  1i l 2 ) fi , dfi * / dT = (l2  M 21  1il 2 )* fi* ,
where l :=  i =1 fi (  1)1 fi* , f = ( f1 , f 2 , f1* , f 2* )  M 4  ( ;
2

4

) , the subscript "  "

designates a projection of the corresponding operator on the Lie subalgebra of power series by the
shift operator ,  ki , is a Kronecker symbol, k {1, 2} ,  ,t  are evolution parameters, and

M1s =  p =0(l p f1 )(  1)1 ((l * ) s 1 p f1* ) , s {1, 2} , with the compatibility condition
s 1

dl2 / d = [l2 , M11 ] ,

(2)

where l =  w1  w0 , w0 , w1  ( ; ) . Considering the eigenvalues 1 , , N of the
associated spectral problem
ly =  y,
where y  ( ; ) and   is a spectral parameter, as smooth by Frechet functionals on
4
M , one investigate the differential-geometric properties of the invariant with respect to the system
(1)-(2) finite-dimensional Bargmann type subspace
N
M N4 = {f  M 4 : grad N [f (n)] = 0},
N =  0   j =1c j  j ,
2


2

where  0 =  n



2

f (n) fi* (n) , is a local conservation law of the system (1)-(2), c j  ,

i =1 i

j {1,

, N} .
By means of the Gel'fand-Dikii relationship [2] for differential forms on discrete manifolds
the vector fields d / d and d / dT , reduced upon the submanifold M N4  M 4 , are shown to be
Hamiltonian with respect to the exact canonical symplectic structure. The Lax representations for
the reduced upon the subspace M N4  M 4 vector fields are given by the monodromy matrix of the
corresponding matrix spectral problem. Among the coefficients of the expansions of the traces of
the monodromy matrix natural powers by poles one can choice the set of 3N functionally
independent conservation laws, being involutive with respect the Poisson bracket, generated by the
found symplectic structure. This set of conservation laws provides the Liouville integrability of the
reduced vector fields d / d and d / dT .
1.Hentosh O.Ye. Lax integrable differential-difference dynamical systems on extended phase
spaces // Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications. - 2010. - V. 6, 034. 14 p.; nlin.SI/1004.2945v1.
2.Prykarpatsky A. et al. Some remarks on Lagrangian and Hamiltonian formalisms related to
the infinite-dimensional dynamical systems with symmetries // Condensed Matter Physics. - 1995. V. 6. - P. 79-104.
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HOW INDECOMPOSABLE CONTINUA ARISE IN DYNAMICAL SYSTEMS
Kennedy J. A.
A continuum is a compact, connected metric space. A continuum is indecomposable if it
cannot be written as the union of two proper subcontinua (which must intersect). A brief history of
the study of indecomposable continua is given, as well as a discussion of the different ways these
continua are known to occur at present in dynamical systems. New ways have arisen in the last few
years. Relevant work of several researchers in the area is discussed, including some work of the
author with James Yorke and others.
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APPLICATION OF ASYMPTOTIC METHODS TO REGULARLY AND
SINGULARLY PERTURBED DIFFERENTIAL DIFFERENCE EQUATIONS
Klevchuk I.
We consider the singularly perturbed system
dx
= f (t , x(t ), y(t ), y (t  ))   h(t , x(t ), y (t ), y (t  )),
dt
dy
(1)

= G(t , x(t ), y(t ), y (t  ))   P(t , x(t ), y (t ), y (t  )).
dt
Here  is a small positive parameter and  is a fixed positive number, x  R m , y  R n ;
equation G(t , x, y, y) = 0 has an isolated solution y =  (t , x) . We assume that the function  (t , x)
is twice continuously differentiable and bounded as t  R , x  R m , functions f (t , x, y, z ) ,
h(t , x, y, z ) , G(t , x, y, z ) , P(t , x, y, z ) are twice continuously differentiable and bounded as t  R ,

| y   (t , x) |  ,
| z   (t , x) |  .
x  Rm ,
G(t , x, y   (t , x), z   (t , x)) = B1 (t , x) y  B2 (t , x) z  G1 (t , x, y, z) ,
G1 (t , x, y, z ) = O(| y |2  | z |2 )

Let
where

when | y |  | z | 0 ; all roots of the characteristic equation

det( B1 (t , x)  B2 (t , x)exp()   I ) = 0 lie on the half-plane Re  2 < 0 .
Then the integral manifold of system (1) can be represented in the form
yt =  (t , x)  g (t , x,  )  O( 2 ) , where

g (t , x,  ) =  [ B1 (t , x)  B2 (t , x)]1[( E  B2 (t , x))(
 P(t , x,  (t , x),  (t , x)) 

t

 

f (t , x,  (t , x),  (t , x)))]   [

f (t , x,  (t , x),  (t , x))],      0.
x
t x
We show that, under certain conditions on the right-hand side, the Poincare map for a
perturbed system possesses a transversal homoclinic point [1]. The Mel'nikov method is used to
analyze saddle-node bifurcations. If degenerate system is hamiltonian, then we obtain a countable
number of periodic solutions. The stability of these periodic solutions is also investigated. We use
the second approximation in the averaging method to study stability of a system of weakly coupled
oscillators with time delay. A sufficient stability (instability) condition is obtained for a linear
system of differential difference equations. We consider some examples.

1.Klevchuk I.I. Homoclinic points for a singularly perturbed system of differential equations
with delay // Ukr. Math. J. - 2002. - 54, 4. - P. 693-699.
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BOX COUNTING DIMENSION IN GRAPHICAL REPRESENTATIONS OF
APERIODIC CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS
Kuperberg K. T.
In [1], the authors give examples of aperiodic piece-wise linear 1-foliations on the threedimensional sphere, thus giving counterexamples to the Seifert conjecture in the piecewise linear
category. These flows have only one minimal set, whose topological dimension can equal one or
two. A non-empty, compact, invariant set is minimal if it does not contain a non-empty, compact,
invariant proper subset.
The formulas for the minimal set given in [1] can be used to provide a computerized picture
of the complicated minimal set as well as of a larger invariant sets containing it. The mathematical
description in these type of examples of dynamical systems can be chosen as to yield a minimal set
of box dimension d for any 1  d < 3 .
1.G. Kuperberg and K. Kuperberg, Generalized counterexamples to the Seifert conjecture,
Annals of Mathematics 144(1996), 239-268.
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ON DISCRETENESS OF SPECTRUM OF A FUNCTIONAL DIFFERENTIAL
OPERATOR
Labovskiy S., Getimane M. F.
Consider the spectral problem u = u for the function differential operator
(1)
u = u  p( x)u( x)  q( x)(u( x)  u( x   ))  q( x   )(u( x)  u( x   )),
x  (, ) , where  > 0 is a constant. The third term in (1) does not violate the theorem
of K.Fridrichs [1]:
Theorem 1 If lim p( x) =  , then the spectrum of
is discrete.
x 

Let  = [a, b]  (, ) and 0 () be the minimal eigenvalue of the problem


 u = u,
(2)

u(a) = u(b) = 0

x ,
where
u = u  p( x)u ( x)  q( x)(u ( x)  u ( x   ))  q( x   )(u ( x)  u ( x   )) ,
assuming that u( x) = 0 if x   . The following assertion is almost generalization of the result of
Ismagilov [2].
Theorem 2 For discreteness of the spectrum of (1) is necessary that for any sequence of
segments  n of fixed length that tends to infinity
lim 0 (n ) = .
(3)
Condition (3) is sufficient for discreteness, if
q ( x)
(4)
esssupxR
= M < .
p ( x)
1. K.Friedrichs. Spektraltheorie halbbeschränkter operatoren und anwendung auf die
spektralzerlegung von differentialoperatoren. Math. Ann., (109):465--487, 687--713, 1934.
2. R.S.Ismagilov. About conditions of semi-boundedness and discreteness of the spectrum for
one dimensional differential operators. DAN SSSR, (140):33--36, 1961. (Russian).
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TEST-EQUATIONS METHOD IN RESEARCH OF STABILITY OF FUNCTIONAL
DIFFERENTIONAL EQATIONS
Malygina V. V.
A choice of a method for investigation of the stability of functional differential equations
(FDE) is always a choice between generality and sharpness. There is no method that possess both of
the properties. In fact, if a method gives sharp and efficient conditions of stability, then it may be
applied to only sufficiently restricted class of objects. For example, the complete investigation of
zeros of quasipolinomials gives a criterion of stability for autonomous equations only; the
description of spectrum of a monodromy operator is a sharp method, but this one is applied to only
periodic equations. One can mention some other classes of equations, yet there is only a few of
them. However, if a method can be applied to a wide class of objects, then it is impossible to
guarantee the sharpness of results obtained. Among such methods there are the one of LyapunovKrassovskiy functionals, the Razumikhin theorem, the Azbelev W -method.
Consider a class of equations
n

x(t ) = a0 x(t )  ak x(t  rk (t )),

(1)

k =1

where 0  rk (t )  k , ak  0 , k = 1,

,n .

If the delay functions rk can take arbitrary values, then one must recognize that the search
of necessary and sufficient conditions of stability is a hopeless matter. Thus, we investigate
sufficient conditions of stability. However, they could be of different strength. One must prefer
those of them, for which it is possible to show that conditions in theorems are essential, and the
boundaries of stability domains are unimprovable.
For investigation of stability we offer a method, called the test-equation method, that
conceptually originates from the papers [1] and [2], and is based on the following. A family of
equations of the form (1) is defined by fixing the values of parameters k and ak . For each family
there is a representative such that the stability of it guarantees that of each equation of the family.
Therefore, if for the test equation of a family the problem of stability is efficiently solvable, then we
get sufficient conditions of the stability of all equations from the family. If we manage to obtain a
criterion of the stability of the test equation, then we shall have sharp conditions of the stability of
the family.
An analog to the method is also developed for difference equations.
1.Мышкис А.Д. О решениях линейных однородных дифференциальных уравнений
первого порядка устойчивого типа с запаздывающим аргументом // Математический
сборник. - 1951. - № 3. - С. 641-658.
2.Amemiya T. On the delay-independent stability of a delayed differential equation of 1st
order // Math. Anal. and Appl. - 1989. - 142, № 1. - P. 13-25.
3.Мышкис А.Д. О решениях линейных однородных дифференциальных уравнений
первого порядка устойчивого типа с запаздывающим аргументом // Математический
сборник. - 1951. - №3. - С.641-658.
4.Amemiya T. On the delay-independent stability of a delayed differential equation of 1st
order // Math. Anal. and Appl. - 1989. - V.142, № 1. - P.13-25.
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ABOUT THE PROBLEMS FOR INTEGRAL-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF
PARABOLIC TYPE
Matiychuk M.I.
Let‘s consider in cylinder Q  (0,T )   Cauchy problem and boundary-value problem

u

t



|k | 2b

t

A k (t , x )D xk u   d  K (t , , x ,  )u ( ,  )d  f (t , x ) ,


0

u |t 0  (x ) ,



|k | r i

bk (t

, x )D xk u |





(1)
(2)

Pi k (t , x ,  )D  udS  |  g i (t , z ) ,
k

(3)

S |k | r i 1

(i  1,bN , z  ).
Here S is border of domain   E n ,   (0,T )  S , r i  2b . If the corresponding system of
equations (1) is uniformly parabolic, the condition of Ya.B. Lopatyns‘kyi is true and functions that
define the problem have a certain smoothness – belong to normed Dini spaces, the solution of the
problem is represented with the help of quazi-function of Green [1]
t
u (t , x )   E (t ,0, x ,  ) ( )d   d  E (t , , x ,  )f ( ,  )d 
0
0

0 


bN t



  d  E j (t , , x ,  )D S j g j ( ,  )dS .
j 1 0

(4)

S

Problem (1) – (3) is correct in Dini space.
1.Матійчук М.І. Параболічні та еліптичні задачі в
М.І.Матійчук – Чернівці, 2010. – 248 с.
2.А.О. Данилюк, М.І. Матійчук Задача Коші для
диференціальних рівнянь з оператором типу Фредгольма. /
національного університету імені Юрія Федьковича. Серія:
№ 1. – 2012. – С. 16-23.
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ON PROPERTIES OF SOLUTIONS TO A SYSTEM OF NONLINEAR ORDINARY
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PARAMETERS
Matveeva I.I.
Consider the following system of nonlinear ordinary differential equations
dx1
n  1 x1

 g (t , xn ),
dt
 1   x1
dx j
dt



n 1

x j 1


 1   x j 1



n 1

xj

 1   xj

,

j  2,, n  1,

dxn n  1 xn1

  xn ,
dt
 1   xn 1

 

where  ,  ,   0 ,   0 , g (t , u )  C R 2

is nonnegative bounded Lipschitzian function with

respect to u . Systems of such type arise when modeling multi-stage synthesis. Using methods
proposed by G.V. Demidenko in order to study systems of nonlinear ordinary differential equations
of higher dimension (see, for example, [1-3]), in [4] we showed that, for a fixed  , the last
component xn (t , ) of solutions to (1) for n 1 is approximated by a solution x(t , ) to the delay
dx(t , )
differential equation
  x(t , )  g (t   , x(t   , )).
dt
In the present paper, for a fixed n , we study the last component xn (t , ) of solutions to (1) for



1 . We investigate differential properties of the function xn (t )  lim xn (t , ) and discuss
 0

connection between x(t , ) for  1 and xn (t ) for n 1 . This problem in the case of   0 was
studied in [5].
The research was supported by the Federal Target Program ―Scientific and Educational
Personnel of Innovative Russia‖ for 2009-2013 (agreement 14.B37.21.0355) and by the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences (interdisciplinary project no. 80).
1.Demidenko G.V. On differential equations with retarded argument / G.V. Demidenko, V.A.
Likhoshvai // Sib. Math. J. – 2005. V. 46, no. 3. – P. 417–430.
2.Demidenko G.V. On one class of systems of differential equations and on retarded
equations / G.V. Demidenko, V.A. Likhoshvai, T.V. Kotova, Yu.E. Khropova // Sib. Math. J. –
2006. V. 47, no. 1. – P. 45-54.
3.Demidenko G.V. Systems of differential equations of higher dimension and delay equations
/ G.V. Demidenko // Sib. Math. J. – 2012. V. 53, no. 6. – P. 1021-1028.
4.Matveeva I.I. On the properties of solutions to a class of nonlinear systems of differential
equations of large dimension / I.I. Matveeva, I.A. Mel‘nik // Sib. Math. J. – 2012. V. 53, no. 2. – P.
248-258.
5.Matveeva I.I. On properties of solutions to a system of differential equations with a
parameter / I.I. Matveeva // J. Anal. Appl. – 2009. V. 7, no. 2. – P. 75-84.
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THE EFFECT OF THE BOUNDARY CONDITION IN THE ACCURACY ESTIMATE OF
THE FINITE-DIFFERENCE SHEME FOR A ONE-DIMENSIONAL PARABOLIC
EQUATION
Mayko N. V.
The Dirichlet boundary condition is satisfied exactly and may therefore influence the order of
the error estimate, that is the accuracy of the difference scheme is likely to be higher near the
boundary of the domain than in the middle of it. Such suppositions turned justified and were
quantitatively estimated in [1] where the initial-boundary value problem with the Dirichlet
boundary condition is investigated and the error estimate of the usual finite-difference scheme is
proved. These ideas were further developed in [2] where the one- and two-dimensional heat
equations are considered. In the present paper we study the effect of the mixed boundary conditions
when the Neumann boundary condition is given on the left side of the time rectangle and the
Dirichlet one is on the right side of it. We consider the problem
u  2u

 f ( x, t ), ( x, t )  QT  (0,1)  (0, T ) ,
t x 2
u
u( x,0)  ( x), x  (0,1) ,
(1)
(0, t )  u (1, t )  0, t  (0, T ) ,
x
where QT is a time rectangle, and approximate it with the difference scheme
yt  Ay  T x  f (  , t )  , ( x, t ) QT     ,

y(1, t )  0, t  ,

y( x,0)  ( x), x  ,

(2)

where   { xi  ih, i  1, N  1, h  1 N } ,   {t j  j, j  1, M  1,   T M } ,    {0} ,
2
   {1} are grid sets; Ay   yxx , x  , Ay   yx , x  0 ; T x –– is an operator of the
h
exact difference schemes (see [3]). We introduce the error function z( x, t )  u( x, t )  y( x, t ) and
prove the following statement.
 2u  2u
,
 L2 (QT ) . Then for the accuracy of the difference scheme (2)
T h e o r e m . Let
t 2 xt
the error estimate with the weight function is valid:
12
12
12
2
2

 t  2u

 t  2u
 
 t z ( x, ) 2 
4
2
16
  
(  , ) d    h  
(  , ) d    .
  
  2 
2

1

x
15

x

0
 
 


 3 3  0 
From that inequality we draw the conclusion that the accuracy order of the scheme (2) is
O  h (  h)  close to the right side of the time rectangle where the Dirichlet boundary condition is
imposed whereas it is O(  h) in the middle of the time rectangle.
1. V. Makarov On a priori estimate of difference schemes giving an account of the boundary
effect // C. R. Acad. Bulg. Sci. (Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences). –– 1989. ––
V. 42. –– № 5. –– P. 41–44.
2. V. Makarov, L. I. Demkiv Improved accuracy estimates of the difference schemes for
parabolic equations // Praci Ukr. matem. conhresu. –– 2001. –– P. 31–42.
3. A. A. Samarskii, R. D. Lazarov, and V. L. Makarov Differences Schemes for Differential
Equations with Generalized Solutions. –– M. Vysshaya shkola, 1987. –– 296 p. (in Russian).
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A HALANAY-TYPE INEQUALİTY ON TİME SCALES İN HİGHER DİMENSİONAL
SPACES
Mert R.
In this talk, we investigate a certain class of Halanay-type inequalities on time scales in higher
dimensional spaces. By means of the obtained inequality, we derive some new global stability
conditions for linear delay dynamic systems on time scale. An example is given to illustrate the
results.
(Joint work with Jia Baoguo and Lynn Erbe)
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STABILITY OF THREE-PARAMETER SYSTEMS OF DIFFERENTIAL
EQUATIONS WITH DELAY
Mulyukov Mikhail Vadimovich
Functional differential equations are used in modelling systems and processes, where it is
necessary to take deviation of a variable into consideration. Systems of two differential equations
with delay appear in mechanics, biology, physics, and economics. The linear stability analysis of
their equilibrium points results in a following system:
 x(t )  Ax(t )  Bx(t   ) = f (t ), t > 0,

(1)
 x( ) =  ( ),  < 0,
 x(0) = x ,
0


where A, B are real 2  2 matrices, and  > 0 .
Our aim is to obtain an effective sharp criteria of Lyapunov stability and asymptotical one
for system (1). The behaviour of any solution is determined by the location of roots of a
characteristic quasipolynomial F ( z ) =    e z   e2 z   z  ze z  z 2 , where five parameters are
real.
System (1) is asymptotically stable if and only if all roots of the function F have negative
real parts. Suppose det( AB  BA) = 0 ; then the stated problem is solved completely [1], because the
equations of system (1) can be investigated separately. Otherwise the quasipolynomial F can not
be greatly simplified. In the paper [2] there were studied the systems, where three of five parameters
of F are equal to zero.
We say that system (1) is three-parameter if two of five parameters of the quasipolynomial
are equal to zero. These systems and corresponding second order differential equations are used as
linear approximation for models such as: population of two biological species (<<predator-prey>>
or species competing for resource), different models of delayed oscillator in mechanics and
electrodynamics, processes in a nuclear reactor, automatic stabilization of an unstable (reverse)
pendulum. In these cases stability criteria have a geometric interpretation as domains in 3 .
1.Мулюков М. В. О факторизации характеристического квазиполинома системы
линейных дифференциальных уравнений с запаздыванием // Изв. вузов. Матем (в печати).
2.Мулюков М. В. Об асимптотической устойчивости двупараметрических систем
дифференциальных уравнений с запаздыванием // Изв. вузов. Матем (в печати).
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FUNCTIONAL CALCULUS ON A WIENER TYPE ALGEBRA OF ANALYTIC
FUNCTIONS OF INFINITE MANY VARIABLES AND APPLICATIONS
O. Myaus
Let X , X  be complex Banach reflexive space and its dual, respectively,
Pn ( X ) - the space of so-called nuclear n -homogeneous polynomials [1],

W := {F =  n0Fn : Fn  Pn ( X )} with the norm || F ||=  n0 || Fn || - the nuclear Wiener type

algebra [2], being a Banach algebra of bounded analytic functions in B = {x  X : x < 1} .
 t Ut  ( X ) be C0 -group of linear isometric operators on X . Then the C0 Let
group

U t F ( x) = F (U t x) ( x  B)
over the Wiener algebra W is well-defined. Let A be the generator of U t ,


:= {  L1 ( R) : 
:=


 >0



= sup

D k

k 



= limind

L1

k



< } ,

.

 

By the well-known Paley-Wiener theorem the Fourier-image

of the space

, endowed

:  , consists of infinite smooth
with the inductive topology under the Fourier transform
finite complex functions on .
In [3] for generator A a functional calculus is constructed. Its symbol algebra consists of
Fourier-images of exponential type distributions: for every  

the operator  ( A) and for every

g  ' the operator g ( A) are defined, where  - Fourier-image of  . The map
'  g  g ( A)   (W ) 


 (W )  . Such convolution algebras


of continuous functionals has differential properties, which hasn't classical operator calculus, for
example
is the continuous homomorphism of algebra ' onto

( Dg )( A) = A g ( A),
g  ',
where Dg - the derivative of the generalized function g .
A fractional calculus is constructed on W .
We also describe some properties of the functional calculus for the regular elliptic
differential operators on the Banach space Lp () (1 < p < ) where  - bounded set in R n .
1.Dineen S. Complex Analysis on Infinite Dimensional Spaces. Springer-Verlag, Berlin,
Heidelberg, 1998.
2.Bednarz A. Exponential Type Vectors in Wiener algebras on a Banach ball // Opuscula
Matematica - 2008. - 28, № 1. - P. 5-17.
3.Myaus O. Functional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinite
many variables // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. - 2012. - 76. - P. 231-237.
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SOME INVESTIGATIONS OF GENERALIZED HYPERGEOMETRIC GAUSS
FUNCTION IN TERMS OF H-FUNCTION
Ovcharenko O.V.

)-generalization (according to Wright) of the functions of
Let us considerate the  ,    (
hypergeometric type and establish representations of this functions in terms of H-functions.
Asymptotic expansions, new properties and applications of 2 F1 ,  (a, b; c; z ) function in the theory
of fractional integration and differentiation are valuable to the solution of many problems in
analysis, theory of differential equations, theory of special functions, mathematical physics, etc.
Let us represent the H-function in terms Mellin – Barns integral for parameters

m, n, p, q  N  0, 0  m  q , 0  n  p , ak , bl  C ,  k , l  R  0, [1,2]:
(ak , k )1, p 

1
H mp,,qn ( z )  H mp,,qn  z

H mp,,qn (t ) z  t dt ,


(
b
,

)
2

i
l
l 1, q 
L


H pm,,qn (t ) 

m

n

l 1
p

k 1
q

 (bl  l t ) (1  ak  kt )


k  n 1

(ak   k t )

.

 (1  bl  l s)

l  m 1

The generalized hypergeometric Gauss function is [3]:
1
 (c )
a,1; c, ;  
 ,
F
(
a
,
b
;
c
;
z
)

t b 1 1  t c b 1 21 
zt  dt ,
2 1

(a)(b)(c  b) 0
 c,  ;


*

where

*

a, b, c C, Re c  Re b  0 ,  ,    R  ,     0

+

+

. Two special cases of representations in terms of H-functions are valid.
Theorem. If   0,   0 then

(1  a,1), (1  b, )
 (c )
 ,
(a, b; c; z ) 
H 21,,22  z
;
2 F1
(0,1), (1  c,  ) 
(a)(b)


if   0,   0 then

 ,

2 F1

(a, b; c; z ) 


(1  a,1), (1  b, ), (c,  )
(c )
H 31,, 22  z
.
(
0
,
1
)
(a)(b)



1.Kilbas A.A.  -Transforms / A.A. Kilbas, M. Saigo. – Charman and Hall / CRC., 2004. –
390 p.
2.Erdelyi A., Bateman H. Higher Transcendental Functions, 1, McGraw-Hill, New-YorkToronto-London, 1953.
3.Virchenko N.О. On some new integral transforms with the generalized hypergeometric
function/ N.О. Virchenko, O.V. Ovcharenko // Integral Transforms and Special Functions. — 2011.
— 22, № 9. — P. 647–653.
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FORCED OSCILLATION OF SECOND-ORDER DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Ozbekler A., Zafer A.
In this talk, we give a new oscillation criteria for forced delay differential equations of the form

(r(t)x'(t))'+q(t)x(t- (t))=f(t),

t≥to,

where (t) ≤ t and (t) → ∞, as t → ∞ under the assumption that the corresponding homogeneous
equation without delay argument

(r(t)x'(t))'+q(t)x(t)=0
is nonoscillatory.
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ASYMPTOTIC OF THE GENERAL SOLUTION OF LINEAR SINGULARLY
PERTURBED SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS OF HIGHER ORDERS
WITH DEGENERATION IN CASE OF MULTIPLE SPECTRUM OF THE LIMIT
BUNDLE OF MATRIXES
Pafyc S.P, Yakovets V.P.
We consider the system of differential equations
d m x ( m1) h
d m1 x
dx
mh
 Am (t ,  ) m  
Am1 (t ,  ) m1  ...   h A1 (t ,  )  A0 (t ,  ) x = 0, (1)
dt
dt
dt
where x(t ,  ) is desired n -dimensional vector, Ai (t ,  ), i = 0, m, are square n -th order
matrixes with real or complex-valued elements,   (0;  0 ] is a small parameter, h  N , t [0; T ] .
It is assumed that the following conditions are fulfilled:
1 . Matrixes Ai (t ), i = 0, m, allow on segment [0; T ] uniform asymptotic expansions by 
degree: Ai (t ,  )



 k Ai( k ) (t ), i = 0, m.

k 0

2 . Matrixes Ai( k ) (t ), i = 0, m, k = 0,1,... , are infinitely differentiable on the segment [0, T ] .

3 . det Am(0) (t ) = 0, t [0, T ].
4 . The limit bundle of matrixes P(t ,  ) = i =0 i Ai(0) (t ) of system (1) is regular at all
m

t [0, T ] and has unique finite elementary devisor of p multiplicity and infinite one of q
multiplicity, p  q = nm .
Using the theory of polynomial matrix bundle and methods of [1] we have constructed
asymptotic expansions for the fundamental system of solutions of the system (1). We have
established that under conditions 1  4 and some restrictions on the structure of perturbing
operators this system has p solutions of the form
t

xi (t ,  ) = ui (t ,  ) exp(  h  i ( ,  )d ), i = 1, p,
0

which correspond to finite elementary devisor of the limit matrix bundle and q solutions of
the form
t

x j (t , ) = v(t , ) exp(  qh1   j1 ( ,  )d ), j = 1, q,
0

which correspond to infinite elementary devisor, where ui (t ,  ), v j (t ,  ) are n - dimensional
vector-functions, i (t ,  ),  j (t ,  ) are scalar functions which are represented by asymptotic
p
expansions by degree  =  and  =  respectively. We have worked out the algorithm for
determination the coefficients of these expansions. The appropriate asymptotic estimates have
obtained too.

q

1.Самойленко А.М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями / А.М.
Самойленко, М.І. Шкіль, В.П. Яковець. - К.: Вища школа, - 2000. - 294 с.
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STABILITY OF SINGULAR PERTURBED INTEGRAL AND INTEGRO-DIFFERENTIAL
VOLTERRA EQUATIONS
Pak E.E., Perieva E.L., Smirnova V.B.
1. Consider a one-parameter set of Volterra equations
t

  (t )    (t )   (t )     (t   ) (  ( ))d (t  0) (1)
0

where  is a positive parameter,  : 0,  R is continuous,  : 0,  R is L10, ,
 : R  R is Lipshitz continuous. Suppose  and  are exponentially decreasing and  satisfies the
 ( )
inequalities 0 
 k   (  0). Equations (1) are singular perturbed with respect to the

integral equation
t

 (t )   (t )    (t   ) ( ( ))d (t  0)
0


with the transfer function  ( p)   e pt (t )dt ( p  C ). It is demonstrated in the paper that if a
0

1
2
 Re{(1  i )  (i )}  0 (i  1) is true for a certain   0 and
k
all   0 then there exists such   0 that   (t )  0 as t   for   (0,  ) .

frequency-domain inequality

2. Consider a set of equations
t

 (t )    (t )   (t )  (  (t  h))    (t   ) (  ( ))d (t  0) (2)
0

with a positive parameter . Here  and h  0 are numbers,  : 0,  R is continuous,

 : 0,  R is L10, ,  : R  R is Lipshitz continuous and -periodic. Equations (2) are
singular perturbed with respect to
t

 (t )   (t )   ( (t  h))    (t   ) ( ( ))d (t  0). (3)
0

The function K ( p)   e

 ph



  e pt (t )dt ( p  C ) is the transfer function of the linear part of (3).
0

In the paper a series of many-parameter frequency-domain conditions with regard to K ( p) are
established, which guarantee that there exists such   0 that for   (0,  ) any solution of (2)
tends to a certain zero of  ( ) as t   . They are accompanied by frequency-algebraic estimates
of the number of slipped cycles for solutions of equations (2).
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STABILITY OF DYNAMICAL REGIMES IN SYSTEM OF INERTIALLY COUPLED
VAN DER POL-DUFFING OSCILLATORS
Pankratova E.V., Belykh V.N.
The collective dynamics of indirectly coupled self-sustained oscillators is currently the object
of intensive study in the theory of nonlinear systems. The interaction in such systems occurs due to
a common medium (environment) that can play a crucial role in formation of a certain type of
behavior [1-4]. In this work we consider a system of n Van der Pol-Duffing (VdPD) oscillators
coupled through a common load with a dynamics governed by the following set of equations:
dxi
dui
dz
 ui ,
  2 xi   ( xi2 - 1)ui  xi3   ,
dt
dt
dt
n
dy
dz
 z,
  2 y  hz    2 xi   ( xi2 - 1)ui  xi3 ,
dt
dt
i 1
where xi, ui (i=1, 2,..., n) are variables of VdPD oscillators and y, z are the common load
variables through which the VdPD oscillators are coupled. The strength of the coupling is given by
the parameter . The parameters  and  define the Van der Pol nonlinearity that controls the form
of the limit cycle, and the Duffing nonlinearity, respectively. It should be noted that the considered
system is widely used for study of synchronization effects, for instance, in Huygens-like systems
with n pendulum clocks attached to a common support beam [2,3], in circuits of tunnel diodes
coupled with a parallel RLC load [4] etc. Therefore, the obtaining of the stability conditions for
dynamical regimes of the considered system is of particular importance.
In this work we show the existence of various periodic and chaotic attractors and introduce
the bifurcational mechanisms of their emergence. We observe different mono-stable regimes and
various multi-stable states where two or more attractors co-exist in the phase space of the system.
Moreover, since the stable oscillations of the Van der Pol-Duffing oscillators are possible only for
small Duffing nonlinearity coefficient (α<αh) [5], we also focused on instability emergence in the
considered system. We examine the role of the system parameters and number of elements on
changes of the boundaries of the stability domains.
This work is supported by RFBR (project № 12-01-00694_а).





1.Gonze D. Spontaneous synchronization of coupled circadian oscillators / D. Gonze, S.
Bernard, C. Waltermann, A. Kramer, H. Herzel // Biophys. J. - 2005, 89. - P. 120-129.
2.Bennett M. Huygens' Clocks / M. Bennett, M. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld // Proc.
R. Soc. Lond. A. - 2002, 458(2019). - P. 563-579.
3.Belykh V.N. Chaotic dynamics of two Van der Pol-Duffing oscillators with Huygens
coupling / V.N. Belykh, E.V. Pankratova // Reg. and Chaot. Dyn. - 2010, 15(2). - P. 274 -284.
4.Peles S. Synchronization law for a van der Pol array / S. Peles, K. Wiesenfeld // Phys. Rev.
E. - 2003, 68(2). - P. 026220/1-8.
5.Belyustina L.N. Qualitative analysis of dynamical system on cylinder / L.N. Belyustina,
V.N. Belykh // Differents. Uravneniya. - 1973, 9(3). - P. 403-415.
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THE NONCLASSICAL REDUCTION METHOD APPLIED TO GENERALIZED
BURGERS EQUATIONS
Pocheketa O.
A The nonclassical reduction method was proposed by Bluman and Cole [1] as a
generalization of the classical Lie group approach to reducing the order of differential equations and
obtaining its exact solutions. It has been applied to many models of real-world phenomena.
We consider the class of generalized Burgers equations of the form
ut  uux  f (t , x)uxx = 0
(1)
with the arbitrary element f being a nonvanishing smooth function of t and x , with the
purpose of classifying reduction operators (RO) of equations from the class. These operators have
the form Q =  (t , x, u)t   (t , x, u) x   (t , x, u)u and lead to ansatzes reducing the initial equation
to ordinary differential equations. The coefficients  ,  and  are determined in accordance to the
technique described in [2]. We consider regular RO (with   0 ). Finding singular RO (with  = 0
) for evolution equations is referred to as a ``no-go'' problem [3].
Theorem [4, 5]. Up to the equivalence relation (multiplication by a nonzero function of t , x ,
u ), all regular RO of class (1) are exhaustively described by the following list:
1) Q1 = t  u x ,
(a t  a ) x  a4t  a5
(a0t  a2 )u  a0 x  a4
x 
 u , where the constant tuple
2) Q a = t  0 2 1
a0t  (a1  a2 )t  a3
a0t 2  (a1  a2 )t  a3
a = (a0 , , a5 ) is defined up to a nonzero multiplier and (a0 , a1 , a2 , a3 )  (0,0,0,0) ,
3) Q = t  (t /  x ) x for the equation of the form (1) with f (t , x) = 1/  x , where  is a
solution of t =  xx /  x  h( ) x with h being an arbitrary smooth function,
0 1 0
1
1
1
4) Q   = t  ( u   0 ) x  ( u 3   0u 2  1u   0 ) u only for the classical Burgers
2
4
2
equation, i.e. equation (1) with f (t , x) = 1 , where
u1

y1

 0= 1 u 2

z2 1 u2

y2

1 u3

z3 1 u3

y3

1
2

1

u1

z1 1

1

1

1
,  1= 1
4
1

y1

z1 1

u1

y1

y2

z2 1 u2

y2

y3

z3 1 u3

y3

1

,  0 =

u1

1 2
u
4 3
u

y1

z1 1

u1

y1

y2

z2 1 u2

y2

y3

z3 1 u3

y3

1

,

u i are solutions of (1) with f (t , x) = 1 , yi = 2uxi  (u i )2 , z i = 4uxxi  6uiuxi  (u i )3 , i = 1, 2,3 .
Utilizing all known solutions of the potential fast diffusion equation t =  xx /  x [2] we use
operators Q to construct exact solutions for certain equations from class (1) [4]. The families of
solutions constructed may be extended to solutions of other equations from class (1) by
transformations from the equivalence group of this class.
Acknowledgements. The author is grateful to Prof. R.O. Popovych for his careful guidance.
1.Bluman G.W. and Cole J.D., The general similarity solution of the heat equation // J. Math.
Mech. - 1968/69. - 18. - P. 1025-1042.
2.Popovych R.O., Vaneeva O.O. and Ivanova N.M., Potential nonclassical symmetries and
solutions of fast diffusion equation // Phys. Lett. A. - 2007. - 362. - P. 166-173. - arXiv:mathph/0506067.
3.Kunzinger M. and Popovych R.O., Singular reduction operators in two dimensions // J.
Phys. A. - 2008. - 41. - 505201, 24 pp. - arXiv:0808.3577.
4.Pocheketa O.A. and Popovych R.O., Reduction operators and exact solutions of generalized
Burgers equations // Phys. Lett. A. - 2012. - 376, № 45. - P. 2847-2850. - arXiv:1112.6394.
5.Почекета О.А., Попович Р.О., Оператори редукції рівняння Бюргерса // Доп. НАН
України. - 2012. - № 12. - C. 24-30.
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ON STABILIZATION FOR HEAT CONDUCTING REISSNER-MINDLIN PLATES
Pokojovy M.
Let   2 be a bounded domain with a Lipschitz-boundary. We consider an initial
boundary value problem for a thermoelastic Reissner-Mindlin plate with hyperbolic heat conduction
described by Cattaneo's law
1wtt  Kdiv(w  v)
= 0in(0, )  ,
 2vtt  'S v  K (w  v)   = 0in(0, )  ,
(1)
3t   divq     divvt
= 0in(0, )  ,
 0 qt  q  
= 0in(0, )  
with the boundary
w =| v |= q  = 0in(0, ) 
(2)
and initial conditions
w(0, ) = w0 , wt (0, ) = w1 , v(0, ) = v0 , vt (0, ) = v1,  (0, ) = 0 , q(0, ) = q0in
(3)
 1 0 


where v = ( ,  ) , q = (q1 , q2 ) ,
=  0  2  denotes the generalized gradient and
  
1
 2

 = (1 , 2 ) stands for the outer unit normal vector. Here, S is a symmetric, positive definite 3  3
matrix and all constants are positive.
By means of semigroup theory, we prove the well-posedness of the problem (1)-(3). Further,
we investigate the stability of the system under various damping mechanisms acting in the domain
 and/or its boundary  .
If time permits, a global treatment of the quasilinear problem will also be presented.
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NONLINEAR AGGREGATION OF THE FUNCTION QUALITY EVALUATIONS OF
THE COMPLEX SYSTEMS ELEMENTS
Polishchuk O. D.
The main drawback of the linear aggregation method [1] usually applied for generalization of
the state and function quality evaluations of complex systems elements consists in the leveling of
uneven distribution of efforts between separate systems objects for realization of entrusted to its
functions. Consider as the simple example the process of manufacturing a some device which provide supply of m equally weighted components. Evaluation of the level of supplying of each component ei naturally performs by means of percentage scale i.e. ei  [0,100] , i  1, m . In the case
m

(1)
ei(1)  100i / m , i  1, m , the linear aggregative evaluation E   ei / m = 50(m  1) / m . The same
i 1

evaluation we have if
 50(m  1) / m , i  1, m . But in the first case we can produce 100 / m
percent devices only and in the second case – 50(m  1) / m percent (for m  10 we have 10% and
55% correspondingly).
Let N m[n1, n2 ] is the set of m natural numbers belonging to the interval [n1, n2 ] , n1, n2 ,
ei( 2)

0  n1  n2 , are the natural numbers and S ( Nm[n1, n2 ]) is the sum of digits of the set N m[n1, n2 ] ,

P( Nm[n1, n2 ]) is the product of arbitrary m natural numbers from interval [n1, n2 ] the sum of
which is equal to S ( Nm[n1, n2 ]) . Response to the formulated problem gives the next statement
proved in this work.
THEOREM. The value P( Nm[n1, n2 ]) satisfies the condition

 m (n1, n2 )  P( Nm[n1, n2 ])  (S ( Nm[n1, n2 ]) / m)m
where
n m1 ( S ( N m [n1 , n 2 ])  n1 (m  1), if S ( N m [n1 , n 2 ])  n1 (m  1)  n 2 ,
 1
 m (n1, n2 ) = 
n n1k n 2mk 1 , if n1 (m  1)  n 2  S ( N m [n1 , n2 ])  n 2 m  1,

(n 2  1)n2m1 , if S ( N m [n1 , n 2 ])  n 2 m  1,



and the values k  m and n  [n1, n2 ] are determined from condition
max k  n1k  n2 (m  k  1)  n  S ( Nm[n1, n2 ]) .
Then nonlinear aggregative evaluation of the m systems elements is equal to
P( N m [n1, n2 ])   m (n1, n2 )
EP  n1  (n2  n1 ) P( N m [n1, n2 ])
( S ( N m [n1, n2 ]) / m)m   m (n1, n2 )
which will reach its maximum with the uniform distribution of the evaluations of its elements (for
above considered problem in the case of ei( 2) , i  1, m ).
1.Polishchuk D.O., Polishchuk O.D., Yadzhak M.S. Comparison of methods of complex
system evaluation // Information extraction and processing. – 2010. – Vol. 32(108). – pp. 110-118.
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ABOUT METHODS OF COMPLEX SYSTEMS EVALUATION
Polishchuk O. D., Polishchuk D. O.
With an aim to monitor the condition and behaviour of real complex systems, two approaches
are usually applied: regular planned researches and continuous monitoring of operation of main system objects [1]. It is advised to start evaluation of the real system with the object of the lowest level
of system structure, i. e. it‘s elements. We identify element as an object that has strictly defined
functionality and respective set of characteristics describing it‘s condition, process of functioning
and spatial location. All characteristics are evaluated according to the defined criteria and parameters. Evaluation of every object first of all presupposes the evaluation of it‘s condition and only after that the quality of realization of it‘s functions, which directly or indirectly depends on this condition. Evaluation of elements and functions is called local.
At the present stage an integer scale of valuations is usually applied for evaluation of major
complex systems. Its main disadvantage is that valuation ―satisfactory‖ may refer to anything ranging from ―almost good‖ to ―slightly better than unsatisfactory‖. We propose integral approach to
evaluation of condition, quality of functioning and interaction between structural elements of the
system, which consist in building the main valuation and and its refinement, based on the type and
characteristics of the object. Such approach allows not only to compose overall impression regarding the object of evaluation, but also to localise the reason for disadvantages, that were discovered.
Usually, routine inspections of objects of system are separated in time, and satisfactory outcomes of recent research do not mean that they will stay satisfactory till next inspection and the condition of object or quality of it‘s functioning will not cross the safety limits. Prognostic evaluation,
which is held on the basis of previous local valuations, provides the opportunity to define the nature, direction and speed of changes in the system condition for short-term and long-term periods. It
also allows to track negative processes and predict potential risks, material and finance expenses required for their elimination or timely prevention.
The number of local valuations for real-life complex systems may reach tens of millions of
units, which, obviously, exceeds the resources for their not automatic analysis. For their generalization are used methods of aggregation with consideration of weighting coefficient, that are reflecting
importance of individual objects in system structure and the priority of functions they perform. Generalized evaluation for all levels may be both the result of weighted averaging or be equal to valuation of the ―weakest‖ object of the quantity of valuated. Described method for evaluation is called
aggregated. Of course, together with means of bottom-up analysis realised through aggregative procedures, the process of evaluation must contain instruments of up-bottom analysis for localisation of
objects that gained negative conclusion.
Extraneous factors, both internal and external to the system, may also effect the quality of
realisation of functions of object. Internal influence may be evaluated on the level of subsystems,
that combine interactive objects. This method of evaluation we call interactive. It provides the
possibility to define separate objects, that are functioning in unsatisfactory manner in the selected
subsystem without thorough analysis of condition and operation quality of all elements and related
expenses.
Only combination of all these methods may provide comprehensive and adequate notion
regarding the quality of complex system.
1.Polishchuk D.O., Polishchuk O.D., Yadzhak M.S. Comparison of methods of complex

system evaluation // Information extraction and processing. – 2010. – Vol. 32(108). – pp. 110-118.
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WELL-POSEDNESS OF PARABOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH
STATE-DEPENDENT DELAYS IN DIFFERENT SPACES
A. Rezounenko
Parabolic partial differential equations with state-dependent delays (SDD) are considered. We
discuss different types of bounded delays (discrete, distributed and mixed). It is important to
mention that the nonlinearities with discrete state-dependent delays (in contrast to constant or timedependent cases) are not Lipschitz continuous on the space of continuous in time functions - the
classical space of initial data. We propose and study different formulations of the problem based on
different choices of the phase spaces and different types of solutions. In cases when the initial value
problem is well-posed, we construct the corresponding dynamical system and study the long-time
asymptotic behavior. Particularly, we find conditions for the existence of compact global attractors
[1-4].
1.A.V. Rezounenko, Partial differential equations with discrete and distributed state-dependent
delays // Journal of Mathematical Analysis and Applications - 2007. - 326, Issue 2. - P. 1031-1045.
2.A.V. Rezounenko, Differential equations with discrete state-dependent delay: uniqueness and
well-posedness in the space of continuous functions // Nonlinear Analysis: Theory, Methods and
Applications - 2009. - 70, Issue 11. - P. 3978-3986.
3.A.V. Rezounenko, Non-local PDEs with a state-dependent delay term presented by Stieltjes
integral // C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I (Comptes Rendus Mathematique) - 2011. - 349, Issues 3-4.
- P. 179-183.
4.A.V. Rezounenko, A condition on delay for differential equations with discrete statedependent delay // Journal of Mathematical Analysis and Applications - 2012. - 385. - P. 506-516.
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DISCRETE ITO FORMULA AND ITS APPLICATION
Alexandra Rodkina
We discuss several variants of the Discrete Itô formula which was originally developed in [1].
We demonstrate how this formula can be applied in the proofs of almost sure stability and
almost sure instability of the solutions of the stochastic difference equations, systems of the
stochastic difference equations, as well as the Euler-Milstein discretisation of an Itô stochastic
differential equation. We also discuss application of the Discrete Itô formula to the optimal control
problem for the stochastic difference equations.
1.Appleby, J. A. D., Berkolaiko, G. and Rodkina, A. Non-exponential sta- bility and decay
rates in non-linear stochastic difference equations with unbounded noise. Stochastics: An
International Journal of Probability and Stochastic Processes. 81 (2009), no. 2, 99 -127.
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THE CONCEPT OF INTELLECTUAL RESEARCH THE REGULAR BEHAVIOUR OF
HAMILTON SYSTEMS
Ruchkin K.A.
In this report the general concept of computer research of Hamilton systems by methods
artificial and computational intellect is presented. The mathematical basis of this concept on
principles of the KAM theory about reorganizations (creation and corrupting) of trajectory torus in
phase space at perturbation of the regular behavior of Hamilton systems is built. The numerical
researches of such torus, which consist of set of not intersected phase trajectories, are convenient to
make by means of Poincare's sections. Poincare's section, which are constructed in the phase space,
have dimensionality on unit is less than dimensionality of researched dynamical system. The
exceptional interest the dynamical systems of the third and fourth order is represented. The result of
these researches can be displayed graphically on the computer monitor. Poincare's sections (local or
global) for such systems will represent certain graphic images on a plane or in space accordingly.
The cloud of points appearing in section of Poincare of a phase flow will testify to approach of a
chaotic behavior. If points of a phase flow form on a curve it is possible to speak about the regular
behavior (periodic or multiperiodic) of Hamilton systems.
The particular interest is represented by such dynamic systems for which there is a possibility
of reconstruction and investigation of global Poincare's section and for them there is a possibility of
creation of all possible motion. Though creation of section of Poincare of phase space happens
approximately by means of integration numerical methods on the fixed interval of time, it appears
enough what to understand an overall picture of behavior of Hamilton system. The received phase
portraits of two-dimensional and three-dimensional sections of Poincare of Hamilton systems can
be researched by means of statistical or determined pattern recognition techniques. Complexity of
application of classical methods of recognition consists that the main graphic images of twodimensional and three-dimensional Poincare's sections, which are consisted concept «a closed
curve» and «two-dimensional area», is badly formalized. Also in this paper the new approaches
generalizing existing classical methods of recognition are considered. It helps to solve this problem.
On the basis of the given concept the computer program of intellectual research of the regular
behavior of several mechanical systems, showing serviceability and efficiency of the given
approach, was developed.
1. Ruchkin K.A. Method of computer simulation and the analysis of decisions of tasks of
chaotic dynamics / K.A. Ruchkin // «Artificial intelligence». - Donetsk: NAS Ukraine. - 2004. №4. - p. 175-181.
2. Ruchkin K.A. Development of computer system for analysis of Poincare sections / K.A.
Ruchkin // «Artificial intelligence». - Donetsk: NAS Ukraine. - 2009. - № 1. - p. 83-87.
3. Kuk J.V. Intellectual of recognition systems of states a dynamical objects with
nonstationary characteristics / J.V. Kuk, E.I. Lavrikova // «Artificial intelligence». - Donetsk: NAS
Ukraine. - 2006. - № 4. - р. 763-773.
4. Nejmark J.I. New the approach to numerical research of specific dynamic systems by
pattern recognition and statistical modeling methods / J.I. Nejmark, I.V. Kotelnikov, L.G. Teklina
// News High Schools «Application-oriented nonlinear dynamics». - 2010. - 18. - №2. - p. 3-15.
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ON STABILITY OF A DELAY DIFFERENTIAL EQUATION
Sabatulina T. L.
Consider a delay differential equation
t

x(t )  ax(t )  x( s)d s r (t , s) = f (t ), t 



(1)

,

0

where a 

, r: 

(  = {(t , s) 

2


: t s} ), the function r (t , ) has bounded variation
t

for every fixed t , the function r (, s) is measurable, r (,0) = 0 ,  (t ) = d s r (t , s) , the function  is
0

locally summable, the function f is locally summable. The delay is bounded, i.e. there exists
   such that r (t , s) = 0 for all t  s >  . For every  < 0 we suppose x( ) = 0 .
The paper deals with stability of equation (1).
Equation (1) has a rather general form. It is doubtful whether it is possible to find necessary
and sufficient conditions of exponential and uniform stability of equation (1). Therefore we obtain
sufficient conditions. Examples that show exactness of boundaries of stability domains for two
classes of functional differential equations, with concentrated and distributed delay, are constructed.
With the preceding notation and definitions, equation (1) is exponentially stable if and only
if vraisup (t ) < a . Equation (1) is uniformly stable if and only if vraisup (t ) a . Note that delay is
t 

t 

not necessarily bounded for uniform stability.
Suppose the function r (t , ) does not decrease, and  (t ) = k = const . Then we can expand
the stability region. The test-equations method [1] is used. For given a , k ,  , we can write the test
equation y(t )  ay(t )  ky(t  ) = 0 , where we put y( ) = 1 for  < 0 . Notice that behaviour of a
solution of the test equation defines behaviour of solutions for some class of equations of the form
(1).
Theorem 1. Let a  k > 0 , l is the first minimum of the solution of the test equation. If
y(l ) > 1 then equation (1) is exponentially stable for all delays bounded by  .
Theorem 2. Let a  k 0 , a > 1 , l is the first minimum of the solution of the test equation.
If y(l ) > 1 then equation (1) is uniformly stable for all delays bounded by  .
The first minimum l was estimated in [1].
The stability boundary is a multisection curve. Every section has its own form.
1.Малыгина В.В. Об устойчивости решений некоторых линейных дифференциальных
уравнений с последействием // Изв. вузов. Математика - 1993. - № 5. - C. 72-85.
2.Малыгина В.В. Об устойчивости решений некоторых линейных дифференциальных
уравнений с последействием // Изв. вузов. Математика - 1993. - № 5. - C. 72-85.
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QUALITATIVE ANALYSIS OF LURIE-TYPE CONTROL SYSTEMS:
LYAPUNOV FUNCTIONS OR LYPUNOV-KRASOVSKIY FUNCTIONALS
Shatyrko Andriy

Problems of absolute stability of nonlinear Lurie-type control systems described by
difference-differential equations with time-delay argument and a neutral type are considered [1,2].
Lurie-type control systems are understood in traditional sense [3,4] as systems of difference
differential equations with an asymptotically stable linear part and nonlinearity lying in the given
sector.
In [5] has been paid enough attention to the specific of application of the second Lyapunov
method to the study of the qualitative behavior of linear differential systems with delay argument
and neutral type. It is shown that, to establish the fact of stability or instability, can be used two
approaches: in terms of Lyapunov-Krasovskiy functionals and with the positions of Lyapunov
functions with the additional Razumikhin condition. In this case, there is a dilemma of choosing
either the infinite-dimensional functional space with appropriate metrics (e.g. L2 , C 0 , C 1 ) or
finite-dimensional Euclidean space.
This report is a kind of continuation of [5] to solving the problem of absolute stability of
nonlinear Lurie-type control systems with deviating arguments. Raised the question of choice is
actually between the so-called analytical completeness and numerical applied constructivism.
1.Khusainov D.YA., Shatyrko A.V. Liapunov Functions Method in Investigation of
Functional-Differential Systems. Kiev National University Publ. Kiev. 1997. (in russian).
2.Shatyrko A.V., Khusainov D.YA. Stability of nonlinear Control Systems with Aftereffect. –
Inform.-Analit. Agency Publ. Kyiv. 2012. (in ukraine).
3. Lur‘e A.I. Some Problems in the Theory of Automatic Control. H.M. Stationary Office.
London. 1957.
4.Aizerman M.A., Gantmaher F.R. Absolute Stability of Regulator Systems. C.A. HoldenDay. San Francisco. 1964.
5.El‘sgol‘ts L.E., Norkin S.B. Introduction to the theory of differential equations with
deviating argument. Nauka. Moscow. 1971. (in russian)
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MANEUVERING IN NEAR-EARTH SPACE WITH THE USE OF THE COLLINEAR
LIBRATION POINTS
Shymanchuk D. V, Shmyrov A. S.
When planning a contemporary projects space can be a problem moving in space bodies of
large mass. This problem arises, for example, when trying to change the trajectory of a potentially
dangerous celestial body (asteroid or comet) through impact force. One approach to this problem is
the use of the unstable solutions of equations of celestial mechanics [1-4]. These solutions (collinear
libration points) are located at a distance of approximately 1.5 million km from Earth [1].
The spacecraft which is based in the libration point can be transferred to a very distant
trajectory by using a small perturbation [4]. This makes it possible to effectively maneuver in nearEarth space.
The paper presents the results of numerical research that illustrate this idea.
1.Маркеев А. П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. М.: Наука,
1978. 312 с.
2.Шмыров В. А. Стабилизация управляемого орбитального движения космического
аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации L1 // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.10:
Прикладная математика, информатика, процессы управления. 2005. Вып. 2. С. 193-199.
3.Шиманчук Д. В. Моделирование орбитального управляемого движения космического
аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации L1 // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.10:
Прикладная математика, информатика, процессы управления. 2010. Вып. 3. С. 86-92.
4.Шиманчук Д. В., Шмыров А. С. Исследование траекторий возвращения в окрестность
коллинеарной точки либрации // XI Белорусская математическая конференция: Тез. докл.
Междунар. науч. конф. Минск, 5-9 ноября 2012 г. вЂ― Часть 3. вЂ― Мн.: Институт
математики НАН Беларуси. вЂ‖ г. Минск, вЂ‖ 2012.
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PROPERTIES OF LOCALIZED WAVES IN THE MEDIA WITH OSCILLATING
INCLUSIONS
Skurativskyi S. I.
In order to describe the dynamics of structured media, the following mathematical model [1,
2] is used
utt =  x   mwtt ,
wtt   2  w  u  = 0,
 = e1ux  e3ux3 ,
(1)

where  is the density of carrying medium,  is the stress, u and w are displacements of
carrying medium and a partial oscillator respectively,  is the natural frequency of an partial
oscillator, m is the density of oscillating inclusions, e1,3 are connected with the elastic moduli.
Among solutions of system (1) we are interested in the wave solutions having the following form
u = U  s  ,w = W  s  ,s = x  Dt , D = const . These solutions satisfy the dynamical system
R = Z , Z  = 

6 3 RZ 2  2  (1  1) R   3 R3 

1  3 3 R 2

, R = U , Z = W ,

(2)

e3
e1  1  D 2
, 3 =
. Due to the Hamiltonian nature of system
2
mD
 mD 2
(2), the structure of phase space of system (2) is studied completely [2] for all parameters of the
model. In particular, if 0 < 1 < 1 holds, the existence of the homoclinic trajectories is proved. The
stability of the homoclinic trajectories with respect to small perturbations are investigated in more
detail. For these purposes, we consider the perturbed solitary wave (U ,W ) written in the following
form
u = U (s)   g (s)e Dt ,w = W (s)   h(s)e Dt ,
(3)
where g ( s) , h( s) are functions of C 2 ,  is a spectral parameter,  1 is a small
parameter. In the first order of the parameter  , the functions g ( s) and h( s) satisfy the linear nonautonomous system with the boundary conditions h() = g () = 0 . If for a spectral parameter 
with Re > 0 there exists an associated perturbation ( g ,h) which is bounded for all x then the
solitary wave is unstable. Thus, the main task is to derive the spectrum of this boundary problem,
which consists of the essential spectrum and discrete spectrum. The essential spectrum is estimated
from the linearized system with the constant coefficients at infinity and coincides with the
imaginary axis. The discrete spectrum is studied with the help of the Evans function [3], which is a
complex analytic function whose zeros correspond to isolated eigenvalues of the spectral problem.
Zeroes of the Evans function are recognized by means of the Nyquist diagram technique due to the
analyticity of the Evans function. Applying this approach, the existence of eigenvalues  in right
complex half plane is shown. Thus, the corresponding solitary wave is unstable with respect to
perturbations of the form (3).
where  =  D1 , 1 =

1.Danylenko V.A., Skurativskyi S.I. Resonant regimes of the propagation of nonlinear wave
fields in media with oscillating inclusions // Dopovidi NANU - 2008. - 11. - P.108-112.
2.Danylenko V. A., Danevych T. B., Makarenko O. S., Skurativskyi S. I., Vladimirov V. A.
Self-organization in nonlocal non-equilibrium media. - Kyiv, Subbotin in-t of geophysics NASU,
2011. - 333 p.
3.Pego R.L., Smereka P., Weinstein M.I. Oscillatory instability of traveling waves for a KdVBurgers equation // Physica D - 1993. - 67. - P.45-65.
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RECURRENT PROCEDURE FOR NON-STATIONARY PARAMETER ESTIMATION OF
SYSTEMS UNDER NON-CLASSICAL ASSUMPTIONS BY THE LEAST SQUARES
METHOD WITH LEAST DEVIATION NORM FROM ‘ATTRACTION’ POINTS
Slabospitsky A.S.
Consider the estimation of unknown parameter vector  in regression model
y(k )  xT (k )   (k ), k  1, N , N  ,
where x(k ) is given,   p , y (k ) ,  (k ) are scalar observation and error model, respectively.
Suppose that parameter vector  is slowly time-varying and its ‗attraction‘ point * ( N ) is known
at any moment N , N  0,1,2,
.
Denote
N

Q( , N )   w(k , N ) 2 (k ),
k 1

where

 N 1
  (i ), якщо k  1, N  1,
w(k , N )   i k

1, якщо k  N ,


variable forgetting factor  (i ) is given   (i )   0,1 , i 

.

The least squares estimate with variable forgetting factor  (i ) for vector  may be not
unique, when classic assumptions that guarantee the uniqueness of this estimate can be violated, and
set of these estimates is defined as
Arg min Q  , N  .


The least squares estimate ˆ  N  with variable forgetting factor and least deviation from
given ‗attraction‘ point * ( N ) at moment N is proposed as unique estimate on this estimate set.
This estimate has the following explicit form
ˆ ( N )  X N yN  E p  X N X N *  N  , N  ,





where (  )  Moore-Penrose pseudo-inverse operator, E p  identity matrix of the dimension p ,

 1

 1

T
 w 2 (1, N ) y (1) 
 w 2 (1, N ) x (1) 
 1

 1

 w 2 (2, N ) y (2) 
 w 2 (2, N ) x T (2) 
yN  
, X N  
.




 1

 1

 w 2 ( N , N ) y( N ) 
 w 2 ( N , N ) xT ( N ) 




Recurrent algorithm for estimate ˆ  N  and corresponding recurrent procedure for weighted
residual sum of squares q( N )  Q(ˆ ( N ), N ) are proposed. Applications of obtained results are
discussed too.
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STABILITY OF AUTORESONANCE MODEL UNDER PERSISTENT RANDOM
PERTURBATIONS
Sultanov O. A.
The main object of our research is the system of two differential equations [1]:
dr
d
= r sin ,
 r 2   = b cos , b  0, > 0, > 0
d
d
where r ( ) ,  ( ) correspond to slowly varying amplitude and phase shift of fast harmonic
oscillations. These equations appear after averaging procedure in the theory of nonlinear
oscillations under external force with slowly varying frequency. The solutions having increased
amplitude are associated with autoresonance phenomena. The explicit formulas for the solutions of
the considered model can't be obtained. However, it is possible to construct an asymptotic
expansion for some particular solution:

R0 ( ) =   ( 1 ),  0 ( ) =    1



 ( 3/2 ),   .

2
The stability of this solution under persistent perturbations is analyzed. The perturbed
equations are considered in the form:
dr
d
= r (1   )sin ,
 r 2     = b(1   ) cos ,
d
d
where  ,  ,  are random processes defined on probabilistic space (, , P) , (r , )  2 ,
  0 , and   , |  | 1 is the parameter characterizing the smallness of the perturbations. Our
purpose is to identify the class of perturbations under which the solution R0 ( ) ,  0 ( ) is steady.
Random perturbations of the white noise type are not considered here. The considered model is
non-dissipative, therefore well-known results [2] can't be applied.
We define the class M of perturbations ( , ,  ) :

|  (r, , , ) |  1 (t, ), |  (r, , , ) |  3/2  (t, ), |  (r, , , ) |  1 (t, ),
,   1 , t =  3/2 ,  = 2 2 / 3 . Where  (t ,  ) is such that
1  T
m( ), T > 0 :
 ( ,  )d  m( ),   1, .
T 
The expectation of the random variable m( ) to be limited: E[m( )] <  .
We have the following proposition:
Theorem. If b > 1 , then the solution R0 (t ), 0 (t ) is stable in probability under persistent
random perturbations M .

 (r , ) 

2

1.L.A. Kalyakin Asymptotic analysis of autoresonance models // Russian Math. Surveys 2008. - 63:5. - P. 791-857. R.Z. Khasminskii Stochastic stability of differential equations, Springer,
New York, 2012.
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SINGULAR OPERATOR-DELAY-DIFFERENTIAL EQUATIONS
Tingaiev A.A.
Let X be a Banach space of functions y  Cn[0;], B = {y  X: y≤ 0= const.} a closed set
on X. The system of the equations with delay is studied
y = A(x, y, y(x – 1),…, y(x – p), Vn(y))y + b(x, y(x – 1),…, y(x – p), Vn(y)) +
+ f (x, y, y(x – 1),…, y(x – p), Vn(y)),
where y, b, f  R , A = (a )

m
kj k , j 1

m

ykE

(n)

, Vn(y) = (y, y, ..., y ),

(1)

0 < i = const, i = 1, p ,

(j)

0

= [–;0]

= gk(x), gk  Cn[–;0], k = 1, m ,  = max i , g k (0) = 0, j = 0, n .
i=1…p

The solution of the system yCn[0;] is looked for that satisfies conditions of y(j)(+0) = 0,
j = 0, n . Schauder fixed point principle was used in Banach space X functions. Let T be an
operator (like in [1]) that gives for every yB the solution y0B of the auxiliary system (2) received
from (1) such way: Vn depends on y0 instead of y:
y = A(x, y, y(x – 1),…, y(x – p), Vn(y0))y + b(x, y(x – 1),…, y(x – p), Vn(y0)) +
+ f (x, y, y(x – 1),…, y(x – p), Vn(y0)),
(2)
Theorem Picard-Cauchy conditions are not met for this system when x = 0. Thus x = 0 is the
singular point of system (2).
The main requirement consists of Ty0 n-fold differentiation due to system (2) not increases the
highest order of a derivative entering into it. In case of integro-differential system (1) it means that
y0( j ) is under a sign of not less than j-fold integration.
To verify compliance with the conditions of the principle of Schauder we get the area limited
by a surface without contact, defining asymptotic properties of the allocated solution at x → +0.
These asymptotic properties, generally, depends on the initial functions gk(x), k = 1, m . Existence
at least one such solution is proved.
For example, the problem
1

2

y


1
dt
x y 2
x
x ln xy = e
 y(x – ) + e  
,
2
2
4 1  y ( x   ) y  (t )

2

2

y

y(x) = g(x) at –  x  0,
where y(+0)=g(+0)=0, gC1[–;0], 0<=const., has a solution whose graph lies in the set D ={(x,y):


1

0 < x < , y < e x ,  = const.}.
1.Грабовская Р. Г., Тингаев А. А. Асимптотические оценки решений некоторых
сингулярных дифференциально-операторных уравнений // Международная конференция
"Ляпуновские чтения". Тезисы докладов. - Харьков - 1992. - С. 35-36.
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HOPF BIFURCATION OF THE VAN-DER-POL EQUATION WITH VARIABLE
MOMENTS OF IMPACTS
Turan M., Akhmet M.
In this talk, we apply the methods of B в€‘equivalence and  в€‘substitution to prove the
existence of discontinuous limit cycle for the Van der Pol quation with impacts on surfaces. The
result is extended through the center manifold theory for coupled oscillators. The main novelty of
the result is that the surfaces, where the jumps occur, are not flat. Examples and simulations are
provided to demonstrate the theoretical results as well as application opportunities.
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ON OPTIMAL INITIAL VALUE CONDITIONS FOR STRONG SOLUTIONS OF
THE NAVIER-STOKES EQUATIONS
Werner Varnhorn
Let [0, T ) with 0 < T   be a time interval and  3 a smoothly bounded domain. Consider
in [0, T )   the non-stationary nonlinear Navier-Stokes equations with prescribed initial value
u0  L2 () and external force f = F with F  L2 (0, T ; L2 ()) . It is well-known that there exists at
least one weak solution of the Navier-Stokes system in [0, T )   in the sense of Leray-Hopf. Since
we do not know if these solutions are unique it is an important problem to investigate conditions on
the data u0 and f - as weak as possible - to guarantee the existence of a unique strong solution
2 3
u  Ls (0, T ; Lq ()) satisfying Serrin's condition  = 1 with 2 < s < , 3 < q <  , at least for
s q
T > 0 sufficiently small. During the last years several sufficient conditions have been given,
yielding step by step a larger class of corresponding local strong solutions. These conditions,
however, need not to be necessary, in contrast to our result which is optimal in a certain sense and
yields the largest possible class of such local strong solutions.
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ON DUAL INTEGRAL EQUATIONS WITH THE R-GENERALIZED CONFLUENT
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
Virchenko N.O.
This report is devoted to the solution of the new types of the dual integral equations. The new
generalizations of the fractional integral operators of the Erdelyi-Kober‘ type are introduced. The
solutions of the considered dual integral equations in the closed form are received.
Let us consider the following dual integral equations:




0




a1 1 r  , 
1 1 ( a1 ; b1 ;  x ) ( ) d

 p1 ( x), (0  x  1),

a2 1 r  , 
1 1 ( a2 ; b2 ;  x ) ( ) d

 p2 ( x), (1  x  ),

(1)
(2)

0

where  ( x) is an unknown function, pi ( x), (i  1, 2) are the given functions, r1 1 , (…) is the r generalized confluent hypergeometric function [1]:
1

1
r 
r  ,
(3)
t a 1 (1  t )ca 1 e xt 1 1 ,   ;  ; 
1 1 (a; c; x) 
 dt ,

(a, c  a) 0
t (1  t ) 

here Re c  Re a  0,  ,    R,     1, r  0, (a, c  a) is classic beta-function, Re  

 Re   0,  ,    R,   0,   0, 11 , (...) is the ( ,  ) -generalized confluent hypergeometric
function [2]:
1
(c; );  
1
 ,
(4)

(
a
;
c
;
z
)

t a 1 (1  t )c a 1 e xt 1 1 
zt  dt;
1 1

(a, c  a) 0
(c;  );

where 1 1 (…) is the generalized Fox-Wright function [3].
With the help integral operators



a
c ,





f ( x)  x  ( xt )a 1 r1 1 , (a; c;  xt ) f (t )dt ,

(5)

0





x
r
 ,

 f (t )dt
(6)
 c2a 2 f ( x) 
(
x

t
)
t


;

;

1 1
1,  1
t  t 
(c  a) 0

p
p
1  

x  x  

the solution of equations (1),(2) in the closed form is received:
1
 ( a  c ) a


 (c)  c  ,  2 x p1 ( x), (0  x  1),

 ( x)    a
R
(
x
),
(7)
(8)
R
(
x
)

p

 c  ,  2p 
 a  1


p2 ( x),
(1  x   ).
x
1. Вірченко Н.О. Узагальнення конфлюентних гіпергеометричних функцій // Доп. НАН
України. – 2012. - №5. – с. 7-11.
2. Virchenko N. On the generalized confluent hypergeometric function and its application // J.
―Fract. Calculus and Appl. Anal.‖ – 2006. – 9, N2. - P. 101-108.
3. Kilbas A.A., Saigo M. H-Transforms. – Chapman and Hall/CRC, 2004. – 390 p.
 c  a

2
1
c  a 1 p

x
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THE QUALITATIVE ANALYSIS OF INITIAL VALUE PROBLEMS
FOR SOME HYBRID SYSTEMS OF FUNCTIONAL-DIFFERENTIAL EQUATIONS
Zernov O. E., Keliukh I. V.
The following initial value problems are under consideration:


 (t ) x1 (t )  f 1 (t , x ( g (t )), x ( h(t ))),

x 2 (t )  f 2 (t , x ( g (t )), x ( h(t ))),



x1 (0)  0, x 2 (0)  0


and


  1 (t ) x1 (t )  f 1 (t , x ( g (t )), x ( h(t ))),

 2 (t ) x 2 (t )  f 2 (t , x ( g (t )), x ( h(t ))),

x1 (0)  0, x 2 (0)  0,


where x : (0, )  R is an unknown function, x  col ( x1 , x 2 ) , xi : (0, )  R ni , i  1, 2,

n1  n2  n,  : (0, )  (0,),  i : (0, )  (0,), i  1, 2 are continuous functions,

 1 (t )
 0, f i : D  R ni , i  1, 2 are
t  0  (t )
t 0
t 0
2
n
n
continuous functions, D  (0, )  R  R , g : (0, )  (0,), h : (0, )  (0,), are continuous
functions, g (t )  t, h(t )  t, t  (0, ) .
Existence of continuously differentiable solutions
x : (0,  )  R n is being proved (  - small enough). Asymptotic properties each of these solutions
lim  (t )  0,

lim  i (t )  0, i  1, 2,

lim

is being investigated. Also we consider the question about such solutions number. We use the
qualitative theory of differential equations methods.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА ПОГРУЖЕНИЯ
Айсагалиев С.А., Белогуров А.П.
Рассматривается задача оптимального быстродействия динамических систем при
наличии фазовых и интегральных ограничений, а также ограничений на значения
управления. Предлагается метод решения такой задачи путем сужения области допустимых
управлений. Исходная краевая задача оптимального управления погружается в общую
задачу управляемости, найдены необходимые и достаточные условия существования
решения краевой задачи оптимального управления.
Постановка задачи. Рассматривается следующая задача оптимального управления
[1,2]: минимизировать функционал
t1

J 1 ( x, u, x0 , x1 )   dt  inf

(1)

t0

при условиях

x  A(t ) x  B(t ) f ( x, u, t ),

t  I  [t 0 , t1 ],

(2)

( x(t 0 ), x(t1 ))  S  R ,
2n

x(t )  G(t ) :





G(t )  x  R | (t )  F ( x, t )  (t ), t  I ,
n

t1

g j ( x, u, x0 , x1 )   f 0 j ( x(t ), u (t ), x0 , x1 )dt  c j ,

j  1, m1 ,

(3)
(4)
(5)

t0
t1

g j ( x, u, x0 , x1 )   f 0 j ( x(t ), u (t ), x0 , x1 )dt  c j ,

j  m1  1, m,

(6)

t0

u(t )  U  L2 ( I , R r ),
(7)
где t 0 – фиксированный момент времени, t1  t 0 , t1 – нефиксировано. Необходимо найти
момент времени t1* , пару ( x0* , x1* )  S и управление u* (t )  U , которые переводят траекторию
системы (2) из x 0* в момент времени t 0 в состояние x1* за кратчайшее время t1*  t 0 , при этом
вдоль оптимальной траектории выполнено фазовое ограничение (4) и для четверки
(u* , x(t , u* ), x0* , x1* ) имеют место интегральные ограничения (5), (6).
Оптимизационная задача (1)–(7) может быть решена при помощи метода сужения множества
допустимых управлений [1].
1.Айсагалиев С.А., Айсагалиев Т.С. Методы решения краевых задач. – Алматы: Гылым,
2002. – 348 с.
2.Айсагалиев С.А. Краевые задачи оптимального управления. – Алматы: Гылым, 1999.
– 214 с.
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О ДОСТАТОЧНОМ ПРИЗНАКЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АВТОНОМНОГО УРАВНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА.
Баландин А.С.
Рассмотрим дифференциально-разностное уравнение
j0

k0

m0

t

j 1

k 0

m1

t qm

x(t )   a j x(t  r j )   bk x(t  pk )   cm  x(s )ds  f (t ), t  0.

(1)

, a j , bk , cm   , r j , pk , qm   , функция f :  
суммируема на
каждом конечном отрезке [0, l ] . При отрицательных значениях аргумента функцию x
полагаем равной нулю.
Под решением уравнения (1) будем понимать абсолютно непрерывную на каждом
конечном отрезке [0, l ] функцию x :   , удовлетворяющую (1) почти всюду на  .
Фундаментальное решение X уравнения (1), определяется как решение однородного
решения (1) с x(0)  1 . Будем говорить, что фундаментальное решение уравнения (1)
экспоненциально устойчиво, если существуют такие N ,   0 , что при всех t  
где j0 , k0 , m0 

справедливо неравенство X (t )  Net .
В работе обобщаются достаточные признаки, полученные в работах [1,2]. Получим
условия экспоненциальной оценки фундаментального решения уравнения (1).
1 признак. Была получена система уравнений, решение которой обозначим A0  0,97 .
2 k0
2 m0
b

 k 2  cm  A0 , то фундаментальное решение
 k 0
 m1
j 1
уравнения (1) экспоненциально устойчиво.
2 признак. Была получена система уравнений, которая определяет криволинейную
поверхность. Область, ограниченную осями координат и этой поверхностью, назовем D .
k0
m0
 j0

2
Теорема 2. Пусть точка   a j ;  bk pk ;  cm qm
 принадлежит области D , тогда
m 0
 j 1 k 0

фундаментальное решение уравнения (1) экспоненциально устойчиво.
Достоинством границы D является то, что любая ее точка является точкой границы
области экспоненциальной устойчивости некоторого уравнения вида (1).

Теорема 1. Если

j0

 aj 

j0

Отметим, что в обеих теоремах неявно фигурирует условие  a j  1 , поэтому [3]
j 1

можно говорить об экспоненциальной устойчивости уравнения (1).
1.Баландин А. С. О достаточных признаках экспоненциальной устойчивости
автономного уравнения с последействием.// Известия института математики и информатики
УдГУ. – 2012 – Выпуск №1 (39) – С. 8-9.
2.Vaguina M.Yu., Kipnis M.M. Stability of the Zero Solution of Delay Differential Equations
// Math. Notes Vol.74, № 5-6, pp.740-743.
3.Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Введение в теорию
функционально-дифференциальных уравнений. – М.: Наука., 1991. – 280 с.
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ПОБУДОВА НАПІВЯВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ РІВНЯНЬ
Барановська Г.Г., Барановська Л.В.
Для побудови чисельного розв‘язку функціонально-диференціальних рівнянь (ФДР)
існують різні підходи. Для ФДР застосовують неперервні методи [1], які є більш загальними,
але представляють обмежену реалізацію, що не дає можливості використовувати їх у пакетах
прикладних програм. Також більшість методів не підходять для жорстких ФДР. Проблема
жорсткості є одною з головних у теорії та практиці чисельного розв‘язку таких рівнянь. Цю
проблему вирішують за рахунок застосування неявних методів. Для ФДР такі методи
конструювались і досліджувались к роботах [2]-[4]. Але при цьому на кожному кроці
приходилось розв‘язувати нелінійні системи, що приводило до громіздких обчислювальних
затрат. Метод типу Розенброка, який описаний для звичайних диференціальних рівнянь [5],
дозволяє перейти від розв‘язування нелінійних систем до послідовності лінійних систем.
Розглядаються функціонально-диференціальні рівняння виду
x  t   f  t , x  t  , xt   ,

з початковими умовами



(1)



x  t0   x0 , xt0   x0  s  ,    s  0 ,

де t  t0 , t0     , x  t  

n

, x0 

n

, x0  s   Qn   ,0  ,

xt   x  t  s  ,    s  0  Qn   ,0  функціональна передісторія розв‘язку до момента
t,

f: 

n

 Qn   ,0  

n

. Qn   ,0  − простір n-мірних функцій q   , неперервних на

  , 0 , виключно, можливо, скінченного числа точок розриву першого роду, з нормою
q     sup q  s 
  s 0

n

. Сконструйовано напівявні методи типу Розенброка для розв‘язування

рівнянь (1) з даними початковими умовами.
1. Tavernini L. Continuous-Time Modeling and Simulation. – Amsterdam: Gordon and
Breach,1996.
2. Tavernini L. Finite Difference Approximations for a Class of Semilinear Volterra
Evolution Problems // SIAM J. Numer. Anal. – 1977. – Vol. 14, № 5. – P. 931-949.
3. Tavernini L. Linear multistep methods for the numerical solution of Volterra functional
differential equations // J. Applic. Anal. – 1973. – Vol. 1. – P. 169-185.
4. Tavernini L. One-step methods for the numerical solution of Volterra functional differential
equations // SIAM J. Numer. Anal. – 1971. – Vol. 8. – P. 786-795.
5. Wu J. Theory and Applications of Partial Functional Differential Equations. New York:
Springer-Verlag, 1996. – 429 p.
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STABILITY OF ONE GYROSCOPIC PROBLEM
Alexander Batkhin
We consider a mechanical system in a gravitational field which consists of axisymmetric
bodies, interconnected by universal Hooke joints. Centers of each of the joints are on the axes of
symmetry of the corresponding body. Lower body is a weightless rod of length l1 and it is attached
by the joint to the rotor axis vertically supplied motor. The upper rod of length l2 is firmly attached
to the center of a flat disk of mass m and diameter d perpendicular to its plane. Rotor of the motor
rotates with the constant angular velocity  . Such mechanical systems are statically unstable.
Analysis of the stability of rotation of the system with respect to the vertical axis in linear approach
was carried out partially numerically in special case when l1 = 2l , l2 = l and d = 4l in [1]. The
Lagrangian of the system with the accuracy up to terms of second order was provided there as well.
The problem in this special case was completely solved analytically in [2] by methods of computer
algebra and Power Geometry [3]. The general case of the problem in linear approach was
considered by the author in [4] and solved analytically by methods of elimination theory.
The equations of motion of the system near vertical axis can be split up into two subsystems,
of which a nontrivial is a subsystem with 4 degrees of freedom of the form X = JA( P) X , where J
is symplectic unit, A( P) is 8  8 symmetric matrix. The elements of the matrix A are written as
rational functions of the parameter vector P of dimension 5. It was shown in [4] that by linear nondegenerated transformation of the parameter space the general case is reduced to special case with
dimension of parameter vector equals 3.
The characteristic polynomial f (  ) of the matrix JA( P) has polynomial over P
coefficients. It was proved in [4] that its free term f 0 ( P) is a perfect square, and, therefore, the
boundary of the set of stability carries out a hypersurface
the discriminant of the polynomial f (  ) .

2

2

= P : D( f )( P) = 0 , where D( f ) is

is the union of a plane and a ruled surface

(see
0
1

[2]). The surface
is formed by a straight line moving along the two parabolic segments P , P20
and it divides parameter space into four regions, but stability takes place only in two of them, which
are 1) the interior of the curvilinear tetrahedron and 2) an unrestricted area. Each of the region of
stability intersects with the region of physical values of parameters. Only small part of the region 1)
was found in [1].
The stability of the system rotations near vertical axis in the case of small nonlinear
perturbations was partially considered in [5].
This work was supported by RFBN grant № 11-01-00023.
1.Mailybaev A. A., Seyranian A. P. Multiparameter Stability Problems. Theory and
Applications in Mechanics, Fizmatlit, Moscow, 2009. (in Russian)
2.Batkhin A. B., Bruno A. D., Varin V. P. Stability sets of multi parameter Hamiltonian
systems // J. Appl. Math. and Mech. - 2012. 76, № 1. - P. 80-133.
3.Bruno, A. D. Power Geometry in Algebraic and Differential Equations. - Elsevier Science,
Amsterdam, 2000.
4.Batkhin A. B. Stability of the certain multiparameter Hamiltonian system. Preprint № 69. Moscow, KIAM RAS, 2011, 28 p. (in Russian)
5.Batkhin A. B. Isolation of stability regions of nonlinear Hamiltonian system // Automation
and Remote Control. - 2013. № 8 (to be published).
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ПРО РАНГ УЗАГАЛЬНЕНОГО РЕОЛОГІЧНОГО ТІЛА
Бицань Є.М.
Непружність фізичних середовищ враховується за допомогою математичних моделей
в‘язкопружних деформованих середовищ. Зв‘язок між напругою й деформацією записується
в узагальненому вигляді таким чином: P  Q . Реологічне тіло (РТ) із довільним числом
елементів утворюється об‘єднанням РТ із меншим числом елементів.
Розглянемо з‘єднання двох РТ, реологічні рівняння (РР) яких мають такий вигляд:
(1)
P11  Q11 , P22  Q2 2 .
При паралельному з‘єднанні цих тіл їхні РР запишуться так:
(2)
P1 P2   PQ
1 2  P2Q1  ,
а при послідовному – наступним чином:
(3)
 PQ
1 2  P2Q1   Q1Q2 .
Розглянемо питання про ранг об‘єднаного РТ. Він залежить від рангів його РТ складових. Ранг РТ визначається порядком його лінійного диференціального виразу (ЛДВ)
при деформації. Порядки ЛДВ P і Q задовольняють такій умові: m  n  l , де m – порядок
ЛДВ P , n – порядок ЛДВ Q , а l дорівнює нулю, або одиниці [1]. При паралельному
об‘єднанні ранг об‘єднаного РТ буде дорівнювати сумі рангів РТ - складових, коли хоч одна
зі сталих li дорівнюватиме нулю, і буде на одиницю менше в іншому випадку. При
послідовному з‘єднанні ранг об‘єднаного РТ буде дорівнювати сумі рангів РТ - складових.
Може статись, що характеристичні рівняння ЛДВ P і Q матимуть спільний корінь,
тобто один із часів релаксації напруги при постійній деформації співпадає з одним із часів
релаксації деформації при постійній напрузі. В цьому випадку коефіцієнти РР запишуться
таким чином:
(4)
P m   D  0  P m1 , Qn   D  0 Qn 1 ,
а РР об‘єднаного РТ набуде такого вигляду:

D   0  Pm1  Qn1  0,

(5)

в якому вираз в квадратних дужках є реологічним рівнянням для РТ n-1 – го рангу, і
повинен дорівнювати нулю. Якщо характеристичні рівняння ЛДВ P і Q матимуть k
спільних коренів, то РР об‘єднаного РТ набуде такого вигляду:
k
(6)
  D  i  P m k   Qn  k   0,
i 1

де вираз в квадратних дужках є реологічним рівнянням для РТ n-k – го рангу, і
дорівнює нулю. Таким чином РР об‘єднаного РТ запишеться таким чином:
(7)
Pm k   Qn  k   0.
Звідси видно, що виродженість підсумкового РТ породжується виродженістю РТ доданків, їхньою структурою, або наявністю спільних коренів в характеристичних рівняннях,
породжених ЛДВ при напрузі та деформації. Так що при побудові РТ високого рангу
необхідно враховувати ці моменти.
1.Бленд Д. Теория линейной вязкоупругости. – М.; Мир, 1965. – 200с.
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Божко В.О., Ковальов В.І. - Про стійкість нульового розв’язку сингулярно збуреної системи звичайних диференціальних рівнянь

ПРО СТІЙКІСТЬ НУЛЬОВОГО РОЗВ’ЯЗКУ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОЇ СИСТЕМИ
ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ.
Божко В.О., Ковальов В.І.
В продовження досліджень [1] розглядається система диференціальних рівнянь:
dx
  A(t ,  ) x,
dt

(1)

де х – n- вимірний вектор, А – дійсна квадратна матриця порядка n, t  0,
Припускаємо, що:


1.А допускає розвинення в асимптотичний ряд At ,     Ak  t    k
k 0

2. A t  k  0,1,2...... періодичні з періодом Т > 0, не залежним від малого
параметра   0,0 , і мають на 0, T  похідні до порядка m+1-j включно, j= 1,2,….,
m.
3.Рівняння
det A 0  t   I  0
(2)
k 

(I- одинична матриця) має тільки один n- кратний корінь 0  t  , якому відповідають
кратні елементарні дільники

    
0

s1

,....,   0 t  p
s

і q прості

  0 t ,...  0 t 

p

  si  q  n  ,які зберігають на 0, T  сталу кратність.
i 1

При наявності ситуацій s1  s 2    s p і s1  s2 ,  s p для (1) встановлені достатні
умови некритичності відносно Т.
Побудована матриця монодромії цієї системи з точністю до величини порядка O  m ,
де m- довільне фіксоване натуральне число, і отримані її мультиплікатори, що дозволяє для
достатньо малих  встановити ефективні достатні умови асимптотичної стійкості при
t   тривіального (нульового) розв‘язку.
Показано, що від порядка наближень стійкість не залежить, а визначається власним
значенням матриці A0  t  або коренем рівняння (2).

 

1.В.А.Божко, В.И.Ковалев, А.Г. Лебедь. Устойчивость периодического решения
однородной системы с малым параметром // Фрактальные объекты в математике, физике и
биологии.- тезисы докладов семинара-совещания, Апрель 25-27,1991, Славянск, Украина.1991.- С. 23-24
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Бойчук А.А., Покутный А.А., Чистяков В.Ф. - Исследование разрешимости дифференциально-алгебраических уравнений при помощи теории возмущений

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЕШИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ
Бойчук А.А., Покутный А.А., Чистяков В.Ф.
Доклад посвящен теории возмущений следующей краевой задачи
A(t ) x(t )  B(t ) x(t )  f (t ), t  T  [ ,  ],
(1)
x( )  b,
(2)
где A(t ), B(t ) – ( m n )-матрицы, x(t ), f (t ) - искомая и заданная функции, причем
rank A(t )  min{m, n} t  T ,   [ ,  ] .
Такая система не является приводимой к хорошо известной центральной канонической
форме Кемпбелла-Петцольда [1]. Используя обобщенную каноническую форму,
предложенную в [2], удается найти условия на вектор-функцию f (t ) при которых краевая
задача (1), (2) разрешима и представить эти решения. Для тех правых частей f (t ) для
которых краевая задача (1), (2) не разрешима показано каким условиям должна
удовлетворять возмущенная система
(3)
A(t ) x(t )  B(t ) x(t )  f (t )  V1(t ) x(t ), t  T  [ ,  ],
x( )  b  l1x(),
(4)
чтобы она стала разрешимой. При этом используя метод Вишика-Люстерника, а решения
краевой задачи (3), (4) ищутся в виде части ряда Лорана по степеням малого параметра 

x(t ) 



  i xi (t ) 

i  1

x1 (t )



 x0 (t )  x1 (t )   2 x2 (t )  ... .

Доклад в основном базируется на результатх, полученных в [2].
1. Campbell S.L., Petzold L.R. Canonical forms and solvable singular systems of differential
equations // SIAM J.Alg. and Discrete Methods. – 1983. – No. 4 – p.517 – 521.
2. Бойчук А.А., Покутный А.А., Чистяков В.Ф. О применении теории возмущений к
исследованию разрешимости дифференциально-алгебраических уравнений // ЖВМиМФ.2013, №6 (в печати).
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Буряк Д.В., Тингаев А.А. - Асимптотика и продолжение решений одной треугольной системы сингулярных дифференциальных уравнений

АСИМПТОТИКА И ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СИНГУЛЯРНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Буряк Д.В., Тингаев А.А.
Рассматривается пример следующей треугольной системы сингулярных обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка, разрешѐнных относительно производных:
y2
 4
3
2 y  x 2  1  x  4  arctg  y ,



x
1

x
y

e
1
1
2

2
 2
y 

2
2
 x  1  x  y2  y1 sin x   1  e 1  y2  x 1  x   3  sin  y1 ,



при x   0, 1  . Обозначим через:

1 x   x 2 ; 2 x   x;  1 x    1  x ;  2 x    1  x 2 ;
g11 x   x 4 ; g 21 x    1  x 3 ; g12 x   x 2 ; g 22 x    1  x 2 ;
f1 x, y1 , y2   x 2  1  x  4  arctg  y2 ; f 2 x, y1 , y2   x 1  x   3  sin  y1 .
Далее, введем в рассмотрение области:
0  x  1 
1   2  x  1 
0  x  1
 2





G1   y1  12 x 4 ; G2   y12  12 ( 1  x )2 ; G3   y12  12  , где
 y 2   2 x2 
 y 2  2 ( 1  x )4 
 y2   2 
2
2
2 
 2
 2

 2

2

0  1,2  0, 0  1,2 , 1,2 , 1,2  R .
Так как выполняются условия:
1. 1 0  2  0  1 1  0   2  1  0  0 и для
x   0, 1  : 1x   2 x  0, 2 x   1, 1x   1,  2 x   2 1  x ,  2 x   0 ;
2. g11,2 0  g21,2 1  0  0 и для

 x   4 x3  0, g21
 x   3 1  x 2  0 ,
x   0, 1  : g11

 x   2 x  0, g22
 x   2 1  x   0, g11,2 0  g2 1,2 1  0  0 ;
g12
 g  
 g  
g g  ,
g g 
3. 1k 2k k  O 1k k   o 1 и 1k 2k k  O 2k k   o 1 , k  1, 2 ,
k
k
 k  x 0
  k  x 1 0
то, с использованием качественного метода кривых и поверхностей без контакта,
доказано, что на интервале  0, 1  существует решение y0 x   col  y10 x , y20 x  исходной
G1  G2  G3 ,
системы,
график
которого
лежит
внутри
области
причем
y 0  y 1  0  0, y  R2 . Кроме того, это решение удовлетворяет следующим оценкам:

yk 0 x    kk x , x   0, 1k ; yk 0 x   k k x , x   1   2k , 1  ; yk 0 x   k , x   0, 1  , где

0  1k ,  2k  0, k  1,2 , то есть, каждая компонента может иметь свою собственную
асимптотику как при x  0 , так и при x  1 0 . Принципиальным в данном примере
является и то, что существование решения системы исследуется не вблизи изолированной
особой точки, а вблизи особой поверхности на промежутке наперед заданной длины.
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Васильев В. Б, Васильев А. В. - Многомерные сингулярные интегралы: континуальное и дискретное

МНОГОМЕРНЫЕ СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ: КОНТИНУАЛЬНОЕ И
ДИСКРЕТНОЕ
Васильев В. Б, Васильев А. В.
Мы рассматриваем простейший сингулярный интеграл Кальдерона - Зигмунда вида [1]
(1)
v. p.K ( x  y )u ( y )dy,
C

C
где
либо
все
пространство
либо
полупространство
Rm ,
m
m
R = {x  R : x = ( x1 ,..., xm ), xm > 0} .
Такие интегралы часто возникают во многих задачах математической физики, см.,
например, [2] , и сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что существуют эффективные
методы решения уравнений, содержащих эти интегралы. Последнее обстоятельство
приводит к необходимости дискретизации таких уравнений с последующей аппроксимацией
конечным агрегатом, доступным компьютеру. В связи с этим мы рассматриваем дискретные
аналоги интегралов (1) и (2)
(2)
K ( x  y)uh ( y)hm , x  D,
yD

где D либо все дискретное пространство Z hm - целочисленная (mod h, h > 0) решетка в
R m , либо "дискретное полупространство" Zhm, = {x  Z hm , x = ( x1 ,..., xm ), xm > 0}.
Изучается разрешимость дискретных уравнений, содержащие операторы (3), и в
качестве функциональных пространств выбираются дискретные аналоги пространств Г å

( D) [3] , в которых ограниченно действуют операторы (1) и (2).
льдера с весом H
Приводится сравнение соответствующих континуальных и дискретных операторов и дается
оценка близости в дискретных весовых пространствах Г å льдера. Некоторые результаты о
разрешимости и оценки меры близости приведены в [4,5]. В простейших случаях есть
результаты численного анализа [5].
Так, в частности, при некоторых условиях гладкости на ядро K ( x) и определенных
условиях на показатели  ,  ,  порядок близости операторов (1) и (2) оценивается
величиной h ln(1/ h) .
Разрешимость дискретных уравнений изучается с помощью дискретного
преобразования Фурье и периодического аналога классической краевой задачи Римана.

1.Selected papers of Alberto P. Calderon // Eds A. Bellow, C.E. Kenig, P. Malliavin - AMS,
Providence, 2009.
2.Михлин С.Г., Морозов Н.Ф., Паукшто М.В. Интегральные уравнения в теории
упругости // Изд-во СпбГУ, Санкт-Петербург, 1994.
3.Абдуллаев С.К. Многомерные сингулярные интегральные уравнения в пространствах
Г å льдера с весом // Доклады АН СССР - 1987. - 292, № 4. - P. 777-779.
4.Vasilyev A.V., Vasilyev V.B. Numerical analysis for some singular integral equations //
Neural, Parallel and Scientific Computations - 2012. - 20, № 3-4. - P. 313-326.
5.Vasilyev A.V., Vasilyev V.B. Discrete singular operators and equations in a half-space //
Azerbaijan Journal of Mathematics - 2013. - 3, № 1. - P. 84-93.
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Васильев О. О. - Geometrically minimal realizations of boolean input-output maps

GEOMETRICALLY MINIMAL REALIZATIONS OF BOOLEAN INPUT-OUTPUT MAPS
Васильев О. О.
Classically, in the case of linear control systems over fields there exists unique up to
isomorphism realization of a fixed realizable input-output map of a minimal dimension. This
realization is attainable and observable, and these properties characterize it[5].
Vector spaces are the only semimodules over fields and they are free. In the case of more
general rings or semirings minimal realization is torsion-free, but probably non-free semimodule[4].
Therefore the problem of classification of minimal(in some sense) free realizations arises[1,3]. A
classical approach to the realization theory is related with various ''ad hoc'' constructions of some
fixed-rank realizations.
We present another approach based on the structure of the category of realizations. definition
Let Q, Q0 , Q1 be objects of category C of realizations of linear control systems over a semiring R .
Consider a pair of morphisms  : Q0  Q,  : Q0  Q1. If  is injective on states and  is
surjective of states then Q1 - is a geometric reduction of Q. Q is called geometrically minimal iff
there are no non-trivial geometric reductions of Q.
We have classified geometric reductions in the case of systems over boolean semiring
{0,1, , } . Some of the reductions will be formulated as transformations of the graph interpretation
of system[6].
Theorem. Every geometric reduction of a linear control system over boolean semiring could
be decomposed into reductions of the types below.
Vertices of state graph that are not connected with input vertices by an oriented path could be
deleted;
Let G be the group of all automorphisms of a state graph that leaves inputs stable. Then
vertices of a state graph belonging to the same G -orbit could be identified.
Let us we have a subsemimodule X of a state semimodule Y invariant under system
dynamics and inputs. Let us denote by BX and BY canonical bases of X and Y , respectively.
If for every element x  BX there exists y  BY such that y  x and for every x  BX , x  x
y  x.
Kalman duals of all reductions above.
1.Benvenuti L., Farina G. A Tutorial on the Positive Realization Problem//IEEE Transactions
of automatic control -2004- 49 - P.651-664
2.Cohen, G., Gaubert, S., Quadrat, J.P. Max-plus algebra and system theory: where we are
and where to go now//Annual Reviews in Control - 1999- 23 - P.:207-219
3.Eilenberg S. Automata, languages and machines. Volume A. Academic Press -1974.
4.Kalman R., Falb P., Arbib M. Topics in mathematical systems theory. McGraw-Hill - 1969.
5.Vasil'ev O.O., Osetinskii N.I., Vainstein F.S. Linear stationary control systems over a
Boolean semiring: Geometric properties and the isomorphism problem//Differential Equations 2009 - 45 - No12 - P.1783-1790
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Васюник З.І. - Біфуркація Гопфа просторово-неоднорідних розв'язків систем типу реакції-дифузії

БІФУРКАЦІЯ ГОПФА ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ СИСТЕМ
ТИПУ РЕАКЦІЇ-ДИФУЗІЇ
Васюник З.І.
В роботі з допомогою біфуркаційної теореми Гопфа оцінено біфуркаційний перехід
від стаціонарних неоднорідних по простору розв‘язків до просторово неоднорідних
розв‘язків системи типу реакції-дифузії:


= l 2   q( , , A)
(1)
t

= L2  - Q(  , , A)
(2)

t
де   ,   і l , L - характерні
часи і довжини зміни змінних  і  ; А –
біфуркаційний параметр.
Теорема Гопфа дає необхідні умови для виникнення при біфуркації стійких замкнутих
орбіт. При появі стійких замкнутих орбіт можуть відбуватися біфуркації, серед яких
можливе народження двохвимірного тору, на якому існують складні просторово-неоднорідні
структури. Використовуючи теорему Гопфа запропоновано напіваналітичний метод
побудови біфуркаційних діаграм, які виділяють області якісно різних розв‘язків.
Як приклад розглянуто систему, яка за своїми властивостями подібна до системи
Гірера-Майнхардта:

  l 2  2   2    1,
t
x 2

(3)


 2
 L2
  (  (  A)3 )
2
t
 x

(4)

з умовами Неймана на границях.
Раніше нами досліджено, що в цій системі існують просторово-неоднорідні і хаотичні
розв'язки [1].
Для даної системи, використовуючи програму BIFOR [2], побудовано біфуркаційну
діаграму, в якій виділено область стійких однорідних розв‘язків, область просторових
неоднорідних розв‘язків і область просторово-хаотичних коливань. На вхід програми в
якості початкового розв'язку подавалась знайдена за допомогою числового інтегрування
системи (3), (4) стаціонарна дисипативна структура, та обчислювалось критичне значення
біфуркаційного параметра А , при якому виконуються умови теореми Гопфа.
З отриманої діаграми видно, що область нестійкості неоднорідних розв‘язків цілком
лежить всередині області існування неоднорідних розв‘язків. Зазначимо, що в області
просторово-неоднорідних нестаціонарних структур знаходиться невелика область існування
хаотичних розв‘язків.
1.Гафійчук В.В. Математичне моделювання просторово-часової самоорганізації у
системах типу реакція-дифузія / В.В. Гафійчук, Т.М. Щербаченко, З.І. Васюник // Доп. АН
України. – 1992. - №7. – С.14-20.
2.Хессард В. Теория и приложения бифуркации рождения цикла / В. Хессард,
Н.Казаринов, И. Вен. – М.:Мир, 1985. – 280с
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КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ З ПРЯМОКУТНИМИ
МАТРИЦЯМИ
Войтушенко Є. С.
Розглянуто крайова задача для m  лінійних диференціальних систем рівнянь з n 
невідомими функціями:
dx
(1)
B = Ax  f (t ),
dt
x =
де A, B  m  n  вимірні сталі матриці та f (t )  C[a, b]  m  мірна вектор-функція,
x = x(t ) = col ( x1 (t ),..., xn (t )) , лінійний векторний функціонал, визначений на просторі n 
мірних, неперервних на [a, b] вектор-функцій: = col ( 1 ,..., m )
Використовуючи псевдообернені за Муром-Пенроузом матриці [1,2] та за
припущенням, що диференціальна система зводиться до квазідіагональної канонічної
форми[3], отримано умови існування та алгоритм знаходження розв'язків крайової задачі (1).
Доведено, що такі задачі є нетеровими.
1.A.A. Boichuk and A.M. Samoilenko. Generalized Inverse Operators and Fredholm
Boundary Value Problems. - VSP, Utrecht-Boston, 2004. - 317 p.
2.Бойчук О.А., Шегда Л.М. Бифуркация решений вырожденных нѐте-ровых краевых
задач // Дифференциальные уравнения - 2011. - №4.
3.Ф.Р. Гантмахер. Теория матриц. - М., Наука, 1966. - 576 p.
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Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. - Узагальнений оптимізаційний підхід до розв‘язування задач проектування систем прискорення та фокусування

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ‘ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРИСКОРЕННЯ ТА ФОКУСУВАННЯ
Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І.
За останні роки значно зросли вимоги до математичного та програмного забезпечення
при розв‗язуванні широкого кола прикладних задач. Серед проблем, які вдалося певною
мірою розв‗язати авторам, є методика оптимізації систем прискорення та фокусування. В
останні роки такі задачі викликають зацікавлення за кордоном у зв‗язку з інтересом до
прискорювальної техніки, наприклад до розробок мезонної фабрики або колайдера.
Проведений авторами аналіз за останні тридцять років постановок задач оптимального
керування ансамблем траєкторій і відповідних математичних моделей, які описують
динаміку пучка іонів, показав, що для конструктивного їх розв‗язування необхідні нові
розробки у галузі стійкості та оптимізації. Застосований принцип ускладнення математичної
моделі дав можливість здійснювати розв‗язок задач за такою схемою: 1) вибір початкового
керування та оптимізація повздовжнього руху; 2) розв‗язування задач про максимальний
захват частинок у режим прискорення та корекція параметрів оптимізації з урахуванням
повздовжніх та радіальних коливань; 3)оптимізація структури систем прискорення та
фокусування при малих струмах пучка з урахуванням експериментальних даних; 4) оцінка
граничного значення заряду пучка на оптимальних режимах функціонування системи та
врахування сил кулонівської взаємодії при розрахунку оптимальних характеристик
відповідних пристроїв; 5)визначення допусків на параметри системи та похибок
моделювання процесу. Численні розрахунки, пов‗язані з проектуванням прискорювальних
пристроїв у провідних наукових центрах Росії та інститутів НАН України, неодноразово
підтвердили конструктивність такого підходу та його дієвість. Цілеспрямованість указаної
схеми полягає не тільки в класифікації задач за зростаючою складністю, але й в отриманні
вхідної інформації для кожного з послідовних етапів.
Було також обґрунтовано, що задача керування пучками заряджених частинок має
тісний взаємозв‗язок з проблемами теорії стійкості руху. Так, у монографії [1] доведено, що
одна з важливих задач прискорювальної техніки про максимальний захват частинок у режим
прискорення співпадає з задачею практичної стійкості в оптимізаційній постановці.
Визначення параметрів для оптимального функціонування систем прискорення та
фокусування здійснюється за допомогою методу структурно-параметричної оптимізації.
Останні досягнення авторів при розв‗язуванні таких задач представлені у колективній
монографії [2].
Викладений підхід, який базується на методах практичної стійкості та структурно
параметричної оптимізації, дозволив розв‗язати не тільки конкретні прикладні задачі, але й
розвинути ряд теоретичних аспектів, за якими захищені декілька кандидатських та
докторських дисертацій. Останнім часом указані розробки знайшли підтримку Українського
науково-технологічного центру при виконанні проекту № 5240.
1. Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая
оптимизация и устойчивость динамики пучков. – Киев, Наукова думка, 1985. – 304 с.
2. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем.:
Монографія. – К.: Вид-во «Сталь», 2009. – 668 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ В
ЕКОЛОГІЇ
Гаркуша Н.І.
Одним з важливих напрямків досліджень екології останнього часу є дослідження
моделей динаміки популяцій. До необхідності розв‘язування таких задач призводять
проблеми інфекційних захворювань, розповсюдження епідемій, проблеми вимирання видів
тварин. В доповіді розглядаються питання розробки окремих математичних моделей
динаміки в екологічних системах. При їх побудові використовується математичний апарат
різницевих та диференціально-різницевих рівнянь. Проблема побудови адекватної
математичної моделі реальної екологічної системи є досить складною. Крім побудови
структури моделі необхідно задавати її параметри, які визначаються з деякими похибками.
Останнім часом набуло поширення дослідження математичних моделей з неточно заданими
параметрами. Моделі, фазовий портрет яких не змінюється при невеликих змінах параметрів,
називаються інтервально стійкими (грубими).
В доповіді розглянута нелінійна (квазілінійна) модель динаміки популяції Леслі. Вона
описується системою різницевих рівнянь. Для обліку впливу щільності популяції на її
плодючість вводиться величина, що є зваженим розміром популяції w x     j x j ,
n

j 1

j 0

, j  1, n - сталіі, які відображають вплив віку на життєві темпи зростання популяції.
Зроблено припущення, що щільність популяції надає вплив на плодючість лінійним чином, і
залежність від неї у всіх класів однакова. Тоді плодючість середнього індивіда f i класу

~
~
i  1, n є функцією вигляду f i  af i g wx , j  1, n , де f i – максимальний вихід
відтворення середнього індивіда, що відноситься до вікового класу, g w – залежність
падіння народжуваності від щільності, a – ймовірність виживання індивідів першого
вікового класу до моменту переходу до другого класу. Динаміка розвитку популяції
описується квазілінійною системою різницевих рівнянь
xk 1  L wxk  , k  0,1,2,...,
де матриця L системи матиме вигляд





~
~
af 1 g w x  af 2 g w x 

p1
0

Lw x   
0
p2

.
.

0
0


~
~
... af n 1 g w x  af n g w x 

...
0 0


...
0 0

. .
...

p n 1 0
...


Знайдено особливі розв‘язки, досліджено їх стійкість. При зроблених припущеннях
відносно знаходження параметрів у заданих проміжках проведено дослідження на
інтервальну стійкість.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ
Гладилина Р.И.
В последнее время большой интерес вызывают системы с переключениями (Switched
Systems), что связано с многочисленными приложениями этих систем в реальной жизни.
Например, системы с переключениями могут успешно применяться для моделирования
шагающих роботов, различных автоматических производственных комплексов,
автоматических операторов, систем управления самолетами, систем трансмиссии в
автомобиле, пакетной обработки данных, химических процессов и т.д.
Целью данной работы является получение условий асимптотической устойчивости
решений нелинейной импульсной системы с переключениями.
Рассматрим импульсную систему с переключениями, т.е. будем считать, что в моменты
переключений происходят импульсные воздействия, которые приводят к разрыву траектории
dx
=
fi (t , x), t  [ i , i 1 ), i  N ,
dt
(1)
x = x( i  0)  x( i  0) = I i ( x), t =  i , i  N ,
x(t0  0) =
x0 ,
где
t  R , x   Rn , fi : R   Rn , fi  Lip( x), fi (t ,0)  0; I i :   R n , I i  Lip, I i (0)  0; i :   R
,  0 < 1 < ;  i   при i   (i  N ) .
Предположим, что решение системы (1) существует и единственно, в точках разрыва
t =  i непрерывно справа.
Пусть Vi : R   R (i  N ) - семейство функций, удовлетворяющих следующим
условиям: функции Vi (t , x) непрерывны на каждом из интервалов ( i , i 1 ) и Vi (t ,0)  0 при

t  R , а в точках  i непрерывны справа.
Справедлива следующая теорема.
Теорема.
Пусть для системы уравнений (1) существует семейство функций
Vk (t , x)(k  N ) , удовлетворяющее условию
a( x )  Vk (t , x)  b( x )для(t , x)  R , a, b  ,(k  N ),
(2)
и, либо условиям A:
(3)
Vk (t , x)  ak c( x )дляt [ k 1; k ),(k  N ), c  ,
Vk ( k  0, x  I k ( x))  Vk ( k , x)  0(k  N ),
(4)
(5)
min( k   k 1 )   > 0,( x ),
kN

либо условиям B:
Vk (t , x)  0дляt [ k 1; k ),(k  N )

Vk ( k  0, x  I k ( x))  Vk ( k , x)  ak c( x )(k  N ), c  .
Если ak  0 и ряд





a

k =1 i

(6)
(7)

расходится, то тривиальное решение системы (1)

асимптотически устойчиво.
1.Гладилина Р.И. Об асимптотической устойчивости нелинейных импульсных систем //
Вісн. Дон. нац. ун-ту. Сер. А: Природничі науки. - 2012. - Вип. 2. - С. 13-17.
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СТІЙКІСТЬ ДО ЗБУРЕНЬ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ З ДОДАТНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ
Гладун В.Р., Матулка К.В.
Гіллясті ланцюгові дроби (ГЛД) є конструктивним математичним апаратом теорії
функцій, обчислювальної математики, алгебри і теорії чисел.
Як показують чисельні експерименти і теоретичні дослідження ГЛД мають властивість
обмеженого нагромадження похибок, що виникають в процесі їх обчислень. Аналіз оцінок
похибок підхідних дробів ГЛД, отриманих у роботах [1, 2] показує, що вони залежать не
тільки від похибок елементів, але від самих елементів. Тому актуальними є задачі вивчення
умов, при виконанні яких ГЛД є стійкими до збурень їх елементів та побудови множин
стійкості до збурень.
Ознаки стійкості до збурень ГЛД
 N
1
(1)
b0  D 
k 1 ik 1bi ( k )
з додатними частинними знаменниками запропоновані в роботі [1]. Зокрема,
встановлено, що область G  0,   є областю стійкості до збурень ГЛД (1). Цей результат
повністю розв‘язує задачу дослідження стійкості до збурень ГЛД (1).
Розглянемо ГЛД з додатними елементами
 N a
i(k )
,
(2)
b0  D 
k 1 i k 1 bi ( k )
де N  ℕ – кількість гілок розгалуження, i(0)  i0  0 , i(k )  i1i2 ...ik , i p  1, N , p  1, k ,

k  1, 2, ... , – мультиіндекси.
Використовуючи рекурентні співвідношення для добутків залишків підхідних дробів,
досліджено стійкість до збурень ГЛД (2).
1. Боднар Д.И. Ветвящиеся цепне дроби. /Боднар Д.И. – Киев: Наукова думка, 1986 . –
176 с.
2. Недашковський Н.А. О сходимости и вычислительной устойчивости ветвящихся
цепных дробей некоторых типов. \Недашковський Н.А. – Мат. методы и физ.–мех. поля,
1984, вып. 20, с. 27 – 31.
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СЛАБКОНЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Головацька І. А
Розглянуто нелінійну систему інтегро-диференціальних рівнянь з малим параметром  :
b

b

a

a

x(t )  (t ) [ A( s) x( s)  B( s) x( s)]ds = f (t )   K (t , s) Z ( x(s,  ), s,  )ds, (1)

де A(t ), B(t ) - (m  n) , (t ) - (n  m) , f (t ) - (n1), K (t , s) - (n  n)  вимірні матриці,
компоненти яких належать простору L2 [a, b] ; стовпчики матриці (t ) - лінійно-незалежні на
[a, b] ; Z ( x(t ,  ), t ,  ) - нелінійна по першій компоненті n -вимірна вектор-функція, така, що:
Z (, t ,  )  C( x  x0  q), Z ( x(,  ), ,  )  L2[a, b], Z ( x(t, ), t, )  C(0,  0 ].
Знайдено умови існування розв'язку x = x(t ,  ) системи (1), визначеного у класі векторфункцій: x(,  )  D2 [a, b], x(,  )  L2[a, b], x(t, )  C[0,  0 ], який перетворюється у розв'язок
x(t , 0) = x (t , c0 ) породжуючої ( = 0) системи (1) [1].
0

r1

Отримано рівняння для породжуючих констант:
b

sb

b

P [ A( s) K ( , s) Z ( x0 ( s, cr0 ), s, 0)dsd  B( s) K ( s, ) Z ( x0 ( , cr0 ), , 0)d ]ds = 0, (2)
1
1
D* a
aa
a
d1

за допомогою якого знайдено необхідну та достатню умови існування розв'язку
системи (1).
Теорема. Для того, щоб система (1) мала розв'язок, який при  = 0 перетворюється у
r
породжуючий розв'язок, необхідно, щоб вектор-констант c0  R 1 був дійсним коренем
r1

рівняння (2) для породжуючих констант, та достатньо, щоб цей корінь був простим.
Доведення даного критерію проводиться аналогічно до [2, 3].
Тут P - (d1  m) - вимірна матриця, яка складається з d1 лінійно незалежних стрічок
D*
d1

ортопроектора P * на коядро матриці D:
D

b

b

t

a

a

a

D := [ I m  [ A( s)( s)  B( s)( s)]ds,  A( s)ds], (t ) = ( s)ds

- відповідно (m  (m  n)),(n  m) - вимірні матриці.
1.A. M. Samoilenko, A. A. Boichuk, and S. A. Krivosheya.вЂњBoundary-value problem for
linear systems of integro-differential equations with degenerate kernelвЂќ, Ukr. Mat. Zh., 48, No.
11, 1576вЂ―-1579 (1996).
2.A. A. Boichuk and A. M. Samoilenko. Generalized inverse operators and Fredholm
boundary-value problems. - Boston: VSP, Mass, 2004.
3.A. Boichuk, J. Diblik, D. Khusainov, M. Ruzickova. Boundary-Value Problems for Weakly
Nonlinear Delay Differential Systems // Abstr.Appl. Anal. 2011 (2011), Article ID 631412. - 19 p.
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Гончар Н.С., А.С. Жохин А.С. - Динамическая модель обмена и анализ явлений рецессии

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБМЕНА И АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ РЕЦЕССИИ
Гончар Н.С., А.С. Жохин А.С.
Что является причиной кризисных явлений и как их можно объяснить на основании
теории экономического равновесия и динамики? Поскольку такие явления являются
повторяемыми во времени, то они должны возникать на основании, лежащих на поверхности
причин. Такими причинами, возможно, являются: инерционность предложения и снижение
спроса на определяющую для данной экономики группу товаров. Однако до сих пор эти
простые идеи не реализованы на какой-то модели экономической динамики. Если бы
удалось показать, что в некоторой математической модели экономической системы
постоянство предложения товаров и снижение спроса на них ведут в таких экономических
системах к явлению финансовой нестабильности, которая является естественной для такого
состояния экономики, то были бы найдены механизмы детектирования явления рецессии.
Оказывается, что столь простая и распространенная точка зрения – только полуправда. На
наш взгляд явление рецессии значительно сложнее и глубже.
1. Debreu, G. Economies with a finite set of equilibria, Econometrica, V. 38 pp 387 – 392
(1970).
2. Kehoe, T.J. Computation and multiplicity of equilibria. In: W. Hildenbrand and H.
Sonnenschein (eds.) Handbook of Mathematical Economics, pp. 2049 - 2144. Elsevier Science
Publishers B.V., Amsterdam (1991).
3. Gonchar N.S. Mathematical foundations of information economics. - Kiev: Inst. of
Theoretical Physics, 2008. - 468p.
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Григоренко А.Я., Романишин М.В. - Исследование результатов свободных колебаний незамкнутых конических оболочек переменной толщины в уточненной постановке

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
НЕЗАМКНУТЫХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ В
УТОЧНЕННОЙ ПОСТАНОВКЕ
Григоренко А.Я., Романишин М.В.
Конические оболочки с переменной жесткостью широко применяются в различных
отраслях современной техники. Исследование динамических характеристик данного
класса оболочек связано с большими вычислительными трудностями, так как исходная
модель описывается системой дифференциальных уравнений высокого порядка в частных
производных с переменными коэффициентами.
В рамках уточненной теории оболочек типа Тимошенка для конической оболочки,
изготовленной из изотропного материала, уравнения движения имеют вид :
L1 (u, v, w)   h02 u; L2 (u, v, w)   h 02 v; L3 (u, v, w)   h 02 w
(1),
L4 (u, v, w)   h02 s ; L5 (u, v, w)   h 02 
где Li , (i  1..5) – линейные дифференциальные операторы по координатам s и  ;

u  u(s, ) , v  v(s, ) і w w(s, ) – формы колебаний при данной собственной частоте 0 ;
 – плотность материала, h – толщина конической оболочки, которая является
переменной функцией. На торцах оболочки рассматриваются следующие граничные
условия: жесткое закрепление, шарнирное опирание и их комбинации. В окружном
направлении задаются условия симметрии.
В данном сообщении для решения задач об определении частот свободных
колебаний конических оболочек (решение системы (1) с соответствующими граничными
условиями) используется метод сплайн-коллокации, суть которого в следующем: искомые
функции u , v и w раскладываются в ряды по линейным комбинациям В-сплайнов
третьей степени, которые точно удовлетворяют граничные условия в направлении
аппроксимации (меридиональном направлении s ); полученное разложение подставляется
в (1) и граничные условия, и точно удовлетворяется в заданных точках – точках
коллокации. Тогда исходные уравнения в частных производных (1) сводятся к линейной
краевой задаче на собственные значения для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений вида:
dY
 A( ,  0 ) Y , 0    ; B1Y (0)  0 , B2 Y ( )  0
(2),
d
которая решается устойчивым численным методом дискретной ортогонализации в
сочетании с методом пошагового поиска.
Достоверность результатов проверялась сравнением полученных частот замкнутых и
незамкнутых конических оболочек, а также с помощью индуктивных приемов.
С помощью предложенной методики были исследованы изотропные замкнутые и
незамкнутые конические оболочки переменной толщины с разными углами конусности.
Толщина исследуемых оболочек изменяется по следующему закону: h  h0 (1   cos ) , h0  2 
-параметр изменения толщины. Проводится анализ влияния характера изменения толщин,
механических и геометрических параметров, граничных условий на распределение спектра
собственных частот .
85

Гриценко Геннадій Юхимович, керівник «Центру космології» ФСП,
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна,
е-mail: yaropolkbazhaluk@gmail.com
Гриценко Г.Ю. - До проблеми динамічної стійкості сонячної планетної системи

ДО ПРОБЛЕМИ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СОНЯЧНОЇ ПЛАНЕТНОЇ
СИСТЕМИ
Гриценко Г.Ю.
Проблема стійкості планетної системи Сонця неодноразово переглядалася, і точної
відповіді на неї не було.
Так, за першим законом Кеплера всі планети рухаються по еліптичних орбітах у
площині еліпса, але з його законів не випливає, що всі планети рухаються в одній площині.
За Л. Ейнером, рух трьох тіл, які обертаються, буде стійким, якщо вони в початковий
момент перебували на одній прямій лінії. У нашому випадку 10 планет, включаючи Цереру
(Астероїди).
У першому наближенні стійкість планетної системи вирішується двома теоремами П.
Лапласа. За І.С. Шкловським, планети Земної групи у процесі їх утворення «розпадаються на
дві конденсації з приблизно однаковими масами».
Дійсно, маса Землі = 1, приблизно дорівнює сумі мас Меркурія, Венери та Марса:
0,054 + 0,815 + 0,107 = 0,976 ≈ 1. Астероїди уточнюють рівняння.
Очевидно, що динамічну еліптичну Сонячну планетну систему можна буде вважати
стійкою, якщо буде доведено її статичну рівновагу відносно Сонця у початковий момент,
виходячи з того, що планети утворилися із рівновагомого протопланетного диска.
Рівновага планетної системи відносно Сонця доводиться автором за законом Архімеда
– рівноваги нерівноплечних важільних терезів [1].
Рівновага системи планет Земної групи відносно центра Сонця відбувається при їх
розташуванні на прямій лінії у порядку:
Земля – Сонце – Меркурій – Венера – Марс – Астероїди
за умови, що маси планет гравітаційні, а уявний важіль утворюється силами
міжпланетного та міжсонячного тяжіння і відштовхування.
Тоді статичний момент Землі відносно «опори» – центра Сонця (добуток її маси = 1 на
її відстань до Сонця = 1 астрономічній одиниці) буде приблизно дорівнювати статичним
моментам інших планет (добуткам їхніх мас на їхні відстані до Сонця в а.о.):
1 х 1 = 1 ≈ (0,054 х 0,387) + (0,815 х 0,723) + (0,107 х 1,525) = 0,773.
Астероїди уточнюють рівняння.
Рівновага системи Планет-гігантів відносно центра Сонця відбувається при їх
розташуванні на прямій лінії у порядку:
Юпітер – Сонце – Сатурн – Уран – Нептун – Плутон.
Тоді статичний момент Юпітера відносно центра Сонця (добуток його маси = 318 на
його відстань до Сонця в а.о.) буде майже точно дорівнювати статичним моментам інших
планет (добуткам їхніх мас на їхні відстані до Сонця в а.о.).
318 х 5,45 = 1733,1 ≈ (95,1 х 9,55) + (14,5 х 19,2) + (17,2 х 30,59) + (0,002 х 39,45) = 1712,8.
Статична рівновага планетної системи відносно Сонця у початковий момент
обумовлює обертання планет майже в одній площині, крім Плутона, а також забезпечує
тривалу динамічну стійкість планетної системи і пояснює тенденцію планет до «параду
планет».
1. Гриценко Г.Ю. Симетрія і стійкість Сонячної планетної системи // XIV Міжнародна
наукова конференція ім. академіка М. Кравчука. – 19–21 квітня 2012 року. – Матеріали конф.
– К., 2012 – С. 85–86.
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Данилюк І.М. - Про усереднення початкової задачі для багаточастотних систем вищого наближення зі сталими запізненнями

ПРО УСЕРЕДНЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМ
ВИЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ЗІ СТАЛИМИ ЗАПІЗНЕННЯМИ
Данилюк І.М.
Розглянемо нелінійну систему n+m диференціальних рівнянь з повільними та
швидкими змінними і сталими запізненнями вигляду
r
dx
=  k ak ( X , )   r 1 A( X , , ,  ),  [0, L],
(1)
d k =0
r
d
=  k 1bk ( X , )   r B( X , , ,  ),  [0, L],
(2)
d k =0
де

X = ( x( ,  ), x(  1 ,  ),..., x(   s ,  )) ,

 = ( ( ,  ), (  1 ,  ),... ,

x = x( ,  )  D  Rn ,

 (   s ,  )) ,  =  ( ,  )  Rm , i  (0, L) , i = 1, s, (0,  0 ]   – малий додатний параметр, D –
відкрита обмежена область в R n .
Задамо для (1),(2) початкову умову
x( ,  ) = f ( ),  ( ,  ) = g ( ,  ) 

1



(t )dt,

  [,0] ,

(3)

0

де  = max  i ; f (t ) і g (t,  ) , (t ) n- і m-вимірні вектор-функції відповідно.
i =1, s

Поставимо у відповідність вихідній задачі (1) – (3) усереднену за  задачу
r
dx
=  k ak ( X , )   r 1 A0 ( X , ,  ),  [0, L],
d k =0
x( ,  ) = f ( ),  [,0],
r
d
=  k 1bk ( X , )   r B0 ( X , ,  ),  [0, L],
d k =0

 ( ,  ) = g ( ,  ) 

1



(t )dt,  [,0],

(4)
(5)
(6)
(7)

0

де
X = ( x( ), x(  1 ), x(  2 ),..., x(   s )),
Z 0 ( X , ,  ) = ( A0 ( X , ,  ), B0 ( X , ,  ))  lim T
T 

( s 1) m

T

T

0

0

...Z ( X , , ,  )d.

Усереднена задача є простішою від вихідної, оскільки вона розпадається на дві
підзадачі: (4),(5) – для знаходження x ( ,  ) і (6),(7) – для знаходження  ( ,  ) .
Встановлено умови, при яких існують такі додатні сталі  0*  1 і  , що при  0 <  0*
оцінка відхилення розв‘язку {x( ,  ), ( ,  )} вихідної задачі (1) – (3) від розв‘язку
{x( ,  ),  ( ,  )} усередненої задачі (4) – (7) має вигляд

x( ,  )  x( ,  )    ( ,  )   ( ,  )   
при ( ,  ) [0, L]  (0,  0 ] .
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Данилов В.Я., Зінченко А.Ю. - Дослідження регулярної та хаотичної динаміки однієї фінансової системи

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ХАОТИЧНОЇ ДИНАМІКИ ОДНІЄЇ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Данилов В.Я., Зінченко А.Ю.
В даній роботі наведені результати дослідження так званої нелінійної
системи Ю.-Ш. Чена, запропонованої в роботі [1]:
x  z  ( y  a ) x,

фінансової

y  1  by  x 2 ,
z   x  cz,
де параметри a  0 – збереження суми процентної ставки, b  0 – вартість інвестицій, c  0 –
еластичність попиту на комерційних ринках. При цьому в ході комплексного чисельного
дослідження було вперше для даної системи побудовано атласи карт динамічних режимів в
залежності від біфуркаційних параметрів та виявлені всі основні сценарії переходів до
детермінованого хаосу (за сценарієм Фейгенбаума, Рюєля-Такенса та Помо-Манневіля).
Дослідження системи проводилося на розробленій авторами комп‘ютерній програмі,
інформаційна технологія якої складається із 19 чисельних методів дослідження динамічних
систем, заданих звичайними диференціальними рівняннями, та їх скалярних реалізацій.
Зокрема, це методи знаходження ляпуновських характеристичних показників (метод QR
розкладання Екмана і Рюеля, а також метод Бенеттіна та інших), побудови перетину та
відображення Пуанкаре (за методом Ено), побудови спектральної щільності атракторів (за
методом Філона), побудови інваріантної міри, побудови проекцій фазових портретів
розв‘язків системи (метод Рунге-Кути із постійним та змінним кроком чисельного
інтегрування), а також методи параметричної та повної реконструкції динамічних систем.
Детальніше із даними методами можна ознайомитися в роботі [2].
При дослідженні сценарію Фейгенбаума було зроблено припущення, яке
підтверджується чисельно, що для каскаду біфуркацій стійких циклів має місце порядок
Шарковського.
При математичному дослідженні даної системи були сформульовані та доведені ряд
теорем: про існування глобального ‖експоненціального‖ атрактора системи, періодичних
розв‘язків системи, наявність біфуркацій Пуанкаре-Андронова-Хопфа, а також теореми із
області управління атракторами (перевід динамічної системи із хаотичного режиму в
регулярний). При цьому були сформульовані визначення глобального ‖експоненціального‖
атрактора і додатного інваріанта на основі функції Ляпунова.
1.J. H. Ma and Y. S. Chen, Study for the bifurcation topological structure and the global
complicated character of a kind of nonlinear finance system. I / J. H. Ma and Y. S. Chen //
Applied Mathematics and Mechanics, vol. 22, no. 11, pp. 1240–1251, 2001.
2.
Данилов В.Я., Зінченко А.Ю. Синергетичні методи аналізу – К.: НТУУ ―КПІ‖
ВПІ ВПК ―Політехніка‖, 2011. – 340 с.
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Жуматов С. С., Онайбаев К. - Равномерная устойчивость программного многообразия неявных систем

РАВНОМЕРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОГРАММНОГО МНОГООБРАЗИЯ
НЕЯВНЫХ СИСТЕМ
Жуматов С. С., Онайбаев К.

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений неразрешенных относительно
производной
(1)
f t , x, x   0, f  R s , x  R n s  n, t   ,   .
Неявный характер этой системы порождает ряд трудностей, связанных с
существованием и единственности, устойчивостью и ограниченностью решений. В работе
[1] такие системы названы неявными дифференциальными системами, введены понятия
устойчивости и ограниченности решений относительно заданных нелинейных функций.
Обзор по исследованиям неявных дифференциальных систем проведен в [2] . Предположим,
что векторная функция f t , x, x  обеспечивает существование решений системы (1). Под
решением системы (1) будем понимать непрерывную функцию времени t существующую на
временном интервале T  I , которая всюду T \ S удовлетворяет уравнению (1), где S - не
более чем счѐтное множество. Программное многообразие t  задается следующим
образом t   t , x   0,   R s s  n .
Обозначим через  множество, образованное при t  t0 ,  ), значениями xt , t0 , x0  всех
решений xt  , существующих на t0 ,  ), t 0  T , где T -связное множество всевозможных
начальных моментов, а через  - многозначную функцию, которая обладает свойством
t0 , t   t0 , t , t 0  t. Пусть x u t  - известное решение системы (1),  t , xu t   0 .
Целью данной работы является установление некоторых качественных свойств
программного многообразия неявных дифференциальных систем с помощью прямого
метода Ляпунова.
Введѐм некоторые векторные функции q, p, l , удовлетворяющие следующим условиям:
Q t ,    x  R n :| qt ,   qt ,0 |  , qt ,  R q ,
(2)
P t ,    x  R n :| pt ,   pt ,0 |  , pt ,  R p .
Теорема. Пусть заданы функции q, p , удовлетворяющие условию (2), и существуют
непрерывная функция V , которая является локально липшицевой по x, и решение
xu t  Dt0 , t ,   такие, что:
t0 ,      0, t 0  I ; V t , qt ,0  0,
1)
Ø,
2) θ ( a(t , ω) ) ≤V (t , q(t , ω)) ≤ξ ( a(t , ω) );
3) P,   было не затухающим ∀ε ∈ (0, γ);





4) D +V (t , q(t , ω)) ≤0.
Тогда программное многообразие неявной дифференциальной системы (1) равномерно
устойчиво относительно функций q, p .
1.Bajic P. N. Non linear function and stability of motions implicit systems // Int. J. Cont. 1990. V.52. No 5. - P. 1167-1187.
2.Жуматов С.С. Устойчивость и притягиваемость программного многообразия неявных
дифференциальных систем //Труды Третьей Международной конференции‖ Математическое
моделирование и дифференциальные уравнения ―. - Брест. 2012. - С.143-151.
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Журавлев В. Ф. - Решение интегральных уравнений фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА С
ВЫРОЖДЕННЫМ ЯДРОМ В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Журавлев В.Ф.
Рассмотрим в банаховом простанстве B1 интегральное уравнение Фредгольма з
выродженным ядром
b

( Lz )(t ) := z (t )  M (t ) N ( s) z ( s)ds = f (t ),

(1)

a

f (t )  C( , B1 ), оператор-функции M (t ) и N (t )
действуют из банахового пространства B1 в себя и сильно непрерывны.
L : C( , B1 )  C( , B1 ),

где

b

Пусть оператор D = I B  A, ( A = N (t ) M (t )dt )  обобщенно обратимый [1]. Тогда
1

a

существуют ограниченные проекторы

N ( D)

: B1  N ( D) ,

YD

: B1  YD и ограниченный

обобщенно-обратный оператор D  .
Теорема 1. Пусть D : B1  B1  ограниченный обобщенно обратимый оператор.
Тогда интегральный оператор L (1) - обобщенно обратим.
Для доказательства теоремы построены проекторы
b

(

N ( L)

z )(t ) = M (t )

N (D)

N (s) z(s)ds,

N ( L)

: C( , B1 )  N ( L),

a

b

(

YL

f )(t ) = M (t )

YD

N (s) f (s)ds,

YL

: C( , B1 )  YL

a

и показано, что они ограничены.
Теорема 2. Пусть D : B1  B1  ограниченный обобщенно обратимый оператор.
Тогда при выполнении условия
b

(

YL

f )(t ) = M (t )

YD

N (s) f (s)ds = 0
a

операторное уравнение (1) разрешимо и имеет семью решений
z (t , c) = M (t ) N ( D )c  ( L f )(t ),
где

M (t )

N ( D)



разрешающий

интегрального уравнения,

оператор соответствующего

(1) однородного

c  произвольный элемент банахового пространства B1 ,

b

( L f )(t ) = f (t )  M (t ) D  N ( s) f ( s)ds 

обобщенно-обратный оператор к интегральному

a

оператору L.
1.Попов М.М. Доповнювальні простори і деякі задачі сучасної геометрії просторів
Банаха // Математика сьогодні'07. - 2007. - В. 13. - C. 78 - 116.
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Зеленская И. А, Болилый В. А. - Внутрішня точка звороту і-го роду в системі диференціальних рівнянь

ВНУТРІШНЯ ТОЧКА ЗВОРОТУ І-ГО РОДУ В СИСТЕМІ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Зеленская И. А, Болилый В. А.
Досліджена система сингулярно збурених диференціальних рівнянь (ССЗДР):
( )
( ) ( )
( )
(1)
,
( )
При
( ( ) ( ) ( )) – шукана вектор –
( )) – задана вектор – функція, а ( ) відома матриця виду
функція, ( )
(
(

)

( )

(

)

(

)

̃( )

(

̃( ))

( )
( )
Систему рівнянь (1) досліджено за умови, що ( )
( ) ( )
( )
Вироджена система має вигляд
Характеристичне рівняння, що відповідає системі СЗДР (1):
| (

)

|

|

( )

( )

|

(2)

√ ̃( )
Корені рівняння:
Для виділення всіх істотно особливих функцій (ІОФ) вводиться регуляризуюча зміння
𝑝
( ) де показник
і регуляризуюча функція
( ∫ √

̃( )

)

( )
( ∫ √ ̃( ) )
{
визначаються однозначно. Асимптотику розв‘язку розширеного рівняння знайдено у
вигляді ряду
)
∑
(
)
( ) ( )
( )
̃(
( ) ( )
(3)
Множина
(
) складається з прямої суми ( ( ) ( )) (
( ) ( ))
̅̅̅̅̅ які є розв‘язками однорідного векторного рівняння. Аналітичні функції
( ) ( ) залежать від малого параметра
і є нескінченно дифереційовними за
змінною
,
-. Функції
є функціями Ейрі-Лангера. Функції ( ), її похідна та
функція ( ) відповідають за частинний розв‘язок неоднорідної системи (1).
,
- ) ( )
Теорема. Нехай 1) ( )
̃( ) ( ) ( )
Тоді на відрізку
,
- можна побудувати загальний розв‘язок ССЗДР (1) у вигляді асимптотичного ряду (3),
коефіцієнти якого є досить гладкі фунції на відрізку ,
1.Болілий В.О. Внутрішня точка звороту в диференціальному рівнянні третього
порядку// Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 200.Т. 43 - № 3. С.44-50.
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Іванюк П.В. - Оцінка якості режиму повної синхронізації двох зв’язаних хаотичних систем з квадратичною нелінійністю

ОЦІНКА ЯКОСТІ РЕЖИМУ ПОВНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ ДВОХ ЗВ’ЯЗАНИХ
ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ З КВАДРАТИЧНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ
Іванюк П.В.
Коливальні системи з хаотичною динамікою знайшли важливе практичне застосування
в багатьох галузях науки та техніки [1]. Зокрема, при розробленні систем зв‘язку з
використанням хаосу, актуальною темою досліджень залишається проблема встановлення
синхронної поведінки генераторів хаотичних коливань передавальної та приймальної частин.
З метою встановлення особливостей режиму повної синхронізації в роботі були
визначені похибки синхронізації між ведучою і веденою системами для різних динамічних
змінних та досліджено вплив розкиду параметрів системи на тривалість перехідного процесу.
Математична модель двох зв‘язаних хаотичних систем Лю (Liu system) [2], що містить
дві квадратичні нелінійності, описується наступною системою диференційних рівнянь:
x1  a( y1  x1 ), y1  bx1  hx1 z1  w1 ,
2
z1  cx1  dz1 , w 1  ny1 .
x 2  a( y 2  x 2 ), y 2  bx1  hx 2 z 2  w2  e( y1  y 2 ),
2
z 2  cx1  dz 2 , w 2  ny 2
де y1  y2 похибка синхронізації між ведучою та веденою системами, що формують при
певних значеннях параметрів хаотичні сигнали x1, y1, z1, w1 та x2, y2, z2, w2 відповідно; e –
коефіцієнт зв‘язку. Чисельний аналіз проводився для значень параметрів a=15, b=30, h=1,
λ=1, c=4, d=2.5 та n=20.

а)
б)
Рис.1. Часові залежності похибок синхронізації двох зв‘язаних хаотичних систем: а) x б) y.
Приведені часові залежності похибок синхронізації (рис. 1) вказують на те, що з часом
різниця між хаотичними сигналами прямує до нуля, тобто встановлюється режим
синхронізації. Було показано, що при збільшенні значення коефіцієнту зв‘язку тривалість
перехідного процесу зменшується. Встановлено, що збільшення розкиду значень одного з
параметрів приводить до розсинхронізації систем.
1.Фрадков А.Л. Управление хаосом: Методы и приложения. II. / Б.Р. Андриевский, А.Л.
Фрадков // Автоматика и телемеханика. – 2004. – Вып. 4. – С. 3–34.
2.Иванюк П.В. Хаотическое маскирование информационных сигналов с
использованием генераторов на базе системы Лю / П.В. Иванюк, Л.Ф. Политанский, Р.Л.
Политанский, О.М. Элияшив // Технология и конструирование в электронной аппаратуры. –
2012. – № 3. – P. 11–17.
92

Калайда Олексій Феофілович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,
КНУ імені тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: alekcei_kalaida@comcast.net, akalayda@i.com.ua
Калайда О.Ф. - Векторні рівняння типу Бесселя

ВЕКТОРНІ РІВНЯННЯ ТИПУ БЕССЕЛЯ
Калайда О.Ф
Рівняння Бесселя
x 2 y  xy  ( x 2  2 )  0,
його фундаментальну систему розв‘язків та загальний ров‘язок можна узагальнити на випадок векторних рівнянь та, як і у салярному випадку, методом Фробеніуса побудувати їх
фундаментальні системи розв‘язків.
Розглянемо векторне однорідне рівняння
(1)
A0 x 2 y  A1 xy  ( A2 x 2  A3 ) y  0,
де A, B, C  сталі квадратні матриці, y  вектор-функція. Як і у випадку скалярного рівняння Бесселя, розв‘язок рівняння (1) будуємо, згідно з методом Фробеніуса (з сингулярним методом степеневих рядів [1]), у вигляді узагальне-ного степеневого ряду


y ( x)  x  an x n

(2)

n 0

з невідомими скаляром  та сталими векторами an . Підставивши (2) в (1) та прирівнявши в
одержаній тотожності коефіцієнти при одинакових степенях x, дістанемо так зване розв‘язуюче рівняння методу
(3)
( A0 2  ( A1  A0 )  A3 )a0  0
відносно  , a0 (зокрема, при A0  A1 рівняння (3) подібне рівнянню у випадку скалярного
рівняння (1)) та рекурентні рівняння
(2( A0  A1  A2 )  A3 )a2  ()a0  0, ( A0  A1  A3 )a1  0,
(зокрема, при det( A0  A1  A3 )  0 маємо a1  0, а тому усі коефіцієнти з непар-нимим
індек-сами теж відсутні, тобто регулярна частина ряду (2) є ряд лише за парними степенями)
від-носно решти коефіцієнтів an , n  1, ряду (2). Оскільки в (3) за побудовою a0  0, то
фактич-но рівняння (3) - це нелінійна (квадратична) алгебрична спектральна задача. Отже,
для зна-чень  i параметра  маємо алгебричне рівняння
det( A0 2  ( A1  A0 )  A3 )  0   i ,
а для нетривіальних розв‘язків a0, i рівняння (3) – лінійні алгебричні рівняння
( A0 i2  ( A1  A0 ) i  A3 )a0  0  a0, i  0.

1. Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Калайда А.Ф. Математический ана-лиз (в 3 частях), ч. 3.- К.: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1987.- 344
с.
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Кириченко Л.О., Жилинкова А.Ю., Хабачева А.Ю. - Сравнительный анализ вероятностных и фрактальных свойств реализаций случайного и хаотического блуждания

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТНЫХ И ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
РЕАЛИЗАЦИЙ СЛУЧАЙНОГО И ХАОТИЧЕСКОГО БЛУЖДАНИЯ
Кириченко Л.О., Жилинкова А.Ю., Хабачева А.Ю.
Хаос представляет собой нерегулярную форму поведения детерминированной системы в
установившемся режиме. Основным свойством таких систем является чувствительная
зависимость к сколь угодно малым изменениям начальных условий. Это обстоятельство
ведет к потере детерминированной предсказуемости и необходимости вводить
вероятностные характеристики для описания динамики систем с хаотическим поведением.
Одними из самых простых и наглядных математических моделей, демонстрирующих
хаотическое поведение, являются итерируемые отображения вида x n 1  f (C, x n ) , где С –
управляющий параметр.
Динамика некоторых одномерных периодических
x
отображений
демонстрируют
диффузионное
поведение, которое по своим статистическим
свойствам близко к случайному броуновскому
движению. В работе рассмотрены кусочно-линейные
дискретные отображения, типичный вид которых
представлен на рисунке. Нерегулярное блуждание в
данном случае возникает за счет того, что траектория
под влиянием хаотического движения внутри Рисунок – Пилообразное отображение
одного или нескольких «зубьев пилы» забывает
свое прошлое [1].
Обобщенной моделью одномерного случайного блуждания является фрактальное
броуновское движение, приращения которого в общем случае являются коррелированными.
Данный процесс обладает свойством самоподобия, мерой которого является показатель
Херста [2].
В представленной работе проведен сравнительный анализ статистических свойств
реализаций случайного блуждания, полученных на основе стохастического и
детерминированного подхода. Проведен фрактальный анализ реализаций кусочно-линейных
отображений. Показано, что, в отличие от реализаций фрактального броуновского движения,
являющихся монофрактальными, реализации, генерируемые отображениями, обладают
мультифрактальными свойствами. Мультифрактальные характеристики таких реализаций
определяются видом и параметрами «зубьев пилы» хаотического отображения.
i+1 3
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1.Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение / Г.Шустер.– М.:Мир, 1988.–240 с.
2.Федер Е. Фракталы / Е. Федер. – М.: Мир, 1991. – 254 с.
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Кичмаренко О.Д., Карпычева М.Л. - Усреднение периодических систем дискретных уравнений с переменным запаздыванием

УСРЕДНЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДИСКРЕТНЫХ УРАВНЕНИЙ С
ПЕРЕМЕННЫМ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Кичмаренко О.Д., Карпычева М.Л.
Рассматривается система дискретных уравнений с переменным запаздыванием
xi 1  xi    f i, xi , xs  , x 0  x 0 ,

где xi  D  R n – текущее состояние системы,   0 – малый параметр, f i, xi , xs  –





заданная вектор-функция, i  I  0, 1, 2, ..., N , N  E L 1 , L  const , E a  – целая часть
числа a , s  I s  0, 1, 2, ..., i определяет момент влияния переменного запаздывания на
текущее состояние системы.
Пусть функция f i, xi , x s  является периодической функцией по i с периодом p и









1 q p1
 f j, w1 , w2 .
p j q
Заданной системе уравнений ставится в соответствие усредненная система дискретных
уравнений вида
wk 1  wk   p  f 0 wk , wm  , w0  x 0 , s  mp, m  1 p  ,
f 0 w1 , w 2 

yi  wk 

i  kpwk 1  wk 
p

, i  kp, k  1 p  ,

L
где k  I k  0, 1, 2, ..., N k , N k  E   , m  I m  0, 1, 2, ..., k .
 p 
Формулируются условия, гарантирующие близость решений заданной и усредненной
систем в периодическом случае. Рассматриваются соответствующие примеры, для которых
получаются оценки близости решений заданной и усредненной систем, содержащих
переменное запаздывание, на асимптотически большом промежутке времени.
1.Плотников В.А., Плотникова Л.И., Яровой А.Т. Метод усреднения дискретных
систем и его приложение к задачам управления. // Нелинейные колебания. – 2004. – Т.7, № 2.
– С. 241 – 254.
2.Кичмаренко О. Д., Карпычева М. Л. Усреднение систем дискретных уравнений с
постоянным запаздыванием // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Сер. матем. i
iнформ. – 2012. – Вип. 23, № 2. – С. 76 – 85.
3.Кичмаренко О. Д., Карпычева М. Л. Усреднение периодических управляемых систем
с постоянным запаздыванием на дискретном времени. // Вестник Одесского национального
университета. Математика и механика. – 2012. – Т.17, вып. 1–2. С. 54 – 69.
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Ковальчук В.В. - Про критичні випадки теорії стійкості деяких динамічних систем

ПРО КРИТИЧНІ ВИПАДКИ ТЕОРІЇ СТІЙКОСТІ ДЕЯКИХ ДИНАМІЧНИХ
СИСТЕМ
Ковальчук В.В.
Однією із важливих задач фундаментальних досліджень нелінійної динаміки
маятникових систем зі слідкуючою силою є встановлення особливостей динамічної
поведінки маятника у критичних випадках одного нульового і пари суто уявних коренів
характеристичного рівняння. Актуальність досліджень обумовлена можливістю
використання отриманих результатів для визначення оптимальних параметрів, що
забезпечують ефективність та надійність роботи тих конструктивних елементів будівельних
споруд, які моделюються досліджуваною системою. Результати досліджень можна також
використати при вивченні закономірностей у поведінці інших нелінійних систем зі
слідкуючою силою.
Для перевернутого математичного маятника (одно-, дво- або триланкового) із пружнозакріпленим верхнім кінцем і слідкуючою силою, прикладеною до верхнього кінця,
диференціальні рівняння руху складаємо за допомогою рівнянь Лагранжа другого роду:

d T T

 Qt , q, q  .
d t q q
Тут Q (t, q, q ) – матриця-стовпчик узагальнених сил, що діють на систему. Ця матриця має
розмірність п  1, де п – кількість ланок маятника.
Система рівнянь допускає положення рівноваги q = q = 0, що відповідає вертикальному
положенню ланок маятника. Для дослідження стійкості цього положення рівноваги
приводимо диференціальні рівняння збуреного руху до нормальної форми Коші:
x2і 1  x2і ,
x2 і  F2і ( x 1 , x 2 , ..., x 6 ) ,

де і = 1, п . При цьому х 2і 1 = φі – кути відхилення ланок маятника від вертикалі, які
однозначно задають положення досліджуваної механічної системи. Для лінеаризованих
рівнянь збуреного руху три ланкового маятника характеристичне рівняння можна записати у
вигляді
 6  B1  5  B 2  4  B3  3  B 4  2  B5   B 6  0 .

(1)

Для аналізу коренів цього рівняння застосовуємо умови Рауса-Гурвіца. Розраховані
значення суттєвих параметрів маятника, при яких В6 = 0, тобто маємо критичний випадок
одного нульового кореня рівняння (1). При переході суттєвих параметрів через указані
значення відбувається втрата стійкості вертикального положення рівноваги. Із умови Δ5 = 0
отримані ті значення суттєвих параметрів маятника, при яких рівняння (1) має пару суто
уявних коренів. Відповідно перехід через отримані значення параметрів супроводжується
зміною характеру стійкості вертикального положення рівноваги маятника. Оскільки
характеристичне рівняння (1) складене для триланкового маятника, то встановлені умови, за
яких із рівняння (1) можна отримати характеристичні рівняння для одно- та дволанкового
маятників. Це дає можливість узагальнити результати і проаналізувати, як у многовидах
станів рівноваги маятника відбуваються якісні зміни внаслідок біфуркацій і катастроф.
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Коляда Ю. В., Кравченко Т.В., Трохановський В.І. - Якісне моделювання траєкторій економічного розвитку об’єкта господарювання.

ЯКІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Коляда Ю. В., Кравченко Т.В., Трохановський В.І.
Запропонована [1] математична модель (ММ) розвитку фірми у просторі економічних
подій з координатами «чисельність працівників
– обсяг власного капіталу – кредит »
( ⁄ )
( ⁄ )
( ⁄ )
⁄
за допомогою заміни змінних:
записується у безрозмірному вигляді:
̇ ( ⁄ )
(
) ; ̇
( ⁄ )
; ̇ (
⁄ )
( ⁄ )
(1)
⁄ , відповідно ̇ і ̇ –
де величини
є певні коефіцієнти початкової моделі; ̇
перша похідна змінних.
Структура і складові сукупності рівнянь (1), якою описується нелінійна динаміка
виробничої діяльності економічного агента, відповідають знаменитій моделі Лоренца, але
мають місце відмінності: у першому рівнянні системи коефіцієнти біля змінних не рівні між
собою; у другому і третьому рівняннях системи (1) стоять коефіцієнти біля нелінійних
доданків. Аналогічно моделі Лоренца, керуючим параметром у нашому випадку буде
⁄ .
величина
Відповідно до методології [2] математичного моделювання динаміки економічного
розвитку спочатку, шукаються особливі (рівноважні) точки, вимагаючи ̇
̇
̇
. Для
(
)
ММ(1)
вони
записуються:
тривіальна
і
(√( ⁄
)(
) √( ⁄
)(
) ((
)⁄ )).
( ⁄ )(
Характеристичне рівняння має вигляд
, де
)
( ⁄ )(
)
⁄
( ⁄ )
(
⁄ ) ( ⁄ )
( ⁄ ) ( ⁄ )
(
⁄ ) . Наданням коефіцієнтам ММ (1) різноманітних числових
значень отримуються різні фазові портрети – взаємозалежності між змінними моделі. Також
з‘являється можливість побудови параметричного портрета – змінюваності поведінки (м‘яке
або жорстке збудження) траєкторії економічної еволюції від належності коефіцієнтів до
певної області значень. Додатне значення першої ляпуновскої величини
, обчислюване
[3] через коефіцієнти моделі (1), сприяє визначенню небезпечної межі стійкості розв‘язку.
1.Синергетическая модель устойчивости средней фирмы / В.И. Шаповалов, В.Ф.
Каблов, В.А. Башмаков, В.Е. // Синергетика и проблемы теории управления; [под ред. А.А.
Колесникова].–М.:Физматлит, 2004.–с.454–464.
2.Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія /
Ю.В. Коляда.–К.: КНЕУ, 2011.–297с.
3.Рощин Н.В. Опасные границы устойчивости в модели Лоренца / Н.В. Рощин//
Приклад. матем. и механ.–1978.– Вып.5.–с. 950–952
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Крутий Ю.С. - Аналитическое представление для перемещений и внутренних усилий в центрально сжатом стержне непрерывной переменной жесткости

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ВНУТРЕННИХ
УСИЛИЙ В ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТОМ СТЕРЖНЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
ЖЕСТКОСТИ
Крутий Ю.С.
Пусть задан прямой упругий стержень непрерывной переменной жесткости, сжатый
осевой постоянной продольной силой N . Совместим ось x с линией центров тяжести
поперечных сечений стержня.
Как известно [1], при решении задачи устойчивости равновесия стержня ключевую
роль играет дифференциальное уравнение продольного изгиба
( E( x) I ( x) y( x))  Ny( x)  0 ,
где E ( x) I ( x)  изгибная жесткость, y( x)  прогиб сечения стержня в точке x .
Применяя метод прямого интегрирования, суть которого изложена в публикации [2],
можно построить точное решение данного уравнения. Наличие точного решения позволяет
получить в аналитическом виде представления для параметров состояния стержня,
характеризующих его напряженно-деформированное состояние. К таким параметрам относят
перемещение y ( x) , угол поворота  ( x)  y( x) , изгибающий момент M ( x)   E( x) I ( x) ( x)
и поперечную силу Q( x)  M ( x)  N ( x) . Окончательные формулы, выраженные через
начальные параметры, будут иметь вид:
M (0)
Q(0)
y( x)  y(0)   (0)U 2 ( x) 
1  U1 ( x)  
 x  U 2 ( x)  ;
N
N
M (0)
Q(0)
 ( x)   (0)U 2 ( x) 
U1( x) 
1  U 2 ( x)  ;
N
N
M ( x)   (0) NU 2 ( x)  M (0)U1 ( x)  Q(0)U 2 ( x) ;

Q( x)  Q(0) ,
где U1 ( x),U 2 ( x)  фундаментальные решения исходного дифференциального уравнения,
определяемые равномерно и абсолютно сходящимися рядами
U n ( x)  an,0 ( x)  Nan,1 ( x)  N 2an,2 ( x)  N 3an,3 ( x) 

(n  1, 2) ,

x x

1
an,i 1 ( x) dxdx (i  1, 2,3,...) .
E
(
x
)
I
(
x
)
0 0
Последнюю формулу можно представить также в развернутом виде
x x
x x
x x
1
1
1
an,i ( x)   
...  
an,0 ( x) dxdxdxdx... dxdx ,


E
(
x
)
I
(
x
)
E
(
x
)
I
(
x
)
E
(
x
)
I
(
x
)
0 0
0 0
0 0
причем количество интегралов здесь равно 2i .
an,0 ( x)  x n 1 , an,i ( x)   

1.Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Издательство «Наука»,
1967. - 984 с.
2.Крутий Ю.С. Точное решение дифференциального уравнения свободных поперечных
колебаний неоднородного прямого стержня переменного сечения с непрерывно
распределенной переменной массой // Строительная механика и расчет сооружений. №5,
2011. - с. 47-53.
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Кулешов А.С., Черняков Г.А. - Применение алгоритма Ковачича для исследования задачи о движении тяжёлого тела вращения по шероховатой плоскости

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА КОВАЧИЧА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧИ
О ДВИЖЕНИИ ТЯЖЁЛОГО ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ ПО ШЕРОХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ
Кулешов А.С., Черняков Г.А.
Задача о качении без скольжения тяжѐлого динамически симметричного тела,
ограниченного поверхностью вращения, по неподвижной горизонтальной плоскости
является одной из классических задач механики неголономных систем. Исследованием этой
задачи занимались многие учѐные. В 1897 года С.А. Чаплыгин в работе [1] установил, что
решение данной задачи сводится к интегрированию одного линейного дифференциального
уравнения второго порядка относительно компоненты угловой скорости тела в проекции на
его ось симметрии. Однако не всегда удаѐтся отыскать решение данного дифференциального
уравнения. В случае, когда движущееся тело представляет собой неоднородный
динамически симметричный шар, решение соответствующего уравнения выражается через
элементарные функции [1]. При движении по горизонтальной плоскости круглого диска или
обруча решения указанного уравнения выражаются через гипергеометрические ряды [1]. В
работе [2] было продолжено исследование задачи о движении тяжѐлого тела вращения по
абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. При дополнительном условии,
накладывающем ограничения на форму поверхности тела и распределение масс в нѐм, были
найдены два новых частных случая, когда движение тела можно исследовать полностью. В
первом случае движущееся твѐрдое тело ограничено поверхностью, образуемой при
вращении дуги параболы вокруг оси, проходящей через еѐ фокус, а во втором случае
движущееся твердое тело представляет собой параболоид вращения.
В 1986 году американский математик Дж. Ковачич предложил алгоритм [3],
позволяющий получить общее решение линейного дифференциального уравнения второго
порядка с переменными коэффициентами в случае, если это решение выражается через так
называемые лиувиллевы функции [3]. В случае, когда линейное дифференциальное
уравнение не имеет лиувиллевых решений, алгоритм Ковачича также позволяет установить
этот факт.
В данной работе обсуждается применение алгоритма Ковачича к задаче о движении
тела вращения по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. Получены выводы о
существований у уравнений задачи лиувиллевых решений в случае движения по
горизонтальной плоскости бесконечно тонкого диска, диска конечной толщины, тора,
параболоида вращения, а также тела, рассматривавшегося в работе [2].
1.Чаплыгин С.А. О движении тяжелого тела вращения на горизонтальной плоскости /
С.А. Чаплыгин // Труды отделения физических наук Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии. 1897. Т. 9. Вып. 1. С. 10-16.
2.Муштари Х.М. О катании тяжелого твердого тела вращения по неподвижной
горизонтальной плоскости / Х.М. Муштари // Мат. сборник. 1932. Т. 39. № 1-2. С. 105-126.
3.Kovacic J. An algorithm for solving second order linear homogeneous differential equations
/ J. Kovacic. // Journal of Symbolic Computation. 1986. V. 2. P. 71-77.
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TRANSFERRING KNOWN FDE STABILITY CONDITIONS TO DIFFERENCE
EQUATIONS
Куликов А. Ю.
Systematic investigation of the stability of difference equations began at the end of the
forties of the XXth century. Difference equations have been considered for a long time as analogs to
ordinary differential equations (ODE). The first method of investigation was discrete analogs to
Lyapunov's second method, and methods associated with the study of the location of roots of a
characteristic polynomial.
Other approaches appeared during the last three decades. In fact, many classes of difference
equations have appeared to be nearer to functional differential equations (FDE) than to ODE.
Methods of investigation of stability from the theory of FDE have been applied for difference
equations. Among such methods there are the Halanay-type inequalities, and discretizations of the
Yorke conditions.
However, the relationship between FDE and difference equations is not only an analogy. In
the mid-eighties of the XXth century K.L. Cooke and J. Wiener, examining approximation for
solutions to functional differential equations, introduced a special class of FDE that is equations
with piecewise constant arguments. For any equation of the class, values of solutions at integer
points are equal to that of some difference equation [1].
This relation is efficiently used in study of difference equations. In particular, in the works
[2] and [3] there is shown that one can put some linear FDE into correspondence to any linear
difference equation of a certain class so that the Cauchy functions of the two equations have the
same values at integer points. Further, using a number of known conditions of stability of FDE, we
obtain new stability conditions for difference equations. It is interesting to note that the conditions
obtained are sharp. We construct examples proving that boundaries of stability regions could not be
improved [2], [4].
1.Cooke K.L., Wiener J. Retarded differential equations with plecewise constant delays. J.
Math. Anal. Appl. - 1984. - V. 99. - P. 265-297.
2.Куликов А.Ю., Малыгина В.В. Об устойчивости неавтономных разностных уравнений
с несколькими запаздываниями. Известия вузов. Математика. - 2008. - 3. - С. 18-26.
3.Куликов А.Ю., Малыгина В.В. Устойчивость линейного разностного уравнения и
оценки его фундаментального решения. Известия вузов. Математика. - 2011. - 12. - С.
30вЂ―-41.
4.Malygina V.V., Kulikov A.Y. On precision of constants in some theorems on stability of
difference equations. Funct. Diff. Equat. - 2008. - V. 15. - 3-4. - P. 239-248.
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Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. - Про побудову допустимої множини параметрів математичної моделі

ПРО ПОБУДОВУ ДОПУСТИМОЇ МНОЖИНИ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ
МОДЕЛІ
Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О.
Вектор параметрів математичної моделі [1]
ri 

dri
 f (ri , t , ), ri (t0 )  r0
dt

(1)

розглянемо у вигляді   (1 , 2 ) за умови x(t0 )  x0 при t [t0 , t1 ]. Виберемо точку  0 у
просторі параметрів 0  (01 , 02 ) і нехай це значення буде розв‘язком задачі параметричної
ідентифікації моделі (1). Навколо  0 опишемо коло одиничного радіуса
(1  01 )2  (2  02 )2  1 .

Поділимо цю лінію на n частин, причому значення n вибиратимемо залежно від точності
отриманого розв‘язку задачі з побудови гарантованої множинної оцінки параметрів.
Розглянемо довільну точку k  (k1 , k2 ) і проведемо дотичну до кола у цій точці. Рівнянням
її буде
F1 (k1 , k2 )(1  k1 )  F2 (k1 , k2 )(2  k2 ).
Нормаль до дотичної у цій точці матиме вигляд
F1 (k1 , k2 )(2  k2 )  F2 (k1 , k2 )(1  k1 ).

Нові значення параметрів  , які задовольняють умовам програмного функціонування
системи, будемо шукати на нормалі. Положення координати  2 знайдемо, змінивши
положення координати 1
1N  1  1 ,   0 .
2N 

F2 ( k1 ,  k2 )(1  1   k1 )
F1 (k1 , k2 )

  k2 .

Отже, отримано нове положення значення параметра  N  A, де A  обмежена замкнута
множина параметрів математичної моделі  N  (1N , 2N ). Критерії якості для перевірки
належності параметра допустимій множині мають забезпечувати виконання заданих якісних
характеристик траєкторії моделі.
Наведена вище процедура реалізує рух параметра  вздовж нормалі в той або інший бік
до тих пір, доки виконується один із вибраних критеріїв. Виконавши такі кроки для кожної із
визначених раніше точок, отримаємо нове положення точок  у просторі параметрів
математичної моделі.
1.Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Качественный анализ математических
моделей инвестиционного менеджмента// Кибернетика и вычислительная техника. – 2005. –
148. – с. 279-285.
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИСЧЕЗАЮЩИХ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ
РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Кусик Л. И.
Рассматривается система дифференциальных уравнений вида
2

2

j =1

j =1

zi = fi ( x)   pij ( x) z j  rij ( x, z1 , z2 ) (i = 1, 2),
где

pij :[a, [ R (i, j = 1, 2) ,

fi :[a, [ R (i = 1, 2)

2
rij : ab
 R (i, j = 1, 2)

R = {( z1 , z2 ) :| zi | b, i = 1, 2},

непрерывные функции,  = [a, [R ,
2
ab

(1)

2
b

2
b

b

-

- некоторая

положительная постоянная. При этом будем также предполагать, что функции rij (i, j = 1, 2)
удовлетворяют условиям
2
(2)
lim ri1 ( x, z1 , z2 ) = 0 (i = 1, 2) равномернопо ( z1 , z2 )  Rb ,
x 

ri 2 ( x, z1 , z2 )
= 0 (i = 1, 2) равномернопо x  [a, [.
lim
| z1||z2|0 | z1 |  | z2 |

(3)



Теорема. Пусть соблюдаются условия (2), (3),

 | f ( x) |dx <  (i = 1, 2) ,
i

функции

a

pij (i, j = 1, 2) представимы в виде
pij ( x) = pij0  qij ( x),
где

pij0 (i, j = 1, 2) -

вещественные

функции

что

постоянные,

а

qij :[a, [ R

(i, j = 1, 2) -



непрерывные

такие,

 | q ( x) |dx <  (i, j = 1, 2) .
ij

Пусть,

кроме

того,

a

алгебраическое уравнение

 2  ( p110  p220 )   p110 p220  p120 p210 = 0
не имеет корней с нулевой действительной частью. Тогда система дифференциальных
уравнений (1) имеет по крайней мере одно решение ( zi )i2=1 :[ x0 , [ R ( x0  a) , стремящееся
к нулю при x   , причем таких решений существует целое 2-х параметрическое
0
0
0
 p120 p21
> 0 и p110  p22
< 0 , и однопараметрическое
семейство в случае, когда p110 p22
0
0
 p120 p21
< 0.
семейство, когда p110 p22
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Кучер О.Р. - Математичне моделювання фундаментної плити апарату повітряного охолодження

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНДАМЕНТНОЇ ПЛИТИ АПАРАТУ
ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
Кучер О.Р.
Основними впливами на технічний стан апарату повітряного охолодження газу є
вібраційні процеси. Для оцінки можливих амплітуд вібрації апарату повітряного
охолодження газу запропоновано математичну модель деформування його фундаменту.
Модель процесу деформування апарату повітряного охолодження газу побудовано на
основі класичного розв‘язку задачі Бусінеска [1] про дію зосередженої сили р на границі
пружного півпростору, причому лінія дії сили ортогональна функція цього півпростору. На
основі розв‘язку даної задачі вектор переміщення точок півпростору визначається за
формулами:
p(1   ) x1 x3
1  2
U1 ( x) 
[ 3
],
(1)
2E
r r (r  x3 )
p(1   ) x2 x3
1  2
U 2 ( x) 
[ 3
],
(2)
2E
r r (r  x3 )

p(1   ) x 23 2(1  )
[

],
(3)
2E r 3
r
де:U1, U2, U3 – переміщення по координатах х1, х2 та х3 відповідно в декартовій прямолінійній
системі координат; р – величина діючого навантаження; Е – модуль Юнга; ν – коефіцієнт
Пуассона; r– відстань від точки дії сили до досліджуваної точки з координатами (х1, х2, х3).
Додатнім по x3 вважається напрям вниз. Якщо вважати, що сила діє в точці з координатами
(0;0;0) , то
U 3 ( x) 

r  x1  x2  x3 ,
а якщо координати точки прикладання сили має координати ( х10; х20; х30) , то :
2

2

2

(4)

r  ( x1  x1 )2  ( x2  x2 )2  ( x3  x3 )2 .
0

0

0

(5)
За заданими компонентами вектора переміщень можна побудувати тензорнапружень,
який, з урахуванням співвідношень (1)-(3) може бути записаний у вигляді:
3 p x x x 1  2 r 2  rx3  x 23
x x (2r  x3 )
 IJ   [ I 5J 3 
( 3
 ij  I 3 J
)] , I,J = 1,2 ,
(6)
2
r
3
r (r  x 3 )
r (r  x3 )2

3 pxi x 23
.
(7)
2r 5
Одержані в результаті тестових розрахунків результати добре узгоджуються з
реальною фізичною картиною деформування фундаментної плити апарату повітряного
охолодження газу.

 i3  

1.Победря Б.Е. Лекции по теории упругости/ Б.Е.Победря, Д.В.Георгиевский. – М.:
Эдиториал, УРСС, – 1999 – 208с.
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Ларионов А.С., Симонов П.М. - Устойчивость гибридных фунционально-дифференциальных систем с последействием устойчивость гибридных

УСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДНЫХ
ФУНЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ
Ларионов А.С., Симонов П.М.
Исследованию
по
устойчивости
решений
гибридных
функциональнодифференциальных систем с последействием (ГФДСП) посвящено сравнительно мало работ.
Запишем абстрактную ГФДСП в виде
11 x  12 y  x  F11 x  F12 y  f ,
(1)
21 x  22 y  y  F21 x  F22 y  g .
n
Здесь и ниже
– пространство векторов   col{ 1 ,...,  n } с действительными
компонентами и с нормой ||  || n . Пусть пространство L локально суммируемых

f , g , y :[0, ) 

T

n

с полунормами || f ||L[0,T ]   || f (t ) || n dt для всех T  0 . Пространство D
0

x :[0, )  n
локально
абсолютно
непрерывных
функций
с
полунормами
|| x ||D[0,T ] || x ||L[0,T ]  || x(0) || n для всех T  0 . Пусть модельное уравнений 11 x  z и банахово
пространство B с элементами из пространства L выбраны так, что решения этого уравнения
обладают интересующими нас асимптотическими свойствами. Например, они образуют
пространство С.Л.Соболева WB(1) [0, ) с нормой || x ||W (1) [0,) || x ||B  || x ||B . Дальше будем это
B

пространство обозначать как WB . Операторы 11 , 21 , F11 , F12 : D  L рассматриваются как
приведения на пару (WB , B) : 11 , 21 , F11 , F21 : WB  B . Операторы y, 12 , 22 , F12 , F22 : L  L
также рассматриваются как приведения на пару ( B, B) : y, 12 , 22 , F12 , F22 : B  B
предполагаются линейные вольтерровые и ограниченные. Предположим, что общее решение
уравнения 11 x  f для f  L принадлежит пространству D и представляется формулой
t

Коши: x(t )  X 11 (t ) x(0)   C11 (t , s) f ( s)ds . Поставим задачу, когда для уравнения (1) при
0

{ f , g} B  B ее решения {x, y}WB  B . Рассмотрим второе уравнения
22 y  g . Предположим, что оператор
22 : B  B вольтеррово обратим. Тогда это
1
1
1
1
уравнение запишется в виде 22 21 x  y  22 g . Выразим y : y   22
21 x  22 g , и подставим
1
1
( 11  12 22
в
первое
уравнение
Обозначим
21 )x  f  12 22 g .
11 x  12 y  f :
1
1
 11  12 22 21 и f1  f  12 22 g . Получили уравнение
x  f1 . Предположим, что
вольтерров оператор : WB  B вольтеррово обратим, то есть, если для уравнения x  f1
при любом f1  B его решения x WB . Таким образом, мы решили задачу, когда для
уравнения (1) при любом { f , g} B  B ее решения {x, y}WB  B .
любом
21 x 
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Лупіна Т.О. - Вплив в’язкого тертя на стійкість вертикального положення подвійного маятника

ВПЛИВ В’ЯЗКОГО ТЕРТЯ НА СТІЙКІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ
ПОДВІЙНОГО МАЯТНИКА
Лупіна Т.О.
Досліджено стійкість вертикального положення рівноваги перевернутого подвійного
маятника під дією слідкуючої сили, з урахуванням не тільки пружного закріплення верхньої
ланки, але й лінійно-в‘язкого опору (тертя). За узагальнені координати взято кути 1 , 2
відхилення ланок маятника від вертикалі.
Для дослідження збуреного руху диференціальні рівняння плоскопаралельного руху
маятника, отримані на основі рівнянь Лагранжа другого роду в [1], лінеаризовано в околі
розв‘язку, який відповідає вертикальному стану рівноваги. Одержано рівняння у варіаціях,
корені характеристичного рівняння яких є власними значеннями матриці коефіцієнтів A
системи лінеаризованих рівнянь збуреного руху маятника у формі Коші

( m1  m2 )l121  m2l1l22  ( 1   2  l12 )1  (  2  l1l2 ) 2 

2
 [ c1  c2  cl1  gl1 ( m1  m2 )  l1 P ]1  ( cl1l2  c2  kl1 P ) 2  0 ,

2
2
m2l1l21  m2l2 2  (  2  l1l2 )1  (  2  l2 ) 2 

2
 ( cl1l2  c2 )1  [ c2  cl 2  m2 gl2  l2 ( 1  k )P ] 2  0 ,
де l1  OA1 , l 2  A1 A2 – довжини ланок, які вважаються невагомими; m1 , m2  маси матеріальних
точок A1 ( x1 , y1 ) , A2 ( x2 , y 2 ) відповідно;  , 1 , 2  коефіцієнти лінійно-в‘язкого тертя, а
ñ,ñ1 ,ñ2  коефіцієнти пружності у верхньому закріпленні та шарнірах O і A1 .
Границя області стійкості верхнього вертикального положення подвійного маятника
при значенні коефіцієнта в‘язкого тертя у верхньому закріпленні   0 визначається двома
гіперболами P1 і Pkp . Точки, що належать цим кривим, знаходили, змінюючи модуль
слідкуючої сили P (при фіксованих інших параметрах маятника), як такі, в яких власні
значення матриці лінеаризації A змінюють свій характер.
Необхідною і достатньою умовою того, що при заданих параметрах ñ і P рівновага
буде асимптотично стійкою є те, що дійсні частини коренів характеристичного рівняння
від‘ємні (умова асимптотичної стійкості) [2].
Проведено дослідження впливу в‘язкого тертя при значеннях співвідношення m1 / m2
мас точок A1 і A2 , рівних 2, 1 і 0,5. Встановлено, що наявність в‘язкого тертя у верхньому
закріпленні в усіх випадках призводить до розширення області стійкості за рахунок зміщення
кривої Pkp вгору. На розташування кривої P1 тертя у верхньому закріпленні не впливає.
1.Лобас Л.Г., Лобас Людм.Г. Лупіна Т.О. Класифікація сил за їх математичною
структурою в узагальненій задачі про рух перевернутого подвійного маятника/ Збірник
наукових праць ДЕТУТ, «Транспортні системи і технології», № 16, 2010 р, с.142-149.
2. Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения. – М.: Наука, 1971. – 312 с.

105

Ляшенко Олена Ігорівна, доктор економ. наук, доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: lyashenko@univ.kiev.ua
Ляшенко О.І. - Про стаціонарний розв’язок моделі Солоу-Свена з капіталоінтенсивним технологічним прогресом

ПРО СТАЦІОНАРНИЙ РОЗВ’ЯЗОК МОДЕЛІ СОЛОУ-СВЕНА З
КАПІТАЛОІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОГРЕСОМ
Ляшенко О.І.
Моделі економічного зростання займають визначне місце в економіко-математичній
літературі [1]. Добре відомі моделі Харрода-Домара, Філіпса, Хікса, Самуельсона, Рамсея,
Солоу-Свена, Касса-Купманса, Ромера, Лукаса та інших. Ключовим моментом моделі
економіки загальної рівноваги Солоу-Свена є неокласична виробнича функція та стандартне
припущення про сталість норми збереження. Для цієї моделі визначений стаціонарний
розв‘язок та вивчена перехідна динаміка.
Капіталоінтенсивний технологічний прогрес в моделі вводиться заміною капіталу K (t )
на ефективний капітал Kˆ (t )  e zt K (t ), z  const  0 . В [1] показано, що єдиною виробничою
функцією, для якої існує стаціонарний розв‘язок моделі Солоу-Свена з капіталом Kˆ (t ) , є
функція Кобба-Дугласа.
Мета даної роботи – шляхом відмови від гіпотези про сталість норми збереження
показати існування стаціонарного розв‘язку моделі Солоу-Свена для будь-якої неокласичної
виробничої функції.
Зміни в основних фондах описуються диференціальним рівнянням
K  sF e zt K , L   K , L  ent , n  0.





В нових змінних y  Y / L, k  Kˆ / L будемо мати y  f (k ) , де f (k )  F (k ,1) , а також
k  e zt sf (k )  (  n  z )k .
Введемо до розгляду ефективну норму збереження ŝ згідно правила

ˆ  zt , sˆ  const , 0  sˆ  1,
s  se
і розглянемо диференціальне рівняння з сталими коефіцієнтами
ˆ (k )  (  n  z )k.
k  sf
Для останнього рівняння існує глобально стійкий стаціонарний розв‘язок k *  0 , який
визначається співвідношенням
ˆ  k *  / k *    n  z,   n  z  0.
sf
Це означає, що в довготривалій перспективі s(t )  0 і економіка функціонує виключно
за рахунок зростаючого капіталоінтенсивного технологічного прогресу.
1.Барро Р.Дж. Экономический рост / Р.Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартин; пер. с англ. – М.:
БИНОМ. – Лаборатория знаний, 2010. – 824 с.
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Малик І. В. - Схема усереднення для диференціально-функціональних рівнянь

СХЕМА УСЕРЕДНЕННЯ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Малик І. В.
Визначимо сім'ю випадкових процесів [1] x (t ) := x(t ,  , ), t  0,   (0,  0 ) , де x (t ) сильний розв'язок задачі Коші в R1 з випадковими операторами
dD xt = L xt dt

(1)

x0 =  ,
для   C ([h, )) визначені випадкові оператори:

(2)

D t :=  (t )   D  t , (t  s),  1s,   ds, L t :=  L  t , (t  s),  1s,   ds,
0

0

h

h

 t := { (t  s), s [h,0]} ,

0 < h < .

Тут

D, L : R  R1  R   R1

відображення, для яких
| D(t , 1 , s)  D(t , 2 , s) |  | L(t , 1, s)  L(t , 2 , s) | l ||  1  2 ||,

-

вимірні
(3)

де ||  || - рівномірна норма на [h,0] . Припустимо, що при фіксованих t  R ГІГ x  R1
випадкові процеси D, L є стаціонарними за третім аргументом:
D(t , x) := ED(t, x, s, ); L(t, x) := EL(t, x, s, ).
Визначимо диференціально-функціональне рівняння
d Dxt0 = Lxt0 dt ,
0

0

h

h

(4)

D t :=  (t )   D(t , ( s))ds, L t :=  L(t , ( s))ds.

Теорема. Нехай:   C ([h,0]) та виконується умова склеювання у точці 0:

lim x (t ) =  (0) ; D(t , , s,  ) , L(t , , s,  ) - вимірні за всіма змінними, стаціонарні, ергодичні

t 0 

процеси по s при фіксованих t та  ; D , L задовольняють умову Ліпшиця (3);
E | D(t , x, s, ) |  E | D(t, x, s, ) |<  ;
E | D(t , x, s,  ) | ,
| D(t , x, s, ) | ,
E | L(t , x, s, ) | ,
| L(t , x, s, ) | - рівномірно інтегровні по t при фіксованих s , x . Тоді для T > 0 та  > 0
має місце співвідношення



0
limP  sup | x (t )  x (t ) |>   = 0,
 0 t[0,T ]

0
де x (t ), t  0 - розв'язок задачі Коші (4), (2).
1.• 1 Koroliuk V.S., Limnios N. Stochastic systems in merging phase space. - Berlin: Springer,
2005. - 331 p.
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Маркеев А.П., Чеховская Т.Н. - О нелинейных колебаниях симпатических маятников

О НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЯХ СИМПАТИЧЕСКИХ МАЯТНИКОВ
Маркеев А.П., Чеховская Т.Н.
Исследуется нелинейная задача о движении двух одинаковых маятников, связанных
линейной упругой пружиной в окрестности их устойчивого вертикального положения
равновесия [1]. Рассматривается случай, близкий к резонансу 1:1, когда жесткость пружины
мала. Решена задача о существовании и орбитальной устойчивости периодических движений
маятников, рождающихся из положения равновесия. Отмечено существование движений,
асимптотических к одному из периодических, движений. Дан анализ условнопериодических движений приближенной системы, учитывающей члены до четвертой степени
включительно в нормализованной функции Гамильтона задачи. При помощи КАМ – теории
[2] рассмотрен вопрос сохранении этих движений в полной нелинейной системе, учитывающей
члены всех степеней в разложении функции Гамильтона в ряд в достаточно малой
окрестности положения равновесия.
1. Зоммерфельд А. Механика. М.: ГИИЛ, 1947. 391с.
2. Арнольд В.И., Козлов В.В., Нейштадт А.И. Математические аспекты классической и
небесной механики. М.: УРСС, 2002. 414с.
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Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А. - Про асимптотичну стійкість в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки ріхарда

ПРО АСИМПТОТИЧНУ СТІЙКІСТЬ В МОДЕЛЯХ РОСТУ ПАТОЛОГІЧНИХ
УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ ДИНАМІКИ РІХАРДА
Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А.
Останнім часом збільшується увага дослідників до проблеми розвитку патологічних
утворень в людському організмі. Патологічні процеси переважно описуються нелінійними
диференціальними рівняннями, які не мають аналітичних розв‘язків, тому доводиться
шукати методи, відмінні від аналітичного інтегрування диференціальних рівнянь. Поряд з
використанням чисельних методів розв‘язування диференціальних рівнянь часто можна
виявити важливі якісні властивості розв‘язків нелінійних рівнянь, не розв‘язуючи їх явно. До
таких якісних властивостей належить стійкість розв‘язків рівнянь.
У роботах [1, 2] досліджено стійкість моделей на основі динаміки Гомперца, що
застосовувалися при дослідженні процесів росту пухлин. Зокрема в [2] розглянуто питання
стійкості в моделі протипухлинного імунітету з урахуванням порушення функціонування
органа-мішені за допомогою метода вироджених функціоналів Ляпунова. У той же час не
досліджені умови стійкості, коли ріст популяцій патологічних клітин підлягає більш
загальній динаміці Ріхарда [3].
В роботі [4] досліджено умови локальної асимптотичної стійкості стаціонарного стану,
що відповідає відсутності патологічного утворення. Отримано достатні умови асимптотичної
стійкості рівноважного стану моделі розвитку патологічного утворення в термінах
коефіцієнтів характеристичного квазіполінома.
В термінах коефіцієнтів моделі росту патологічного утворення отримано достатню
умову стійкості.
Теорема. Припустимо, що коефіцієнти моделі росту патологічного утворення
задовольняють умови теореми 1 [4].
*
*
*
*
Тоді, якщо s  0 і   0 , то стан рівноваги (V , F , C , m ) системи звичайних
диференціальних рівнянь є абсолютно стійким (асимптотично стійким для всіх   0 ). Якщо
*
*
*
*
*
*
ж s  0 або s  0 , z  0 i h( z )  0 , тоді стан рівноваги (V , F , C , m ) системи
звичайних диференціальних рівнянь є асимптотично стійким при   [0, 0 ) .
1.Марценюк В.П. Построение и изучение устойчивости модели противоопухолевого
иммунитета // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – №5. – С. 123–130.
2.Марценюк В.П. Об устойчивости в модели иммунной защиты с учетом нарушения
функционирования органа–мишени: метод вырожденных функционалов Ляпунова //
Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 1.
3.Richards F.J. A flexible growth function for empirical use// Journal of experimental botany.
– 1959 . – v.10(29) . – P. 290-300.
4.Марценюк В.П., Андрущак І.Є., Багрій-Заяць О.А. Про умови асимптотичної
стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда// Математичне
та комп‘ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр.-Кам‘янець
подільський:Кам‘янець-Подільський нац.ун-т, вип. № 6, 2012.-С.131-142.
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Марценюк В.П., Гандзюк Н.М. - Про побудову оцінок експоненціальної стійкості в системах із запізненням

ПРО ПОБУДОВУ ОЦІНОК ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМАХ ІЗ
ЗАПІЗНЕННЯМ
Марценюк В.П., Гандзюк Н.М.
Диференціальні рівняння із запізненням є тим математичним апаратом, за допомогою
якого можливо описати явища в багатьох прикладних задачах. Еволюція біологічних систем
залежить від всієї передісторії, що приводить до появи запізнення в математичних моделях
цих систем. Системи диференціальних рівнянь із запізненням у зв‘язку з численними
прикладними застосуваннями є важливим та актуальним об‘єктом дослідження.
Системні медичні дослідження, зокрема у фармакокінетиці, математичній епідеміології
потребують побудови моделей типу:
dx(t )
 Ax (t )  Bx (t   ) ,
dt
де A - компартментна, B - невід‘ємна матриця,   0 - стале запізнення.

(1)

Виходячи з формул Коші отримано наступний результат.
Теорема 1. Нехай система (1), де A - компартментна матриця, B - невід‘ємна матриця,
такі, що існує   0 розв‘язок нерівності:
(2)
 e  (min ( A)   )  B ,
де min () - мінімальне власне значення матриці. Тоді для розв‘язку системи (1)
справедлива оцінка:


x(t )  k  ( ) e t , t  0, k  1

(3)
Для таких систем перспективним також є підхід побудови експоненціальних оцінок на
основі нерівності Хейла – Лунелла, за допомогою якої отримано таке твердження.
Теорема 2. Припустимо, що невід‘ємна система:
nd
dx
 Ax (t )   Adi x(t   i ), t  0,
dt
i 1
x(t )   (t ), t  [ max ,0]

така, що існує вектор p  0 - власний вектор матриці

(4)

nd

 AdiT , для якого існує вектор
i 1

r  p - розв‘язок рівняння:
nd

( AT   AdiT ) p  r  0

(5)

i 1

Тоді для довільного розв‘язку (4) x(t ) має місце нерівність:
p x(t ) 
T

nd
([e max 1] (  AT ) 1)t
di
i
1
Ke
,

t  0,

Наслідок 1. Якщо система (4) задовольняє умови теореми 2 і виконується наступна
нерівність:
nd

[e max  1] ( AdiT )  1,
i 1

то вона буде експоненціально асимптотично стійкою.
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Морозов В.М., Ильинская А.В. - Об устойчивости относительного равновесия космической станции с деформируемыми элементами

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ С ДЕФОРМИРУЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Морозов В.М., Ильинская А.В.
Увеличение размеров космических аппаратов и уменьшение жесткости их конструкции
приводит к необходимости учета влияния упругости на движение аппарата. Строгий общий
метод исследования устойчивости стационарных движений таких систем, как систем с
распределенными параметрами, в основе которого лежат идеи второго метода Ляпунова, был
предложен В.В.Румянцевым.
Рассматривается механическая система, центр масс которой движется по круговой
орбите в центральном ньютоновском поле сил, состоящая из двух твердых тел, соединенных
массивным гибким стержнем. Потенциальная энергия П системы складывается из
потенциальных энергий гравитационных сил, центробежных сил и упругой деформации
стержня: Пг 



2

2

(3   Sp ) , Пц  
C

C



2

2

  , П упр 
C

1l
2
2
2
2
 ( EI 2u1  EI1u2  EI    G  )ds ,
20

где  ,  - орты орбитальной системы координат, C - тензор инерции системы относительно
центра масс,  - угловая скорость движения центра масс по орбите, ui ( s, t ) и  ( s, t ) компоненты упругих перемещений точек оси стержня и угол поворота сечения стержня.
Уравнения для определения положений относительного равновесия и граничные
условия определяются из равенства нулю первой вариации функционала потенциальной
энергии.
Достаточные условия устойчивости положения относительного равновесия
получаются как условия положительной определенности второй вариации функционала
потенциальной энергии, которая может быть представлена в специальном виде [1]:
2 *
0
 П  F0 (u1 )  U (u ,  ,  ) , где F0 - квадратичный функционал упругих перемещений; U -

квадратичная форма переменных  ,  .
Таким образом, достаточные условия устойчивости относительного равновесия
состоят из условий положительной определенности формы U и условий положительной
определенности функционала F0 , представляющие собой условия устойчивости
прямолинейной формы стержня.
Эти достаточные условия устойчивости выражены через параметры исходной
системы для трех различных положений относительного равновесия. Рассмотрены
различные частные случаи.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (12-01-00371).
1.Морозов В.М., Рубановский В.Н., Румянцев В.В., Самсонов В.А. О бифуркации и
устойчивости установившихся движений сложных механических систем // Прикл. мат. и мех.
- 1973, т.37, №3, - C. 387-399.
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Морозов В.М., Каленова В.И. - Устойчивость линейных нестационарных систем специального класса с гироскопическими и диссипативными силами

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ
СПЕЦИАЛЬНОГО КЛАССА С ГИРОСКОПИЧЕСКИМИ И ДИССИПАТИВНЫМИ
СИЛАМИ
Морозов В.М., Каленова В.И.
В отличие от линейных стационарных механических систем, для которых влияние сил
различной физической природы на устойчивость движения детально исследовано, в случае
нестационарных систем вопросы, связанные с влиянием гироскопических и диссипативных
сил практически не изучены.
Рассматривается многомерная однородная нестационарная система второго порядка
x  N2 (t ) x  N3 (t ) x  0
где x – (n1) -вектор состояния, Ni (t ) – (n  n) -матрицы, удовлетворяющие уравнениям
Ni  СNi  NiС,
С (n  n)  const
Эта система приводится [1] при помощи конструктивного преобразования x  exp(Ct ) y
к системе с постоянными коэффициентами
y  M 2 y  M 3 y  0 , где M 2  2C  N20 , M 3  C 2  N20C  N30
Приведен ряд теорем об устойчивости линейных нестационарных систем, содержащих
диссипативные и гироскопические силы, из которых следует, что влияние этих сил
существенно отличается от случая стационарных систем.
Если система стационарна, то, как известно, введение произвольных гироскопических и
диссипативных сил в устойчивую потенциальную систему не нарушает ее устойчивости. Для
нестационарной потенциальной системы введение гироскопических сил может привести к
дестабилизации. Более того, наличие диссипативных сил также может привести к
неустойчивости в том случае, когда имела место устойчивость в отсутствие диссипации.
Теорема 1. Если в системе отсутствуют неконсервативные и диссипативные силы и
выполнены условия det C  0, det N20  0 и N 20C  CN 20 , то эту систему можно всегда

сделать устойчивой за счет соответствующего выбора матрицы N 20 .
Теорема 2. Нестационарная потенциальная система, для которой detC  0 и
2
2
выполнены условия N30C 2  C 2 N30 , N30C   CN30  , устойчива, если

Q1  K1CK1C 1  0 , K1  N30  C 2 , Q2  N30  CN30C 1  2C 2  0 , Q2  2Q1  0
Рассмотрен ряд механических примеров, демонстрирующих указанные выше
утверждения.
1/ 2

1.Каленова В.И., Морозов В.М.. Линейные нестационарные системы и их приложения к
задачам механики. – Москва: Физматлит, 2010. – 206 с.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(12-01-00371).
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Москальков М.Н., Утебаев Д. - О сходимости схемы метода конечных элементов для гиперболических систем уравнений

О СХОДИМОСТИ СХЕМЫ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ
Москальков М.Н., Утебаев Д.
Многие задачи механики сплошной среды описываются гиперболическими системами
уравнений первого порядка
U
D

t

p

U

 Ak  xk  BU  F ,

U ( x,0)  U 0 ( x), x   ,

k 1



( x, t )  QT  x  , t [0, T ],

(1)



  0  x  l ,   1, p .
Здесь x  R p , U ( x, t ) , F ( x, t ) – вектор функции, D, Ak , B – вещественные матрицы

порядка m m . Матрицы D, Ak , B являются симметричными, а D положительно
определенная матрица.
В виде (1) записываются задачи для системы уравнений акустики, Максвелла,
динамической теории упругости в скоростях-напряжениях, магнитной гидродинамики,
геомеханики и т.п.
Аппроксимируя пространственные переменные задачи (1) на основе метода конечных
элементов получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений
D

duh (t )
 Auh (t )  f h (t ), u h (0)  u0, h ,
dt

(2)

где uh (t ) -элемент конечномерного пространства H h  t ; D, A - операторы из H h в
H h (им соответствуют матрицы массы и жесткости).
Для решения задачи (1) применяется многопараметрическая схема метода конечных
элементов четвертого порядка точности по времени [1]:


D

где 1 

1



t n1



tn

y y





2
12



A

y  y


12

f (t )dt,  2 
3









y y
y  y
y y
y  y
A
 1 , D
 A
 A
 2 ,
2


2
t n1



f (t ) s12(1)  s22(3) dt ,




tn



(3)

s1  15  35 / 3,

s 2  140  350 / 3 , 2(1)  t  t n   / 2,  2(3)   ( 3  3 2 / 2   / 2),   (t  t n ) /  .

Построенная схема (2) подчиняется условию четвертого порядка аппроксимации по
времени      ,  ,  ,   O( 2 ) .
Получены априорные оценки в различных нормах. Доказана сходимость схемы (2) при
слабых предположениях о гладкости решений исходной дифференциальной задачи.
1.Москальков М.Н., Утебаев Д. Построения схем повышенной аппроксимации для
нестационарных уравнений первого порядка // Вычислительная и прикладная математика. 
Киев, 1981.  Вып.43.  С. 93-101.
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Мусурівський В.І., Ясинський В.К. - Проблема стабілізації стохастичних дифереціально-різницевих рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями.

ПРОБЛЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕЦІАЛЬНО-РІЗНИЦЕВИХ
РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНИМИ МАРКОВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ.
Мусурівський В.І., Ясинський В.К.
Нехай на ймовірнісному базисі Ω, F , Ft , t  0, P випадковий процес xt   R n
динамічної системи описується диференціально-функціональним рівнянням із запізненням
dx(t )  a(t , ξ (t ), x(t ), xt , u)dt  b(t , ξ (t ), x(t ), xt , u)dw(t ) ,
(1)

 x(t ) t t  g (tk , ξ (tk ), xt  , ηk ) , де tk  S  {tn  , n  N }
(2)
та початковими умовами
(3)
xt    D ,  (t0 )  y Y , k  h  H ,
де D  D[ ,0], R m  -простір Скорохода, w(t ) — вінеровський процес, u  R r -керування.
з імпульсними збуреннями

k

k

0

0

За умови стрибка P{x(t * )  ( z, z  dz ) x(t *  0)  x(t * )}  pij (t * , z x)dz  (dz ) вірне
наступне основне тверждення про оптимальну стабілізацію, якщо:
1)існує додатно-визначений функціонал v0 (t , y,  , h) за   D , такий, що послідовність
функціоналів v0k ( y,  , h)  v0 (tk , y,  , h) , є функціоналами Ляпунова, та задана послідовність
r-мірних функцій-керувань uk0 ( y,  , h)  u 0 (tk , y,  , h) , для t k 1  t k  t0 , k  0, 1, 2, ... , n, ... ,
lim t n   , y Y , h  H , причому {v 0k } , {uk0 } вимірні за всіма аргументами;
n

2)послідовність v 0k ( y,  , h) в області t  tk  t0  0 ,   D , y Y , h  H , допускає
нескінченно малу вищу і нескінченно велику нижчу границі;
3)послідовність функціоналів W (t , y,  , h, uk0 ( y,  , h))  0 , із критерію
 t k 1

Iu (k0 , y0 , 0 , k0 )    E{W (t ,  (t ), [ xt ], k , u[t ])  (t0 )  y0 , xt0  0 , k0 }dt ,

(4)

k 0 t k

де W (t , y, xt ,k , h, u)  0 —невід'ємний функціонал за третім аргументом, є додатновизначеним за   D для  t [tk , tk 1 ] ;
4)послідовність слабких інфінітезимальних операторів в силу системи (1) для

 t  [t k , t k 1 ] (Qv 0k ) ( y,  , h) u 0 , обчислених при uk0  uk0 ( y,  , h) , задовольняють умову
k
(Qv 0k ) ( y,  , h) u 0  W (t , y,  , h, uk0 ) ,

(5)

k

5)величина (Qv0k ) ( y,  , h) u  W (t , y,  , h, u) досягає мінімуму при u  u 0 , тобто

(Qv0k )( y,  , h) u 0  W (t , y,  , h, u 0 )  minr { (Qv0k )( y,  , h) u  W (t , y,  , h, u)}  0
uR

(6)

Тоді керування u 0 (tk , y,  , h) , здійснює стабілізацію розв'язку задачі Коші (1), (3) з
імпульс-ним збуренням (2) до асимптотичної стійкості за ймовірністю, причому виконується
рівність
 t k 1

 





v (t0 , y ,  , k0 )    E W t, (t ) ,[ xt0 ], k ,u 0 [t ]  (t0 )  y 0 , xt0   0 ,  k  h dt 
0

0

0

k 0 t k

 minr
uR

  EW t, (t ),[ xt ],k ,u[t ] y 0 ,  0 , hdt  Iu
 t k 1

k 0 t k
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0

(t0 , y 0 ,  0 , h) ,

(7)
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Нестеренко О. Б. - О приближенном решении одной краевой задачи

О ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
Нестеренко О. Б.
Рассматривается и обосновывается применение итерационного метода построения
решений краевой задачи для интегро-дифференциального уравнения с параметром.
Суть метода применительно к задаче
b

( Fx)(t )  f (t )   (t )   M (t , s)( Nx)( s)ds,

(1)

a

W  x  ,

b

 R(t ) x(t )dt   ,

(2)

a

в которой f  L2  a, b , ( Fx)(t ) , ( Nx)(t ) – дифференциальные операторы, ядро M (t , s) ,
m
l
матрицы   t  и R(t ) , постоянная матрица W ,   R ,   R – задаются, состоит в том, что

имея приближение k 1; xk 1  t   к искомому решению выполняется итерация
m1
Pk  t   f  t   p1  t  x k 1  t   ...  pm  t  xk 1  t  



b



  M  t , s  q0  s  xkl1  s   ...  ql  s  xk 1  s  ds

(3)

a

и следующее приближение k ; xk  t   определяется из вспомогательной задачи

 Zx  t   k  t k  Pk  t  ,

W  xk    ,

b

 R  t  xk t  dt   .

(4)

a

Начальное приближение вычисляется из задачи (4) при k  0 и заданной функции P0  t  .
Установлено, что итерационный метод (3), (4) для задачи (1), (2) сводится к решению
эквивалентного задаче интегрального уравнения
b

P  t   h  t    K  t , s  P  s  ds.

(5)

a

Таким образом, вопросы условий сходимости и оценки погрешности метода (3), (4)
сводятся к установлению условий сходимости и оценок погрешности метода
последовательных приближений для интегрального уравнения (5), которые широко
освещены в литературе, например [1].
b

Теорема. Если спектральный радиус оператора

 Kx  t    K  t , s P  s  ds,   K   1,
a

тогда существует единственное решение  ; x  t   задачи (1), (2) и последовательность
приближенных решений, построенных методом (3), (4), сходится к этому решению, то есть
lim k    , lim xk  t   x  t  .
k 

k 

1.Лучка А.Ю. Проекционно-итеративные методы. – Киев: Наукова думка, 1993. – 288 с.
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Нікітін А.В. - Глобальна експоненційна р-стійкість диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрамими у гільбертових просторах

ГЛОБАЛЬНА ЕКСПОНЕНЦІЙНА Р-СТІЙКІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З МАРКОВСЬКИМИ ПАРАМЕТРАМИМИ У
ГІЛЬБЕРТОВИХ ПРОСТОРАХ
Нікітін А.В.
Нехай Н – сепарабельний гільбертів простір. Розглянемо на ймовірнісному просторі
(,F , P) з потоком  -алгебр {Ft , t  t0},Ft  F випадковий процес x(t )  x(t ,  )  H , заданий
диференціально-функціональним рівнянням з марковськими параметрами
dx(t )  f (t , xt , y(t ))dt , t  t0 ,
(1)
за початковими умовами
x(t0   )   ( ),   [h,0], h  0 ,
(2)
де xt  {x(t   ),  [h,0]} ; { y(t )  y(t ,  ), t  t 0 }  R m - стохастично-неперервний
однорідний марковський процес з неперервними справа реалізаціями, заданий на
компактному фазовому просторі Y ; f :[t0 , )  Cn ([h,0], H )  Y  H - неперервне
відображення за аргументами.
Припустимо виконання локальної умови Ліпшиця на праву частину рівняння (1):

f (t ,  , y)  f (t , , y  Lr  

(3)

за умови  t  0, y  Y , r>0 та  ,  Sr (0)  {  Cn ([h,0], H )   r} .
За обмеженнями типу (3), як правило, використовується обмеження підлінійного росту
f (t ,  , y)  K (     )
(4)
для всіх t  0, y  Y та  ,  Cn ([h,0], H ) .
Означення 2. Якщо функціонал v : R  Cn ([h,0], H )  Y  H неперервний за всіма
аргументами та задовольняє умови

c1  (0)

p1

 v(s, , y)  c2 

p2

(5)

для деяких c1, c2  0 , p2  p1  0 та всіх s  R , y  Y та   Cn ([h,0], H ) , а також v
~
 D(L ) (або v  D(L ) ), то такий функціонал назвемо функціоналом Ляпунова-Красовського.
Теорема. Нехай : 1) f (s,0, y)  0 ; 2) виконано умови (3) та (4); 3) існує функціонал

v(s, , y) , для якого справедлива оцінка (5) для c1, c2  0 , p2  p1  p  0 , s  R , y  Y ,
  Cn ([h,0], H ) та для деяких c3  0 і p  (0, p1 ] виконується нерівність
p
~
(L v)(s, , y)  c  (0) ,
3

(6)

 s  0 , y  Y та   Cn ([h,0], H ) .
Тоді тривіальний розв’язок задачі (1), (2) є глобально експоненційно р –стійким.
1.Колмановский В.Б. Устойчивость и периодические решения регулируемых систем с
последействием / В.Б. Колмановский, В.Р. Носов – Москва: Наука, 1981. – 448 с.
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Онищук В.В. - Розв’язок теореми О. Пуанкаре про повернення до початкового стану відкритих динамічних систем

РОЗВ’ЯЗОК ТЕОРЕМИ О. ПУАНКАРЕ ПРО ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОЧАТКОВОГО СТАНУ
ВІДКРИТИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
Онищук В.В.
Вступ. Теорема Пуанкаре про повернення є однією із багатьох теорем ергодичної теорії [1]. Суть цієї
теореми полягає в тому, що при збереженні міри (пам‘яті) матеріальним тілом віддзеркалювання простору на
себе відбувається для кожної точки (елемента), що рано чи пізно повертає його у свою початкову область.
Отже, інтерпретація суті цієї теореми як математичної точки зору, так і з фізичної є фундаментальною
підвалиною світотворення.
Повна формуліровка теореми є наступною: хай Т- зберігаюча міра перетворення простору у матеріальному
вимірі з кінцевою мірою (Х, µ) і хай А =ƒ (Х) є вимірювана множина елементів. Тоді для будь-якого
натурального µ буде справедлива залежність :
µ [{ х (А )/{ Tn (х)}n >N ƒ(Х / А)}] = 0.
(1)
Із рівняння (1) можна апріорі зробити висновок, що при дискретно фіксованих n<<<N, будемо мати прояв
явищ квантування або багатовимірності віртуальної реальності (при n < N).
Виклад основного матеріалу. Для більшої зручності перепишемо рівняння у наступному вигляді:
x( A)
 n
0
(2)
T ( x) n. N f ( X / A)
де µ= Х·А – перехідний коефіцієнт, який залежить від визначеної множини елементів, які наведені в таблиці.
Таблиця. Величини вихідних параметрів Х і А від яких залежить перехідний коефіцієнт µ.
Х
12
24
48
96
192
384
А
2
4
6
8
10
12
µ
24
96
288
768
1920
4608
Біглий погляд на приведені в таблиці величини вимагає проведення їх аналізу із позицій розвитку відкритих
динамічних систем [2, 3]. Величини у перших двох рядках показують подвоєння кількості елементів в системі
на відповідних структурних рівнях її саморозвитку. У третьому рядку маємо величини, які підтверджують
перехід системи від лінійності до нелінійності їх елементного складу. Це положення додатково пояснюється
відношеннями між величинами у вигляді ряду чисел 4, 3, 2,66!, 2,5 , 2,4. Величина 2,66! показує критичне
значення стійкості систем (4 і 3 – нестійкі стани системи; 2,5 і 2,4 – відносно стійкі стани системи).
Визначена множина А має логарифмічну залежність від N, а саме А=lnN, що означає експоненціальний
розвиток системи [2]. Оскільки Х визначається через А, то цей параметр також має логарифмічну залежність
від N - Х =ln N. Таким чином, ƒ(Х/А) в один із моментів буде дорівнювати 1, а це означає саме момент
зародження системи, коли дві складові буття складають єдине ціле. Підставляючи вище наведені величини
розрахункових параметрів у рівняння (1) і провівши його диференціювання отримаємо рівняння наступного
вигляду :
X ln N

ln N
0
T n ( x) n  N dT ( X / ln N )

(3)

Рівняння (5) в інтегральній формі має такий вигляд :
T

T
0

n

X (ln N ) 2
( x) n  N dx / dT ( X / ln N )

(4)

Після інтегрування отримуємо
Х(ln N)2 / Tn (х) n >N ( ln N/ Х) /0T
(5)
Дальше отримуємо наступний вираз :
ln N 3/ Tn-1 n >N
(6)
При n = N з виразу
Т = 1/ ln N з/(N -1) ;
(7)
Наведемо два приклади розрахунку значення
- при N = 100 значення Т = 1/ ln 100 0,03 = 1/ ln 1,148 = 7,25с;
- при N = 1000 значення Т = 50с.
Висновок. Отримані значення Т, які домірні 7,25 і 50 секундам дають відповідь на протяжність процесу
трансформаційних змін систем при повернення їх до попереднього стану.
1.Арнольд В.И. Математические методы классической механики. Изд.5-е стеретипное.- М.: Едиториал
УРСР. 2003.- 256с. – ISBN – 354-00341-5 -.С 62-66. 2. Маца К.А. Системы неорганические, органические,
социальные: свойства и принципы организации. – Киев – 2008.- 196 с. 3. Исследования по общей теории
систем. Сб. переводов. - М.: Прогресс , 1969. – 355 с.
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Очеретнюк Е. В, Слынько В. И. - Об устойчивости стационарного вращения динамически симметричного твердого тела на струнном подвесе переменной длины

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ВРАЩЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ
СИММЕТРИЧНОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА НА СТРУННОМ ПОДВЕСЕ ПЕРЕМЕННОЙ
ДЛИНЫ
Очеретнюк Е. В, Слынько В. И.
Одним из направлений исследований в теоретической механике является исследование
устойчивости стационарных движений механических систем при параметрических
возмущениях. Рассматриваться движение абсолютно твердого тела, подвешенного на
струнном подвесе.
Предполагается [1], что длина подвеса описывается кусочно-постоянной функцией, так
что


l1 , t  (k , 2  k ]
l (t ) = 
(1)

 l , t  (  k , (k  1) ]; k  .
 2
2

Исходя из вида функции (1), можем заключить, что на интервалах времени (k ,  k )
2

и (  k , (k  1) ) тело находится под действием стационарных связей, а в момент времени
2
k
происходит мгновенное изменение голономной связи. Этот момент времени является
t=
2
моментом удара в системе.
Получено уравнения движения данной системы. Эта система уравнений движения
допускает стационарный режим.
В линейном приближении система уравнений возмущенного движения в переменных
x = ( x1 , x2 , x3 , x4 )T , имеет вид
k 

, x(t ) = x(t), 2 x(t  ) = 1x(t), t =  k , x(t  ) = x(t), 1x(t  ) = 2 x(t ), t = k , (2)
n x(t )  (  ) x(t )  n x(t ) = 0, n =1,2, t 
2
2
Согласно теории Флоке система (2) будет асимптотически устойчивой, тогда и только
тогда, когда все мультипликаторы матрицы монодромии будут лежать внутри открытой
единичной окружности.
Для проверки этого условия используется критерием Рауса-Гурвица для многочленов с
комплексными коэффициентами [2].
1.Очеретнюк Е.В., Слынько В.И. Об устойчивости стационарного вращения
динамически симметричного твердого тела на струнном подвесе переменной длины//
Динамические системы - 2012. - 2(30), № 3-4. - С. 285-292.
2.Постников М.М. Устойчивые многочлены. - М.: Наука. - 1981. - 176 с.
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КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ
Панасенко Є.В.
При розгляданні реальних керованих об‘єктів перш за все виникає задача керування
руху [1], яка зводиться до розв‘язку крайової задачі для системи звичайних диференціальних
рівнянь першого порядку, розмірності n  n .
Важливим частинним випадком є лінійні звичайні системи матричних диференціальних
рівнянь, які моделюють лінійні технологічні та економічні процеси [2]. Це системи
наступного вигляду:
dx
(1)
= A(t ) x(t )  B(t )u, t0  t  T ,
dt
де x(t )  Rn – фазовий вектор, u (t )  Rm – вектор керування. Матриці A(t ) і B(t )

припускаються неперервними, розмірності n  n і n m відповідно. Допустимим керуванням
вважається довільне кусково-неперервне керування u = u(t ) , причому всі точки розриву
функції u = u(t ) – першого роду (якщо такі є). Кожному такому допустимому керуванню
відповідає єдиний розв‘язок крайової задачі:
dx
(2)
= A(t ) x(t )  B(t )u (t ), t0  t  T ,
dt
Mx(t0 ) = ,
(3)
де M – матриця розмірності m n . Зокрема, цікавлять умови існування розв‘язку крайової
задачі (2)-(3) і визначення функції x(t ) , яка задовольняє крайову умову (3) при відомому
вхідному процесі u (t ) .
Доведено, що якщо rank Q  n1 , то однорідна крайова задача має r  n  n1 і тільки r
лінійно незалежних розв‘язків. Неоднорідна крайова задача (2)-(3) розв‘язна тоді і тільки
тоді, коли виконана умова P
 = 0 і при цьому має r -параметричну родину розв‘язків
N (Q )

t
x(t , cr ) = X (t )PN (Q)cr  X (t )Q  X (t )  X 1() B()u ()d ,
PN (Q)  I  Q Q ,
де
t
0
P  = I  QQ  – ортопроектори на ядро N (Q) і коядро N (Q ) матриці Q відповідно,
N (Q )


Q – псевдообернена матриця [3] до матриці Q .

1.Ванько В.И. Вариационное исчисление и оптимальное управление: Учеб. для вузов /
В.И. Ванько, О.В. Ермошина, Г.Н. Кувыркин – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. –
488 с.
2.Егоров А.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения с приложениями. 2-е изд.,
испр. / А.И. Егоров – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 384 с.
3.Boichuk A.A. Generalized inverse operators and fredholm boundary-value problems /
A.A. Boichuk, A.M.Samoilenko – VSP, Utrecht-Boston, 2004. – 317 p.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЕШИМОСТИ СЛАБО-НЕЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Перепелица М.А., Покутный А.А.
Доклад посвящен получению необходимых и достаточных условий разрешимости
слабо нелинейной краевой задачи
A(t ) x(t )  B(t ) x(t )  f (t )  Z ( x(t ), t ,  ), t  T  [ ,  ],
(1)
x( )  b,
(2)
где A(t ), B(t ) – ( m n )-матрицы; x(t ), f (t ) - искомая и заданная функции, Z ( x(t ), t ,  ) нелинейная вектор-функция, непрерывная по совокупности переменных, причем

rank A(t )  min{m, n} t  T ,   [ ;  ].

Для краевой задачи (1), (2) ищутся такие решения, которые при   0 обращаются в одно из
решений порождающей краевой задачи

A(t ) x(t )  B(t ) x(t )  f (t ), t  T  [ ,  ],
(3)
x( )  b,
(4)
При этом для краевой задачи (3), (4) используется представление решений, полученное в [1].
1. Бойчук А.А., Покутный А.А., Чистяков В.Ф. О применении теории возмущений к
исследованию разрешимости дифференциально-алгебраических уравнений // ЖВМиМФ.2013, №6 (в печати).
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ФОРМУЛА РЕШЕНИЙ ПАРНЫХ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ПРОЕКТОРАМИ
Полетаев Г.С.

1. В прикладных и теоретических вопросах встречаются разные классы уравнений, которые
можно трактовать как парные [1-6]. В сообщении продолжены исследования [4,5].
Рассматриваются парные матричные с проекторами уравнения относительно неизвестной
числовой квадратной матрицы X вида:
 p  [ A1 X ]  p  [C ] ,
 

 p [ A2 X ]  p [ B] .

(1)

Следуя [4,5], обозначим через Rn n кольцо вещественных числовых квадратных матриц размера n  n ,
n  2 , n  N . Пусть Rn n , Rn n - подкольца нижних и верхних треугольных матриц из Rn n ,
соответственно. Через p  , p  обозначены коммутирующие проекторы: Rnn  Rn n , Rnn  Rn n ,
соответственно. Положим p0 : p  p  ( p  p  ) ; p : p   p 0 ; p : p   p 0 ; Rn0n : p0 ( Rnn ) ,
 Rnn  : p  Rnn  . Результат применения проекторов к матрицам, а также принадлежность матрицы из
Rn n подмножеству Rn,0n ,  Rnn  будем отмечать соответствующими индексами +, -, 0.

2. В уравнениях (1), относительно неизвестной квадратной матрицы X  Rn n , матрицы–




коэффициенты A1 , A2  Rnn и матрицы C  Rnn , B  Rnn считаются известными. Задача о
связи решений состоит в отыскании формул, представляющих решения в Rn n уравнения (1)
через известные коэффициенты, операции в Rn n , действующие в Rn n проекторы и решения
p  [C ] = p  [ B] = E . где E  Rnn X  X E  Rnn парного уравнения (1) с правой частью:
единичная матрица из Rn n , а также условий существования такой связи. При
соответствующих предположениях, установлены критерии связи решений. Один из этих
критериев сформулирован в форме теоремы с, необходимым и достаточным, условием и
формулой решений, [4].
Если матрицы-коэффициенты являются неособенными треугольными, то матрицуA1  A1  Rnn ,
решение X E  Rnn бывает возможным найти легко. В частности, при
A2  A2   Rnn и таких, что A10  A20 ; A10  0, решение X E  ( A10 )1  ( A20 )1. Если же, кроме
того, все элементы главных диагоналей неособенных треугольных матриц-коэффициентов
являются единицами, то оказывается, что X E = E . Стало быть, необходимое и достаточное
условие (3) и формула решений (2) из работа [1] преобразуются, соответственно, к виду:
p0  A11C    p0  A21B   ,
(2)


X   A11C     A21B   .
(3)

1. Рапопорт И.М. // Сборник трудов института математики АН УССР. — Киев: Ин-т
математики АН УССР. — 1949. — 12. — С. 102—118.
2. Гахов Ф.Д., Черский Ю.И./ Уравнения типа свертки. - М.: Наука, 1978. -296с.
3. Гохберг И.Ц., Крейн М.Г. // Теор. и прикл. математика. - Львов.- 1958.- №1.- С. 58-81.
4. Полетаев Г. С. // XV International Conf. DSMSI. - Kiev, 2011.-С.117.
5. Poletaev G.S. Connection of solutions … pair. equations in the rings with factorization pairs
// Operator Theory: Adv. and Appl., Birkh. Verlag Basel/ Switzerland, -2009. -V.191.-P. 479-484.
6. McNabb A., Schumitzky A. // J. Funct. Anal. – 1972. –v. 9, № 3. – P. 262 – 295.
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Політанський Л.Ф., Еліяшів О.М., Гладун Н.Г. - Програмно–апаратна реалізація логістичного відображення для конфіденційного передавання інформації

ПРОГРАМНО–АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Політанський Л.Ф., Еліяшів О.М., Гладун Н.Г.
В останні роки запропоновано велика кількість робіт посвячених системам
конфіденційного передавання інформації як цифрових так і аналогових, в основі яких лежать
генератори детермінованих хаотичних коливань [1]. Одним із напрямків розвитку систем
цифрового передавання інформації є реалізація логістичного відображення з використанням
програмованих логічних інтегральних мікросхем (ПЛІС), з метою покращення швидкодії і
надійності, та масогабаритних показників при одночасному зниженню їх собівартості.
Для реалізацій хаотичного генератора з допомогою ПЛІС було використано одномірне
логістичне відображення, що описується наступним рівнянням:
(1)
x(n  1)  r  x(n)  (1  x(n))
де, n–крок, r–параметр логістичного відображення, хаотична поведінка системи має місце
при діапазоні значень n [0;1], r [3.57;4] .
Програмна реалізація системи здійснювалась за допомогою мови опису апаратних
засобів VHDL (Very high integrated circuits Hardware Description Language) [2]. Для апаратної
реалізації генератора хаотичних коливань використовувалась мікросхема EP4CE10E22C8N
серія Cyclone 4, сумісність якої з джерелом інформацій (комп‘ютером) здійснюваласть з на
базі протоколу RS232. Структурна частина системи шифрування зображена на рис.1.

Рис.1 Програмна структура системи шифрування
При подачі на вхід генератора хаотичних коливань біту синхронізації на його виході
формується 8 бітова послідовність, що формується згідно до початковим умовам, які внесені
програмним чином. Цілочисельне представлення згенерованої хаотичної послідовності
перетворюється в бітове і з допомогою блоку додавання по модулю 2 (XOR) виконує
шифрування інформаційного повідомлення хаотичним.
1.Політанський Р.Л. Моделювання схем шифрування інформації з використанням
псевдовипадкових послідовностей /Р.Л. Політанський, Л.Ф. Політанський, П.М. Шпатар,
О.В. Гресь // Східно–Європейський журнал передових технологій. – 2012. – №3/9(57). – C. 50
– 52.
2.Бибило П.Н. Основы язика VHDL [изд. 3-е, доп.] / П.Н. Бибило. М.: Изд. ЛКИ,
2007. — 328 с.
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Польща Г.С., Лісняк В.С. - Від еліптичного гіперболоїда до гіперболічного параболоїда

ВІД ЕЛІПТИЧНОГО ГІПЕРБОЛОЇДА ДО ГІПЕРБОЛІЧНОГО ПАРАБОЛОЇДА
Польща Г.С., Лісняк В.С.
2 2
Обертаючи гіперболу z / c  x 2 / a 2  1 навколо її уявної осі Ox дістаємо
однопорожнинний гіперболоїд обертання z 2 / c 2  у 2 / c 2  x 2 / a 2  1 . Рівномірна деформація
його до площини його симетрії y  0 надає його рівнянню вигляду z 2 / c 2  у 2 / b2  x 2 / a 2  1 ,
а це вже еліптичний (загального виду) однопорожнинний гіперболоїд Q. Горловий його еліпс
EG має рівняння { z 2 / c 2  у 2 / b2  1 , x  0 й ексцентриситет   (1  (b / c)2 )1 / 2 . Фокуси
цього еліпса розташовані на осі Oz , бо (за припущенням) c  b  0 .
У полярній системі координат (  , ) на площині Ozy з полярною віссю у додатному
напрямі осі Oz та з полярним кутом  , відраховуваним від полярної осі до додатнього
напряму осі Oy еліпс EG має рівняння   p /(1   cos  ) , зміст параметрів якого у системі
Ozy такий:   ( z 2  y 2 )1 / 2 , cos   z /  , p  b2 / c . Через параметри  , p (замість с ,b)
рівняння горлового еліпса зрештою постане як
(1   2 ) z 2  y 2  2pz  p 2  0 .
(1)

Афінним перетворенням змінної z : (1   2 ) z  p зведемо (1) до звичнішого вигляду
з виразною залежністю від його ексцентриситету
z 2 / p 2  y 2 /( p /(1   2 )1 / 2 )2  1 .
(2)
2
Досяжною границею рівняння (1) у прагненні   1 0 виходить y  2 p( z  p / 2) , а
після зсуву z : z  p / 2 п.с.к. Ozy дістанемо y 2  2 pz – канонічне рівняння граничної
параболи. Тут p  b2 / с – спадок від канонічного рівняння горлового еліпса. Отже,
Т в е р д ж е н н я 1. Параметр p граничної параболи співпадає з параметром p
полярного рівняння породжуючого її горлового еліпса. Разом з прямуванням   1 0 й EG
прямує
до
параболи
а
тому
й
еліптичний
гіперболоїд
y 2 /( 2 p ) 2  z,

z 2 / c 2  у 2 / b2  x 2 / a 2  1

прагне до квадрики

(поверхні другого порядку) з рівнянням

y /( 2 p )  x / a  z – гіперболічний параболоїд.
Та ж сама заміна параметрів с, b на  , p у рівнянні квадрики Q надає йому вигляду
2

2

2

2

z 2 / p 2  y 2 /( p /(1   2 )1 / 2 )2  x 2 / a 2  1 .
(3).
Подібними міркуванням дістаємо
Т в е р д ж е н н я 2. Границею еліптичного (однопорожнинного) гіперболоїда у ході
зростання   1 0 ексцентриситету його горлового еліпса є гіперболічний параболоїд з
рівнянням
(4)
y 2 /( 2 p ) 2  x 2 / a 2  z .
Т в е р д ж е н н я 3. При цьому прямолінійні твірні еліптичного гіперболоїда

{ z / p  x / a  k (1  y /( p / 1   2 )) , z / p  x / a  (1/ k )(1  y /( p / 1   2 )) , k  0,   1;
{ z / p  x / a  l (1  y /( p / 1   2 )) , z / p  x / a  (1/ l )(1  y /( p / 1   2 )) , l  0,   1 (5)
переходять у прямолінійні твірні гіперболічного параболоїда (важливо у теорії
пружності).
Рівняння (3,5) дозволяють прослідкувати еволюцію (у граничному переході   1 0 )
полів геометричних об‘єктів на Q( ) й асоційованих з ними диференціальних рівнянь.
123

Савчин Владимир Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
e-mail: vsavchin@yandex.ru
Савчин В. М. - Некоторые неклассические вариационные задачи и их численные решения

НЕКОТОРЫЕ НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ
ЧИСЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Савчин В. М.
За последние годы получили развитие методы решения обратных задач
вариационного исчисления (ОЗВИ) для различных классов дифференциальных уравнений с
непотенциальными операторами [1,2]. При этом в терминах необходимых и достаточных
условий было доказано, что в рамках общепринятых функционалов Эйлера решения ОЗВИ
могут не существовать. Однако, если расширить класс функционалов, то становится
возможным получение вариационной формулировки исходной краевой задачи. При этом,
естественно, возникает вопрос об отыскании таких функционалов.
Для заданного уравнения
N (u)  0, u  D( N ),
где N : D( N )  U  V - дифференцируемый по Гато оператор; U ,V - действительные
линейные пространства, задача может быть сведена к нахождению, вообще говоря,
локальной билинейной формы , u : V  U  R и вспомогательного линейного оператора B
таких, чтобы выполнялось условие потенциальности вида

N 'u h, Bg

u

 h; N (u ), Bg

u



N 'u g , Bh  g ; N (u ), Bh

u

u  D( N ), g , h  D( N 'u , B)  D( N 'u )  D( B).
Здесь

g,v, h

u

 lim
 0

1
 

v, h

u g



v, h


'
, N u - производная Гато оператора N в точке

u

u  D(N ) .
В этом плане представляет значительный интерес применение найденных
функционалов для отыскания приближенных решений поставленных задач. В докладе
обсуждаются различные аспекты названных вопросов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 12-01-00524-а).

1.Филиппов В.М., Савчин
В.М., Шорохов С.Г. Вариационные принципы для
непотенциальных операторов// Итоги науки и техники. Современные проблемы математики.
Новейшие достижения.- М.: ВИНИТИ, 1992. Т.40.- С.3-178.
2.Budotchkina S.A., Savchin V.M. On direct variational formulations for second order
evolutionary equations // Eurasian Mathematical Journal.- 2012. Vol. 3, № 4.- P. 23-34.

124

Седова Наталья Олеговна, доктор физ.-мат. наук, доцент,
УлГУ, Ульяновск, Россия,
e-mail: nata-sedova@yandex.ru;
Еграшкина Жанна Евгеньевна, аспирант,
УлГУ, Ульяновск, Россия
Седова Н.О., Еграшкина Ж.Е. - Исследование нелинейных динамических систем на основе использования нечетких непрерывных моделей Такаги-Сугено

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ НЕПРЕРЫВНЫХ МОДЕЛЕЙ ТАКАГИ-СУГЕНО
Седова Н.О., Еграшкина Ж.Е.
Построение динамической модели сложной системы часто является единственным
доступным способом получения информации о ее поведении. Методы моделирования
динамических систем зависят от степени информативности поведения системы и ее
сложности. Некоторые системы допускают описание нелинейными дифференциальными
уравнениями. Задача исследования таких систем, в частности, анализа устойчивости и
синтеза управлений, заметно упрощается при использовании нечетких моделей ТакагиСугено (Т-С).
Нечеткая логика позволяет осуществлять декомпозицию задачи
моделирования и исследования сложной системы; в результате получается несколько
«локальных» линейных задач. Это открывает широкие возможности применения линейной
теории устойчивости и управления и исследования нелинейных систем с использованием
формализованных процедур.
Исходная нелинейная система вида x(t )  f ( x(t ), u(t )) преобразуется в непрерывную
динамическую модель Т-С, задаваемую правилами вида [1]:
ЕСЛИ z1 (t ) есть M i1 и …и z p (t ) есть M ip , ТО

x (t )  Ai x(t )  Biu(t ) , i  1,...r
где M ij – нечеткое множество, r – количество нечетких правил, x(t )  R n – фазовый вектор
системы, u (t )  R m – управляющий сигнал, z (t )  ( z1 (t ),...z p (t )) – вектор, образованный
заданными функциями времени и/или фазовых переменных.
Отметим, что модель Т-С является универсальным аппроксиматором в том смысле, что
любая гладкая система управления может быть аппроксимирована с помощью такой модели
[2].
Разработан и реализован алгоритм, осуществляющий рассмотренное преобразование
при некоторых предположениях на правую часть исходной системы. На основе построения
локальных секторов нелинейностей определяются функции принадлежности и предикатные
правила нечеткой модели. Анализ полученного набора локальных систем позволяет
построить нелинейное робастное стабилизирующее управление для исходной системы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-01-00541.
1. Tanaka K., Wang H. O. Fuzzy control systems design and analysis: A linear matrix
inequality approach. – A Wiley-Interscience publication, 2001.
2. Wang L.X. Fuzzy systems are universal approximators // In Proc. of the 1st IEEE conf. on
fuzzy systems (March 1992). – San Deigo. – P. 1163-1170.
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Сергеев В.С. - О предельно периодических решениях интегродифференциальных уравнений типа вольтерра при резонансе

О ПРЕДЕЛЬНО ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА ПРИ
РЕЗОНАНСЕ
Сергеев В.С.
Рассматриваются интегродифференциальные уравнения
t
dx
x ∈R n
= Ax + ∫
K(t - s)x(s)ds + μf(t) + F(x,t)
0
dt
где A - постоянная матрица, K(t) - непрерывная матрица, элементы которой
экспоненциально стремятся к нулю при t → +∞, функция F(x,t) непрерывна и ограничена
по t при t ∈R+ и является аналитической по x в некоторой окрестности нуля, причем ее
степенной ряд не содержит свободного и линейного членов, μ – малый параметр. Функция
f(t) - непрерывная экспоненциально предельно периодическая, т.е. функция, представимая
в виде f(t) = f p (t) + f e (t) , где f p (t) - периодическая функция с периодом T и непрерывная

функция f e (t) экспоненциально стремится к нулю при t → +∞. Предполагается также, что
F(x,t) является предельно периодической функцией переменной t (периода T ) при каждом
фиксированном x из рассматриваемой окрестности.
Исследуется критический в теории устойчивости случай пары чисто мнимых корней [1]
при условии, что частота ω, отвечающая этим корням, совпадает с частотой функции f p (t) и
частотой периодической части в коэффициентах разложения для функции F(x,t), т.е.
T = 2π/ω . Решается вопрос о существовании экспоненциально предельно периодических
решений в окрестности нуля. Показано существование семейства предельно периодических
решений, которые представляются степенными рядами по произвольным начальным
1/2
значениям некритических переменных и малому параметру μ . Начальные значения
критических переменных представляют собой функции параметра μ. Амплитудные
уравнения устанавливаются по членам второго порядка уравнений. Если квадратичная часть
уравнения вырождена, то решение вопроса о существовании предельно периодических
решений зависит от членов 3-го порядка так же, как в рассмотренном ранее случае [2] с
функцией F = F(x), где найдены экспоненциально предельно периодические решения в
1/3
форме степенных рядов по параметру μ . Доказательство сходимости рядов базируется на
методе мажорантных функций [3].
1. Сергеев В.С. О неустойчивости в критическом случае пары чисто мнимых корней
для одного класса систем с последействием // ПММ. 1998. Т. 62. Вып. 1. С.79-86.
2. Сергеев В.С.
Предельно периодические решения интегродифференциальных
уравнений типа Вольтерра в критическом случае пары чисто мнимых // Автоматика и
телемеханика. Вып. 9. 2011. С. 87-98.
3. Лика Д.К., Рябов Ю.А. Методы итераций и мажорирующее уравнение Ляпунова в
теории нелинейных колебаний. Кишинев: Штиинца, 1974. 291 с.
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ПРО ІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ
ФУНКЦІОНАЛЬНО-РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ
Сивак О. А.
Досліджується питання існування і єдиності неперервних періодичних розв'язків
систем нелінійних функціональних рівнянь вигляду
x(t ) = F (t , x(q1t  f1 (t , x(t ))), , x(qk t  f k (t , x(t )))),

(1)

де F : R  R   R  R , qi = const  0 , fi : R  R  R , i = 1,..., k . В наступній
теоремі встановлено умови існування таких розв'язків.
Теорема. Нехай виконуються умови:
1) qi , i = 1, 2,..., k ,  цілі додатні числа;
n

n

n

n

2) вектор-функція F (t , x1 ,..., x k ) і функції fi (t , x), i = 1,..., k , є неперервними при всіх

t  R , xi  Rn , i = 1,..., k , x  R n , Т-періодичними по t і має місце співвідношення
| F (t , x1 ,..., x k ) |= M < ;
sup
tR , xiRn ,i =1, k
3) вектор-функція F (t , x1 ,..., x k ) і функції fi (t , x), i = 1,..., k , задовольняють умови:
1

k

k

| F (t , x ,..., x )  F (t , x ,..., x ) | L0 | t  t | Li | x  x i|,
1

k

i

i =1

'
i

| fi (t , x)  fi (t , x) | l | t  t | l | x  x |, i = 1,..., k ,
'
i

1

k

1

k

де Li , i = 0, k , li' , li' , i = 1, k ,  деякі додатні сталі, (t , x ,..., x ) , (t , x ,..., x )  R  R kn ;
4) при достатньо малих Li , i = 0,1,..., k , li' , li' , i = 1, k , виконуються співвідношення
L0
 L* (q  l *  l *l )  1,
l
L*  ll * L* =  < 1,
де L* =  i =1Li , l * = max{li' , li' } , q = max{qi } .
k

i

i

Тоді система рівнянь (1) має єдиний неперервний T-періодичний розв'язок, що
задовольняє умові

| x(t )  x(t )  l | t  t |,
де t , t  R .

127

Сиренко Андрей Сергеевич, аспирант,
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: sandrew@online.ua
Сиренко А. С. - Построение единой функции ляпунова для линейных стационарных систем

ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОЙ ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ
Сиренко А. С.

Одним из бурно развивающихся в последнее время направлений теории динамических
систем является исследование устойчивости гибридных систем. В системах этого типа
подразумевается, что динамика на отдельных этапах описывается подсистемами различного
вида. В частности, гибридные системы могут быть заданы набором систем обыкновенных
дифференциальных уравнений с логическим законом переключения. Одним из важных
направлений динамики систем указанного типа является исследование устойчивости. Как
отмечалось в ряде работ за счет выбора закона переключения из двух неустойчивых систем
можно составить одну асимптотически устойчивую систему и наоборот, из двух
асимптотически устойчивых одну неустойчивую. Поэтому одной из центральных проблем
исследования устойчивости гибридных систем является проблема существования единой
функции Ляпунова.
Пусть гибридная система состоит из двух линейных стационарных систем
x  A1 x , x  A2 x
(1.1)
для каждой из систем (1.1), (1.2) существует своя функция Ляпунова квадратичного
T
T
вида V1 x   x H1 x и V2 x   x H 2 x . Интерес представляет нахождение простых и легко
проверяемых условий существования и алгоритма нахождения «единой» для обеих систем
квадратичной функции Ляпунова.
Имеет место следующее утверждение.
Теорема. Пусть A1 и A1 две асимптотически устойчивые матрицы, C1 и C2 
H1 и
H2 
фиксированные, положительно определенные матрицы,
решения
соответствующих матричных уравнений Ляпунова
C12   A1T H 2  H 2 A1
C21   A2T H1  H1 A2
1.Если
и
являются
положительно
определенными матрицами, то при произвольном 0    1 квадратичная функция
V x   xT H x , H  H1  1   H 2 будет функцией Ляпунова для обеих систем.
T
2.Пусть C12   A1 H 2  H 2 A1 является положительно определенной матрицей, а матрица
C21   A2T H1  H1 A2
не
является
положительно
определенной.
Тогда
при
min C2 
квадратичная функция V x   xT H x , H  H1  1   H 2 будет
0  
min C2   C21
функцией Ляпунова для обеих систем.
T
3.Пусть C12   A1 H 2  H 2 A1 не является положительно определенной матрицей, а
T
матрица C21   A2 H1  H1 A2
является положительно определенной. Тогда при

C12
   1 квадратичная функция V x   xT H x , H  H1  1   H 2 будет
min C1   C12
функцией Ляпунова для обеих систем.
T
T
4.Если ни одна из матриц C12   A1 H 2  H 2 A1 , C21   A2 H1  H1 A2 не являются
положительно
определенными
матрицами,
но
выполняется
условие
C12
C12
min C2 
min C2 

 
, то при произвольном
min C1   C12
min C2   C21
min C1   C12 min C2   C21
T
квадратичная функция V x   x H x , H  H1  1   H 2 будет функцией Ляпунова для
обеих систем.
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НЕЛІНІЙНІ МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНІ РІЗНИЦЕВІ РІВНЯННЯ З
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Слюсарчук В. Ю.



E

Нехай
- множина всіх дійсних чисел, E - довільний банаховий простір з нормою
0
і C - банаховий простір обмежених і неперервних на
функцій x = x(t ) зі

значеннями в E з нормою x
через

C0

= supt

x(t )

. Позначимо через  область простору E , а

E

- множину всіх не порожніх зв'язних компактних підмножин K   .
Розглянемо неперервне відображення f :   E , що задовольняє умови:
1) f (t , x) рівномірно неперервне по x на кожній множині  K , де K  ;
2) f (t , x) майже періодичне по t рівномірно по x на кожній множині K  .
Цьому відображенню зіставимо різницеве рівняння
(1)
x(t  1) = f (t , x(t )), t  .
Зафіксуємо довільну множину K 
і позначимо через
( f , K ) множину всіх

обмежених розв'язків x = x(t ) цього рівняння, для кожного з яких замикання R( x) множини
R( x) = {x(t ) : t  } у просторі E є підмножиною множини K 

Також зафіксуємо обмежений розв'язок x* 

 [0, r ] , де r = sup

 x y

E



і R( x) = K .

( f , K ) рівняння (1) і довільне число

: x  R( x* ), y  K . Нехай ( x* , K , f ,  )

- множина всіх

елементів y  C 0 , для кожного з яких

x* (t )  y(t )  K
для всіх t 

і

inf | y(t )
t

Розглянемо функціонал  :

E

 |= 0.

( f , K )  [0, ) , що визначається рівністю

( x , K , f ,  ) =

sup x* (t  1)  y(t  1)  f (t , x* (t )  y(t )) E .
inf
,K , f , ) t
Справджується наступне твердження.
Теорема [1]. Нехай K належить множині . Якщо для розв'язку z  ( f , K ) рівняння
(1) і деякого числа  > 0 виконується співвідношення
( z, K , f ,  ) > 0
для всіх   (0,  ) , то цей розв'язок є майже періодичним.
*

y ( x*

1.Слюсарчук В. Ю. Умови майже періодичності обмежених розв'язків нелінійних
різницевих рівнянь з неперервним аргументом // Нелінійні коливання - 2013. - 16, № 1. - P.
118-124.
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ
НЕЛИНЕЙНЫХ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ
ОТКЛОНЕНИЯМИ АРГУМЕНТА
Слюсарчук Л. М.
Пусть I = [0,1] , m

\{1} и  0  (0, ) .

Рассмотрим отображение f : I m 
1. f I  I для всех  [0,  0 ] ;
f ( x1 , x2 ,
2. f ( x1 , x2 , , xm ) и
xk

, удовлетворяющее условиям:

m

 [0,  0 ] ;
3. lim

sup
| f ( x1 , x2 ,
m
,
x
,
,
x
)

I
1 2
m

 0 ( x

m


k =1

, xm )

, k = 1, m , непрерывны на I m для каждого

, xm )  f 0 ( x1 , x2 ,

f ( x1 , x2 ,
xk

, xm )



, xm ) | 

f 0 ( x1 , x2 ,
xk

, xm ) 
 = 0 .


Определим отображение F : I m  I m равенством

F ( x1 , x2 ,

, xm ) = ( x1 , x2 ,

, xm , f ( x1, x2 ,

, xm )),

где xk  I , k = 1, m .
Рассмотрим разностное уравнение

 1
 m 1  
x(t  1) = f  x  t  , x  t   , , x  t 
(1)
 , t 0.
m  
 m




1
 m  1  
Пусть  = h  C 0 ([0,1], I ) : h(1  0) = f  h  0  , h   , , h 
  .
m
 m  


Для каждого h   уравнение (1) имеет единственное непрерывное на [0, )
решение x (t ) , для которого x (t )  I для всех t 0 и x (t ) |[0,1] = h (t ) .
Для отображения F найдены условия, при выполнении которых для разностного
уравнения (1) характерны асимптотически периодические непрерывные решения,
стремящиеся к кусочно-непрерывным периодическим функциям [1].
1.Шарковский А. Н., Майстренко Ю. Л., Романенко Е. Ю. Разностные уравнения и их
приложения. - Киев: Наукова думка, 1986. - 279 с.
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Сумбатов А.С. - Об уравнениях Лагранжа в механике неголономных систем

ОБ УРАВНЕНИЯХ ЛАГРАНЖА В МЕХАНИКЕ НЕГОЛОНОМНЫХ СИСТЕМ
Сумбатов А.С.
Выводятся необходимые и достаточные условия в задаче качения твѐрдого тела по
плоскости без скольжения, при выполнении которых уравнения движения системы,
например, в форме Чаплыгина принимают вид уравнений Лагранжа 2-го рода. Излагается
кратко почти полуторавековая история вопроса, связанная с именами Нормана Феррерса,
Поля Аппеля, Жака Адамара, Анри Бегена и др.
1. Ferrers N.M. Extension of Lagrange‘s equations. The Quarterly Journal Pure and Appl.
Mathem. No. 451. March, 1872. P. 1-5.
2. Appell P. Traité de Mécanique Rationnelle. Tome 2. Dynamique des systemes. Mecanique
Analytique. Paris: Gauthier-Villar et fils. Premier fascicule. 1896. 538 p.
3. Appell P. Les Mouvements de Roulement en Dynamique (avec deux notes de M. Hadamard). Coll. Scientia. Phys. Mathématique. n  4. Paris. 1899. 70 p.
4. Béghin H. Sur les conditions d‘application des équations de Lagrange à un système non
holonome. Bulletin de la S.M.F., tome 57 (1929). P. 118-124.
5. Новосѐлов В.С. Вариационные методы в механике. Изд-во ЛГУ. 1966. 72 с.
6. Сумбатов А.С. О принципе Гамильтона для неголономных систем. Вест. Моск.
университета. Сер. мат. мех. 1970. №1. С. 98-101.

1

Указанный журнал издавался отдельными тетрадями раз в квартал. Они позже по несколько штук сшивались в один том, который
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ПРО АСИМПТОТИЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ
З ВИРОДЖУВАНОЮ МАТРИЦЕЮ ПРИ ПОХІДНИХ
Тарасенко О.В., Яковець В.П.
Розглядається процес, який описується системою диференціальних рівнянь вигляду
dx
(1)
 h B(t,  )  A(t,  ) x  C (t,  )u,
dt
де x(t,  ) , u(t,  ) – шукані n -вимірний вектор стану та m -вимірний вектор керування
відповідно, A(t,  ) , B(t,  ) – дійсні квадратні матриці n -го порядку, C (t,  ) – (n  m) матриця з дійсними елементами,   0,  0  – малий параметр:  0  1; h  N , t  0; T .
Досліджується задача про знаходження керування u(t,  ) , під дією якого система (1)
переходить із стану x(0,  )  x1 ( ) в стан x(T ,  )  x2 ( ) за фіксований проміжок часу T ,
мінімізуючи квадратичний функціонал
1 T
J  h  Dt ,  u, u dt  min ,
u
2 0
де D(t,  ) – симетрична матриця m -го порядку.
Вивчається випадок, коли матриця B(t,  ) вироджується з прямуванням малого
параметра до нуля, залишаючись неособливою при   0 , за умови виродженості матриці
D(t,0).
При цьому досліджуються різні випадки, пов‘язані з кронекеровою структурою
граничної в‘язки матриць.
Застосувавши принцип максимуму Понтрягіна та методи асимптотичного інтегрування
лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь [1], побудовано асимптотику
розв‘язку даної задачі. Виведено рекурентні формули для знаходження коефіцієнтів
відповідних асимптотичних розвинень у явному вигляді.
1.Самойленко А.М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями / А.М.
Самойленко, М.І. Шкіль, В.П. Яковець. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с.
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Тлеубергенов М. И, Василина Г. К. - О стохастической устойчивости интегрального многообразия по первому приближению

О СТОХАСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ
ПО ПЕРВОМУ ПРИБЛИЖЕНИЮ
Тлеубергенов М. И, Василина Г. К.

Пусть задано стохастическое дифференциальное уравнение
x = X ( x, t )   ( x, t ) ,
(1)
где  (t ) - процесс с независимыми приращениями, допускающее интегральное
многообразие в виде совокупности частных интегралов (t ) в фазовом пространстве x  R n
(t ) :  ( x, t ) = 0,  ( x, t )  Cxt21,  R r ,r  n.
(2)
Уравнение возмущенного движения относительно  с учетом формулы
стохастического дифференцирования Ито [1] имеет вид
(3)
d  = A( x, t )dt  B( x, t )d ,
где
A( x, t ) = {



 2
  
  
1

X

tr
[
 ik Tjk ]   n[ ( x   ik ck ( x), t )   ( x, t )      ik ck ( x)]dx}dt;

i
t  xi 
2 xi x j
 xi 
T

T

  
B ( x, t ) = 
  ik dwk   n[ ( x   ik ck ( x), t )   ( x, t )]dP(t , dx).
 xi 
T

Предположим далее, что вектор-функции X ( x, t ),  ( x, t ) и матрица  ( x, t ) такие, что
уравнение возмущенного движения (3) относительно (t ) (2) представляется в виде
(4)
d i = [ Ai(1) ( x, t )  Ai(2) ( , x, t )]dt  [ Bij(1) ( x, t )  Bij(2) (, x, t )]d j ,
причем sup{|| A2 ||,|| B2 ||} = o(||  ||), т.е. при ||  || 0,
sup{|| A2 ||,|| B2 ||} 
(5)
0,
||  ||
Устойчивость по I-му приближению: 1) x  0 уравнения (1) исследована в [2], 2)
интегрального многообразия (t ) уравнения (1), но со случайными возмущениями из класса
винеровских процессов рассмотрена в [3]. Справедлива
Теорема. Пусть заданные вектор-функция X ( x, t ) , матрица-функция  ( x, t ) исходного
уравнения (1) и вектор-функция  ( x, t ) такие, что выполняются условия:
1) уравнение возмущенного движения (3) относительно (t ) допускает представление
(4);
2) существует непрерывно дифференцируемая функция Ляпунова V (; x, t ),
удовлетворяющая условиям
V (; x, t )  a(||  ||),| V (; x, t ) | b(||  ||), LV (; x, t )  c(||  ||), a, b, c  K ,
где LV - производящий дифференциальный оператор;
3) a(r )   при t  ;
4) вектор-функция  ( x, t ) удовлетворяет неравенству ||  ( x, t ) ||  (  ),   K.
Тогда интегральное многообразие (2) уравнения (1) асимптотически  -устойчиво по
вероятности при любых A2 (; x, t ), B2 (; x, t ), удовлетворяющих условию (5).
1.Пугачев В. С., Синицын И. Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и
фильтрация. - М., 1990. - 630 c.
2.Гихман И. И., Дороговцев А. Я.
Об устойчивости решений стохастических
дифференциальных уравнений // Укр. матем. журнал. - 1965. - Т. 17, № 6. - С. 3-21.
3.Тлеубергенов М. И. Метод функций Ляпунова в задаче стохастической устойчивости
программного движения // Математический журнал. - Алматы, 2001. - Т. 1, № 2. - С. 98-106.
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Утебаев Д., Утебаев Б.Д., Утепов Ж.Б. - Об одной схеме повышенной точности для решения нестационарных уравнений второго порядка

ОБ ОДНОЙ СХЕМЕ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Утебаев Д., Утебаев Б.Д., Утепов Ж.Б.
Рассматривается абстрактная задача Коши
Du  Au  f , t 0  t  , u(t 0 )  u0 , u(t 0 )  u1 ,

(1)

где u  u(t ), f  f (t )  H , u  d 2u / dt 2 , u  du / dt , A, D -не зависящие от t и
действующие из H в H операторы. Такая задача возникает, например, при аппроксимации
методом конечных разностей или методом конечных элементов пространственных
переменных гиперболических уравнений в частных производных второго порядка (задачи
теории внутренних волн, электродинамики, теории упругости и т.п.).
Сначала на основе методов теории разностных схем [1] для системы (1) построена и
исследована разностная схема
2 

 D   A  y  Ay   , y (0)  y 0 , yt (0)  y 0 ,
tt

12 


(2)

где y аппроксимирует u ,   f   2 f t t / 12 .
Разностная схема (2) имеет четвертый порядок аппроксимации. Доказано, что если

A  A  0, D   D  0 и D   2 A / 12 , то схема (2) имеет четвертый порядок точности при
достаточной гладкости решения задачи (1).
Далее с применением операторов точных разностных схем (см.[2]) получена разностная
1
схема (2), где   T t f , T t u 
2

t 

 (  t   )u( )d .

На основе леммы Брэмбла-Гильберта

t 

получены результаты о скорости сходимости разностной схемы при минимальных
требованиях к гладкости решений исходной дифференциальной задачи (1).
1.Самарский А.А. Теория разностных схем.  М.: Наука, 1990.  616 С.
2.Самарский А.А, Лазаров Р.Д., Макаров В.Л. Разностные схемы для дифференциальных уравнений с обобщенными решениями. М.: Наука, 1978.  296 С.
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Філєр З.Ю., Чуйкова А.С. - Стійкість систем із комплексними коефіцієнтами

СТІЙКІСТЬ СИСТЕМ ІЗ КОМПЛЕКСНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ
Філєр З.Ю., Чуйкова А.С.
Запропонований З. Ю. Філєром у 1980 році метод фінітизації можна використовувати
для встановлення стійкості диференціальних рівнянь (ДР) з дійсними, комплексними
коефіцієнтами та ДР із запізненнями. В теорії лінійних ДР зі сталими коефіцієнтами [1]
частинні розв‘язки однорідного рівняння шукаються у вигляді ex . ДР y (n)  nk10 (ak  ibk ) у (k )  0 при
сталих ak , bk  R дає характеристичне рівняння f ( )  nk10 (a k  ibk )k  n  0 .

Критерій Михайлова для годографа функції: якщо при зміні  від 0 до   радіусвектор f (i ) здійснює поворот на кут Ф  n , то система асимптотично стійка. Для
u  Re f (i), v  Im f (i) маємо u  (a0  b1 )  (a2 2  b3 3 )  ..., v  (b0  a1 )  (b2 2  a3 3 )  ... .
Криві y  u( ), v( ) повинні мати корені, що перемежаються. Використовуючи верхню
і нижню оцінки дійсних коренів многочлена [3, с.167], можна будувати криві на скінченному
відрізку   1 ,  2  . Годограф (u, v)( )   (1 , 2 ) у випадку асимптотичної стійкості
повинен робити поворот навколо точки О на кут Ф  n. . Графіки функцій (u, v)( ) не
симетричні відносно дійсної осі, як для дійсних коефіцієнтів. Для фінітизації множимо
вектор (u, v) на (1  t ) n , замінюємо  на t /(1  t ) . Будуємо годограф при t  (1,1).
Якщо шукати комплексну функцію y( x)  y1 ( x)  iy 2 ( x) за допомогою двох дійсних

функцій yk ( x), k  1,2 , які можна представити у вигляді вектора y  h e x , h  h1, h2 T , y  y1, y2 T , то
одержимо для чисел hk , k  1,2 однорідну систему рівнянь Ah1  Bh2  0, Bh1  Ah2  0 . Тут
A  a0  a1  a2 2  ...  an n , B  b0  b1  ...  bn n . Існує її ненульовий розв‘язок  det  A2  B 2  0.
Це і є характеристичне рівняння з дійсними коефіцієнтами степеня 2n.
Розглядаються системи 1-го та 2-го порядків, х  Ах , Ах  Вх  Сх  0 , які приводять
відповідно до характеристичних рівнянь виду det(E  A)  0 ; det( A2  B  C)  0 . Фінітізовані
годографи дійсних систем будуть f (t )  det(tE  A(1  t )) та det( At 2  Bt (1  t )  C(1  t ) 2 ) , t  0;1. При
комплексних коефіцієнтах це призводить до схожих операцій на відрізку.(-1;1). Для рівнянь
із запізненнями маємо годографи, зображені на рис.1.
f    4  3  e 0.3  3  42  2  2
f    4  3  e 2  3  42  2  2

а) стійке

б) нестійке
Рис. 1
1. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения и
вариационное исчисление. Изд.3., доп. - М.: Наука, 1980. – 272 с.
2.Шапиро Г.М. Высшая алгебра. Учебник для высших педвузов. Изд.4, доп. - М.:
Учпедгиз, 1938. – 388 с.
135

Хаммади Алаа Хуссейн, аспирант, математический факультет,
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия,
e-mail: aliiraqmath@gmail.com
Хаммади А. Х. - Характеристики инвариантности множества достижимости управляемой системы на конечном промежутке времени

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВАРИАНТНОСТИ МНОЖЕСТВА ДОСТИЖИМОСТИ
УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ НА КОНЕЧНОМ ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ
Хаммади А. Х.
Изучаются статистические характеристики множества достижимости
управляемой системы

A(t , ζ , X )



x = f (ht ζ , x, u), (t , ζ , x, u) ∈R × ∑×R n × R m ,
(1)
которая параметризована с помощью топологической динамической системы (, h t ) .


Пусть     comp( R n ) и задано множество M  {( , x)   R n ; x  M ( )} , A(t ,  , X )
является множество достижимости системы (1) в момент времени t из начального
множества X . Для заданных значений   0,  0 и w   введем в рассмотрение множество


 ( , , w) {t [ ,   ] : A(t , w)  M (ht )} .
Определение1. Относительной частотой поглощения множества достижимости A(t , w)
системы(1) множеством M называется характеристика

mes (0, , w)
mes{t  [0, ] : A(t ,  , X )  M (h t  )}
freq ( w)  lim
 lim
,
 





 

где mes — мера Лебега на числовой прямой.
Определение 2. Множество M называется статистически инвариантным относительно
управляемой системы (1), если для всех    выполнено равенство

mes{t  [0, ] : A(t ,  , X )  M (h t  )}
freq ( )  lim
 1.



 

Определение 3. Относительной частотой поглощения множества достижимости
A(t , w) системы (1) заданным множеством M на отрезке [ ,   ] будем называть
характеристику
 mes ( , , w)
mes{t  [ ,   ] : A(t ,  , X )  M (h t  )}
freq ( , , w) 

.





Важно рассматривать относительную частоту freq (, , w) для любого момента
времени   0 , поэтому естественно для заданных   0 и w  ( , X )   определить
характеристику

mes{t  [ ,   ] : A(t ,  , X )  M (h t  )}
freq ( , w)  inf freq ( , , w)  inf
.
 0

 0



Эта характеристика отличается от freq (w) тем, что она отображает свойство
равномерности пребывания множества достижимости A(t , w) в множестве M на отрезке
заданной длины. Получены оценки снизу таких характеристик, как относительная частота
поглощения, верхняя и нижняя относительные частоты поглощения множества
достижимости системы (1) заданным множеством M , а также достаточные условия
статистической инвариантности множества M относительно управляемой системы.
Исследуются условия, которым должна удовлетворять система (1) и множество X , чтобы для
заданных    и 0  [0,1] относительная частота поглощения множества достижимости

A(t ,  , X ) системы (1) множеством M была не менее 0 . Результаты работы иллюстрируются
на примере управляемых систем, которые описывают различные модели динамики роста
популяций.
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Худайкулиев Б. А. - Nonnegative solutions of an elliptic equation with a singular potential in a domain with a conic point

NONNEGATIVE SOLUTIONS OF AN ELLIPTIC EQUATION WITH A SINGULAR
POTENTIAL IN A DOMAIN WITH A CONIC POINT
Hudaykuliyev B. A.
We consider the problem of finding a nonnegative function u ( x) such that
u = Vu, u | =  ,

(1)

in a domain  = G  B  R n , n  3, where G is a domain with a conic point, B = B(0,  )
is a ball of radius  ,   1, centered at the origin of coordinates, and  is the boundary of the
domain . It is assumed that the boundary  of the domain  is sufficiently smooth
everywhere, except at the origin. Recall that a domain G  Rn , n  3, is called a domain with a
conic point if its boundary G is infinitely smooth everywhere, except at the origin O, and, in a
neighborhood of the origin, the domain G coincides with a cone  whose vertex is the point O.
By a solution of equation in (1) we mean a generalized function (distribution) u  D()
such that u( x)  0,Vu  L1,loc (), and u =  for almost all x . It is assumed that

0  V  L1 (),0    L1 (), and  ( x) is continuous function on the boundary ; here L1,loc ()
is the space of locally integrable functions in  and L1 () is the space of integrable functions on
. By D() we denote the space of generalized functions (distributions).
Set

(n  2)2
c
V0 ( x) =


, x ,
4 | x |2 4 | x |2 ln 2 | x | | x |2
where  =  () > 0 is the principal eigenvalue of the Dirichlet Laplace-Beltrami operator

 in .
A similar question was studied in [1] for the first mixed problem for the linear heat equation
and, in [2],[3] for the Dirichlet problem for the linear elliptic equation.
The main result of the paper is the following theorem
Theorem. 1. Let 0  V  L1 (). If 0  c  1 and V  V0 in , then problem (1) has a
nonnegative solution for any nonnegative continuous boundary function   L1 ().
2. If V  V0 , then for   0, for any  > 0, and for any bounded subdomain    such
that    = 0, there exists a constant C = C ( , ) > 0 such that
u ( x)  C   ( x )
for almost all x , where  ( x) =| x |( n2)/2 | ln | x || /2 Y (), and  is found from the
relation  (2   ) = c, Y ( ) is the eigenfunction corresponding to the eigenvalue  .
3. If c > 1 and V  V0 in , then, for  > 0, problem (1) has no nonnegative solutions.
1.P. Baras, J.A. Goldstein. "The heat equation with a singular potential". Trans. of the
American Mathematical Society, 284:1 (1984), 121-139.
2.B.A. Hudaykuliyev. "Ellipticheskoye urawneniye s singulyarnym potensialom", Ukrainskiy
Mathematichny jurnal,62:12 (2010), 1715-1723. (Russian).
3.B.A. Hudaykuliyev. "Elliptic Equation with a Singular Potential in a Domain with a Conic
Point". Mathematical Notes, 92:6 (2012), 820-829.
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Хусаинов Д.Я. - Оценки сходимости решений систем с запаздыванием, полученные c использованием второго метода ляпунова

ОЦЕНКИ СХОДИМОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ,
ПОЛУЧЕННЫЕ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА
Хусаинов Д.Я.
Исследование систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом с
использованием второго метода Ляпунова проводится в двух направлениях.
В одном из них, Красовский Н.Н. предложил рассматривать отрезок траектории
x(t  s) ,    s  0 как точку в банаховом пространстве. И исследование устойчивости
нулевого решения x(t )  0 системы с последействием (с запаздыванием или нейтрального
типа) рассматривать, как исследование устойчивости точки x(t )  0 системы
дифференциальных уравнений, определенных в функциональном пространстве. Вместо
функций Ляпунова вводились, соответственно, функционалы Ляпунова-Красовского.
Формулировались теоремы об устойчивости и асимптотической устойчивости. Ценностью
метода являлась его теоретическая завершенность. Теоремы (в основном) носили
необходимый и достаточный характер. Проблемой метода являлась трудность при
построении функционала (особенно для нелинейных систем) конкретного вида.
Во втором направлении использования второго метода Ляпунова, предложенном
Разумихиным Б.С., использовались, как и прежде, конечномерные функции Ляпунова. Но
при оценке полной производной в силу системы с последействием использовалось
дополнительное условие, названное ―условием Разумихина‖.
При доказательстве теорем типа Ляпунова, от противного, предполагается, что решение
достигло  - окрестности начала координат. Эта окрестность содержит область внутри
поверхности уровня. Доказывается, что это невозможно, поскольку векторное поле системы
направлено внутрь (производная функции Ляпунова отрицательно определена). Разумихин
Б.С. предложил оценивать производную конечномерной функции Ляпунова в
предположении, что предистория находится не в произвольной точке фазового пространства,
а внутри поверхности уровня функции Ляпунова. Аналитически это условие имеет вид
V x(s), s   V x(t ), t  , s  t .
Преимуществом этого подхода явилась возможность использования хорошо
разработанного аппарата конечномерных функций Ляпунова (особенно для нелинейных
систем). Следует отметить, что при практическом исследовании систем с последействием
оба подхода дают (в основном) лишь достаточные условия устойчивости и мажорантные
оценки сходимости решений.
В докладе приводится обзор основных результатов обоих подходов второго метода для
линейных систем с запаздывающим аргументом.
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SMOOTH SOLUTIONS OF LINEAR FUNCTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
Черепенников В. Б
In the process of investigation of linear functional differential equations (LFDEs), we
consider mainly the following two initial-value problems: the initial-value problem with the initial
function, when the initial function, which generates the solution of the object problem, is somehow
given on the initial set, and the initial-value problem with the initial point, when the classical
solution is to be found whose substitution into the initial equation turns it into an identity. It is
known that the solution of the initial-value problem with the initial function at the points multiple to
the delay has discontinuities of the derivative. But in course of investigation of several applied
problems described by LFDEs the structure of solution observed possesses sufficient smoothness.
The paper considers initial and boundary value problems for the following scalar functional
differential equations:
M

x(t ) = ai (t ) x(t   i )  f (t ),  i  0  const ;
i =1

x(t )  p(t ) x(t 1) = a(t ) x(t )  b(t ) x(t 1)  f (t );.3cm
x(t )  p(t ) x(t 1) = a(t ) x(t 1)  b(t ) x(t / s)  d (t ) x(t )  f (t ), s > 1.
Here t  R , the equation's coefficients are represented in the form of polynomials. One can
investigate other equations as well. Smooth solutions of these problems are investigated with the
use of the method of polynomial quasisolutions (PQ-solutions) [1], which is based on the

representation of the unknown function in the form of polynomial x(t ) =  n=1xnt n , whose
N

substitution into each of the equations leads to the appearance of the residuals (t ) s = O(t N ) . The
paper investigates the problems of existence of PQ-solutions of different degrees, an algorithm for
finding unknown coefficients xn as well as exact formulas for the residuals, which allow one to
characterize the measure of disturbance for the problems, are given.
The results obtained are illustrated by examples.
1.V.B. Cherepennikov, P.G. Ermolaeva Polynomial quasisolutions of linear differential
difference equations // Opuscula Mathematica - 2006. - 26/3. - P.47-57.
2.V.B. Cherepennikov, P.G. Ermolaeva Smooth solutions of an initial value problem for some
differential difference equations // Sib. J. Num. Math. - 2010. - V13, В№2. - P. 213-226
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Черкесова И.Г, Стадник О.И.
Сегодня актуальной стала проблема освоения гуманитариями-дизайнерами алгоритмов
работы с трехмерными графическими редакторами. Будущие специалисты области дизайна,
не имея основ физико-математических наук, на самом низком исполнительском уровне
осваивают первые этапы работы компьютерного моделирования, создавая визуализацию
(картинку) идеи своего проекта. Но ведь и попугаи говорят! Осмысление
последовательности действий с пониманием логики получения прогнозируемых результатов
позволит нашим будущим специалистам подниматься (при желании и наличии
способностей) на уровень таких мастеров в области 3D, как Джорж Боршуков или Пол
Дебевек, и успешно осуществлять материализацию своего креатива.
Учебные заведения культуры изначально предназначались для сферы досуга:
удовлетворять духовные потребности среднестатистических масс потребителей,
организовывать свободное время, воспитывать управляемые толпы людей, т.е.
организовывать в рамках определенной системы. Готовили библиотекарей, хормейстеров,
руководителей самодеятельных музыкальных и театральных коллективов. Поэтому и не
могло сложиться методически организованное пространство изучения компьютерных наук.
В область компьютерных наук входит компьютерная графика. Телевидение и другие
отрасли индустрии развлечений используют анимационные средства компьютерной графики
(компьютерные игры, фильмы). Общепринятой практикой считается также использование
компьютерного моделирования при обучении дизайнеров.
Дизайн – пограничное явление искусства и промышленности. В какой-то степени
синтетическое, но язык выражения не инженерно-технический, а художественно-образный.
Для чего нужно изучать работу с трехмерными редакторами дизайнерам? Какова цель
дизайна? Каков метод? Создание эстетической формы или художественного образа? На что
направленна сегодня деятельность дизайнера?
Как это было определено в 80-е гг. 20 в., уже не на материальные объекты, а на
проектирование эмоций: внушить потребителю необходимость купить, воспользоваться и
ощутить свою причастность к более высшему слою – хай-классу.
Поэтому неправильно все связанное с творчеством втискивать в строгие рамки
научных требований к ученым степеням и званиям. Реакции нашего организма на
раздражители позволяют нам познавать и мыслить. Но ощущения первичны.
Художественное творчество принадлежит подсознанию, сфере трансцендентного. Потому и
возникли сюрреализм (Мегритт и Дали), симультанизм (суприги Делоне), супрематизм
(Малевич), неопластицизм (Мондриан), оп-арт (Вазарели) и т.д.
Как можно просчитать момент озарения? Как можно просчитать силу напряженности
психических процессов, результатом которых становятся гениальные произведения
искусства? Нужно в себе развить обостренное чувство красоты и окружать красотой свое
бытие.
Представители компьютерных наук должны попытаться за технологиями уловить
ощущения и чувства, совместно с художниками создавать эффективный компьютерный
инструментарий.
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ESTIMATION OF SOLUTIONS TO EQUATIONS WITH AFTEREFFECT BY
MEANS OF DIFFERENTIAL INEQUALITIES
K. M. Chudinov
Methods based on theorems on differential inequalities and associated to the name of A. S.
Chaplygin, for estimation of solutions to differential equations, are well known. They are inherited
by modern theory of functional differential equations ([1, ch. 10], [2]). Below, we propose another
theorem on differential inequalities; we consider it as a base for estimation of solutions to scalar
equations with aftereffect of the form x  Fx = 0 , where the operator F is isotone (that is Fx  0
for all x  0 ).
Let the domain of definition of F be the set of real-valued scalar functions defined in the set
(, b] and absolutely continuous in the segment [a, b] . Further, let the range of values of F be
the set of functions defined on [a, b] and summable in it. Suppose the operator F is isotone; i. e.,
for any functions  and  from the domain of F , if  (t )   (t ) for all t  (, b] , then
( F )(t )  ( F )(t ) for all t [a, b] . The operator F is also a Volterra operator. This means the
following. Fixing arbitrary functions x and y from the domain of F and an arbitrary c  (a, b] ,
one can state that if for all t  c the equality x(t ) = y(t ) holds, then for almost all t [a, c] the
equality ( Fx)(t ) = ( Fy)(t ) does.
Theorem 1. Suppose functions x and y are in the domain of definition of the operator F ,
and for almost all t [a, b] the equality x(t )  ( Fx)(t ) = 0 and the inequality y(t )  ( Fy)(t )  0 hold.
Further, suppose x(a) = y(a) , and x(t )  y(t ) for all t  a . Then if x(c) < y(c) for some c [a, b] ,
then there exists d  (a, c) such that x(d ) > y(d ) .
Consider the case of a linear operator F .
Suppose the domain of definition of F is the set of functions defined in (, ) and
locally absolutely continuous in the semiaxis [a, ) ; the range of values of F is the set of
functions locally summable in [a, ) .
Suppose   F = f , and x(t ) =  (t ) for almost all t [a, ) . Then, as it is known [1, ch.
1], the function x is a solution to a linear equation of the form Lx = g , where the operator L acts
from the set of locally summable functions to the set of locally summable ones. The formula
t

x(t ) = C (t , a) x(a)   C (t , s) g ( s)ds , which is inherited from theory of ordinary differential
a
equations, represents values of x . The Cauchy function C defined on the set  = {(t , s) : a  s  t}
determines all asymptotical properties of solutions to the equation Lx = g .
Theorem 2. Suppose in the domain of definition of the operator F there exists a function v
such that v(t ) > 0 for all t  a , v(t )  0 for all t < a , and v(t )  ( Fv)(t )  0 for almost all t  a .
Then for the Cauchy function of the corresponding equation Lx = g the estimation
C (t , s)  v(t ) / v( s) , (t , s)   , holds.
Results similar to Theorem 2 are used to estimate solution to equations with aftereffect.
Note that one can obtain Theorem 2 as a corollary of Theorem 1.
1.Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Введение в теорию функциональнодифференциальных уравнений. Наука, М., 1991.
2.Agarwal R.P., Berezansky L., Braverman E., Domoshnitsky A. Nonoscillation Theory of
Functional Differential Equations with Applications. Springer, New York Dordrecht Heidelberg
London, 2012.
3.Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Введение в теорию
функционально-дифференциальных уравнений. Наука, М., 1991.
4.Agarwal R.P., Berezansky L., Braverman E., Domoshnitsky A. Nonoscillation Theory of
Functional Differential Equations with Applications. Springer, New York Dordrecht Heidelberg
London, 2012.
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Чуйко С. М, Чуйко Е. В. - О регуляризации периодической задачи с импульсным воздействием

О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С ИМПУЛЬСНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Чуйко С. М, Чуйко Е. В.
Предположим T -периодическую задачу для системы z = A(t ) z  f (t ) некорректно
поставленной. Нами исследованы условия регуляризации краевой задачи [1]
(1)
z = A(t ) z  f (t ), z() := z(0)  z(T ) = 0, z( ) = Sz(  0)
в классе функций z (t )  C1{[0, T ] \{ }I }. Пусть

X 0 (t ) - нормальная ( X 0 ( ) = I n )

фундаментальная матрица [1] однородной части дифференциальной системы (1),


[ f ( s)](t ) :=  X 0 (t ) t X 01 ( s) f ( s)ds, t [0, ],
t

[ f ( s)](t ) := X 0 (t )  X 01 ( s) f ( s)ds, t [ , T ]


- обобщенный оператор Грина задачи Коши z ( ) = 0 для дифференциальной системы
(1) и X (t ) - нормальная фундаментальная матрица однородной части системы с импульсом
(1):
X (t ) = X 0 (t ), t [0, ]; X (t ) = X 0 (t )( I n  S ), t [ , T ].
Теорема. Если задача о нахождении T -периодических решений z (t )  C [0, T ]
дифференциальной системы (1) некорректно поставлена, то для любого корня
уравнения

nn
(Q  Q1S )(Q  Q1S ) = I n , Q := X 0 (), := X () 
и для произвольной непрерывной функции
1

f (t )

в пространстве

z (t )  C1{[0, T ] \{ } } существует не менее одного решения
I

z(t ) = [ f (s)](t ) краевой задачи (1), где

[ f (s)](t ) := [ f (s)](t )  X (t )  [ f ( s)]()
- обобщенный оператор Грина в задаче о регуляризации периодической краевой задачи
(1) при помощи импульсного воздействия.
В зависимости от матрицы
импульсное воздействие (1) является при условии
det( I n  )  0 невырожденным [1], либо вырожденным [2,3]:
det( I n  ) = 0.
1.Бойчук А.А., Перестюк Н.А., Самойленко А.М. Периодические решения импульсных
дифференциальных систем в критических случаях, Дифференц. уравнения, 27, No. 9, С.
1516-1521 (1991).
2.Чуйко С.М., Чуйко Е.В. Обобщенный оператор Грина задачи Коши с импульсным
воздействием, Докл. НАН Украины, No 6, С. 43 - 47 (1999).
3.Чуйко Е.В.
Слабонелинейные краевые задачи с вырожденным импульсным
воздействием // Доповіді НАНУ. - 1996. - № 11. - C. 29 - 34.
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Чуйко С. М, Любимая О. Е. - О решении автономной нетеровой краевой задачи методом ньютона

О РЕШЕНИИ АВТОНОМНОЙ НЕТЕРОВОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ
НЬЮТОНА
Чуйко С. М, Любимая О. Е.
Для нахождения решения z(t ,  )  C 2 [a, b( )], C[0,  0 ], b( )  C[0,  0 ] задачи
(1)
z = Az  f   Z ( z, z,  ), z(,  ) =    J ( z(,  ), z(,  ),  ),
при  = 0 обращающегося в решение порождающей краевой задачи
z0 = Az0  f , A, B  nn , f  n , z0 () =  ,   m
(2)
построена итерационная схема по схеме Ньютона - Канторовича. Здесь Z ( z, z,  ) 
нелинейная функция, непрерывно-дифференцируемая по z и z  в окрестности решения
порождающей задачи и непрерывно-дифференцируемая по  на отрезке [0,  0 ]; z (,  ) 
линейный и J ( z(,  ), z(,  ),  )  нелинейный векторный функционалы, причем второй
функционал непрерывно-дифференцируем по z , z  и по  окрестности решения задачи (2) и
на отрезке [0,  0 ]. В критическом случае ( P * = 0) при условии P * {  K[ f ]()} = 0
Q

Q

порождающая задача (2) имеет семейство решений [1]
z0 (t , c0 ) = X r (t )c0  G[ f ; ](t ), X r (t ) = X (t ) PQ , c0 
r

r

.

Здесь Q = X ()  (m  n)  матрица, rank Q = n1 , n  n1 = r , PQ*  (m  m)  матрицаортопроектор

P* :
Q

m

 N (Q* ),

X (t ) 

фундаментальная матрица однородной части

дифференциальной системы (2); PQr  (n  r )  матрица, составленная из r  линейнонезависимых столбцов (n  n)  матрицы-ортопроектора PQ :

n

 N (Q); K[ f ](t ) - оператор

Грина задачи Коши, G[ f ; ](t ) - обобщенный оператор Грина [1] задачи (2). Предположим,
что выполнены условия разрешимости [1,2] нелинейной задачи (1); при этом для построения
решения z (t ,  ) = z0 (t , c0 )  x(t ,  ) задачи (1) в малой окрестности порождающего решения

z0 (t , c0 ) может быть использована система [2] x(t ,  ) = x(t ,  ). Для нахождения решений
задачи (1) построена новая итерационная процедура, сходящаяся при условии
2   1 ( )   2 ( )   3 ( ) < 1,  [0,  0 ],  *   0 .
Здесь  x(t ,  ) := x(t ,  )  x(t ,  ); величины  1 ( ),  2 ( ),  3 ( ) гарантируют выполнение
неравенств
|| (x (0))1 ||  1 ( ), ||  (0) ||  2 ( ), ||  2 x ||  3 ( ).
x

1.Boichuk A.A. Generalized inverse operators and Fredholm boundary-value problems / A.A.
Boichuk, A.M. Samoilenko. - Utrecht; Boston: VSP. - 2004.- 317 p.
2.Чуйко С.М. Область сходимости итерационной процедуры для автономной краевой
задачи // Нелинейные колебания. - 2006. - 9. № 3. - C. 416 - 432.
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Чуйко С. М, Кулиш П. В. - Периодическая задача для уравнения хилла в случае параметрического резонанса

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ХИЛЛА В СЛУЧАЕ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
Чуйко С. М, Кулиш П. В.
Исследована задача о нахождения периодического решения
y(t ,  )  C 2 [0, 2 ], C[0,  0 ],  ( )  C[0,  0 ]
уравнения Хилла
y  y = f (t )   Y ( y,  ( ), t ,  ),
при  = 0 обращающегося в решение порождающего уравнения
y0  y0 = f (t ).

(1)

Функция Y ( y,  ( ), t ,  )

непрерывно дифференцируема по первому и второму
аргументу в малой окрестности решения порождающего решения и точки 0 :=  (0), а также
непрерывна по t [0, 2 ] и по  [0,  0 ]. Периодическая задача для уравнения (1)
представляет критический случай [1].
Лемма. Предположим 2  периодическую задачу для порождающего уравнения
разрешимой, а также предположим, что периодическая задача для уравнения (1) имеет
решение, при  = 0 обращающееся в порождающее y0 (t , c0 ), и собственную функцию

 ( ) :  (0) = 0 ; тогда вектор
c0 := col (c0 , 0 )  2
удовлетворяет уравнению для порождающих амплитуд
2  cos s

(2)
0   sin s  Y ( y0 (s, c0 ), 0 , s, 0) ds = 0.
Нами получены достаточные условия существования единственного периодического
решения уравнения (1) в случае простых [2] действительных корней уравнения для
порождающих амплитуд (2). Для нахождения решения задачи (1) предложена гибридная
итерационная техника, построенная по аналогии с методом наименьших квадратов [3].

1.Boichuk A.A., Samoilenko A.M. Generalized inverse operators and Fredholm boundaryvalue problems. // - Utrecht; Boston: VSP, 2004. - PP. 317.
2.Якубович В.А., Старжинский В.М. Параметрический резонанс в линейных системах.
// - М.: Наука, 1987. - C. 328.
3.Чуйко С.М., Кулиш П.В. Линейная нетерова краевая задача в случае параметрического
резонанса. // Труды Инст. прикладной математики и механики НАН Украины. - 2012. 24 - C.
250 - 259.
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Шакотько Т.И. - Исследование устойчивости положительного положения равновесия квадратичной модели с одним запаздыванием

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
РАВНОВЕСИЯ КВАДРАТИЧНОЙ МОДЕЛИ С ОДНИМ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Шакотько Т.И.
Рассматривается математическая модель динамики популяции, представляющая собой
систему двух дифференциальных уравнений с запаздыванием с квадратичной правой частью.
Предварительно исследована система без запаздывания. Построен фазовый портрет системы
без запаздывания. Далее рассмотрено влияние запаздывания. Проведено исследование
устойчивости ненулевого стационарного положения равновесия.
Если учитывать время  между моментом, когда убита одна особь жертвы и моментом,
когда происходит увеличение численности хищников, то система уравнений имеет вид


xt   a  bxt   cy t xt  , yt   dyt   gxt   yt    .

(1)

 d ag  bd 

 . Проведена линеаризацию в
Особыми точками будут O1 0,0 , O2  ,0  , O3  ,
cg 
b 
g
окрестности каждой из особых точек. Для произвольной точки Ox0 , y0  линеаризованная
система в векторно-матричной форме имеет вид
0  xt     x0 
d  xt   a  2bx0  cy0  cx0  xt   x0   0

  

.

  

0
 d  yt   y0   gy0 gx0  y t     y0 
dt  yt  
Рассмотрена каждая из точек покоя в отдельности.
Первая особая точка является положением равновесия является седло с сепаратрисами,
a



являющимися осями координат. Для второй особой точки O2  ,0  система линейного
a
b

приближения имеет вид



a
a

a
x t   a xt     c yt  , y t   dyt   g  yt     y0 
b
b
b


и является системой с запаздыванием. Положение равновесия будет неустойчивым при
 d ag  bd 
 линеаризация
cg 

произвольном запаздывании   0 . Для третьей особой точки O3  ,
g
дает
где

d
z t   A3 z t   z3   B3 z t     z3  ,
dt
 d
b
A3   g

 0

d
 0
c 
g , B3   ag  bd

 c
d 

 d



0
 , z3   g  .
d
 ag  bd 

 cg 



Рассматривается подход, заключающийся в использовании второго метода Ляпунова с
T
функцией квадратичного вида V z   z Hz .
Предварительно получен общий результат исследования устойчивости систем с
запаздыванием с квадратичной правой частью общего вида
zt   Azt   Bzt     Z T t Dzt   Z T t   Ezt    .
Сформулированы условия асимптотической устойчивости, зависящие от запаздывания,
и равномерные по  . С использованием полученных условий проведено исследование
устойчивости положения равновесия системы уравнений динамики популяции.
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Шамолин М. В - Обзор случаев интегрируемости в динамике многомерного твердого тела в неконсервативном поле

ОБЗОР СЛУЧАЕВ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ В ДИНАМИКЕ МНОГОМЕРНОГО
ТВЕРДОГО ТЕЛА В НЕКОНСЕРВАТИВНОМ ПОЛЕ
Шамолин М. В
Работа представляет собой обзор по полученным ранее, а также новым случаям
интегрируемости в динамике четырехмерного (а также n -мерного) твердого тела,
находящегося в некотором неконсервативном поле сил. Вид силового поля заимствован из
пространственной динамики твердого тела, взаимодействующего с сопротивляющейся
средой. Последнее значительно отличается от работ по интегрируемости уравнений
движения многомерного тела в поле сил консервативном. Исследуемые задачи описываются
динамическими системами с так называемой переменной диссипацией с нулевым средним
[1] – [5].
Проблема поиска полного набора трансцендентных (в смысле комплексного анализа)
первых интегралов систем с диссипацией является достаточно актуальной, и ей было ранее
посвящено множество работ. Введен в рассмотрение новый класс динамических систем,
имеющих периодическую координату. Благодаря наличию в таких системах нетривиальных
групп симметрий, показано, что рассматриваемые системы обладают переменной
диссипацией, означающей, что в среднем за период по имеющейся периодической
координате диссипация в системе равна нулю, хотя в разных областях фазового
пространства в системе может присутствовать как подкачка энергии извне, так и ее
рассеяние. На базе полученного материала проанализированы динамические системы,
возникающие в динамике четырехмерного (а также многомерного) твердого тела в
неконсервативном поле. В результате обнаружен ряд случаев интегрируемости уравнений
движения в трансцендентных функциях и выражающихся через конечную комбинацию
элементарных функций.
Изучаются неконсервативные системы, для которых методика исследования, например,
гамильтоновых систем, вообще говоря, неприменима. Таким образом, для таких систем
необходимо в некотором смысле "в лоб" интегрировать основное уравнение динамики.
Работа также посвящена развитию качественных методов в теории неконсервативных
систем, возникающих, например, в таких областях науки, как динамика твердого тела,
взаимодействующего с сопротивляющейся средой, теория колебаний и др. В принципе,
данный материал может быть интересен как специалистам по качественной теории
обыкновенных дифференциальных уравнений, динамики твердого тела, так и механики
жидкости и газа.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 12-01-00020-а.
1.Шамолин М. В. Интегрируемость по Якоби в задаче о движении четырехмерного
твердого тела в сопротивляющейся среде // Доклады РАН. 2000. Т. 375, 3. С. 343-346.
2.Шамолин М. В. Методы анализа динамических систем с переменной диссипацией в
динамике твердого тела. М.: ЭКЗАМЕН, 2007.
3.Шамолин М. В. Некоторые задачи дифференциальной и топологической диагностики.
Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: ЭКЗАМЕН, 2007.
4.Шамолин М. В. Динамические системы с переменной диссипацией: подходы, методы,
приложения // Фунд. и прикл. матем. 2008. Т. 14, 3. С. 3-237.
5.Трофимов В. В., Шамолин М. В. Геометрические и динамические инварианты
интегрируемых гамильтоновых и диссипативных систем // Фунд. и прикл. матем. 2010. Т. 16,
4. С. 3-229.
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Швець О.Ф., Сопронюк О.Л. - Матричні моделі для числового аналізу чутливості параметричних систем зі змінною вимірністю фазового простору

МАТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ЧИСЛОВОГО АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ
ПАРАМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ ФАЗОВОГО
ПРОСТОРУ
Швець О.Ф., Сопронюк О.Л.
В даній роботі приведені алгоритми для числового аналізу чутливості параметричних
систем [1,2] зі змінною вимірністю фазового простору [3] з позицій матричних
диференціальних рівнянь. Такі задачі виникають у зв‘язку з необхідністю забезпечення
нормального функціонування об‘єкта на реальних режимах, що пов‘язано з урахуванням
факторів різної природи, параметрів зовнішнього середовища та умов експлуатації. Деякі з
них несуть основну інформацію про властивості системи, враховуються в її моделі завдяки
вектору фазового стану. Але завжди реально існує безліч додаткових факторів, що не
контролюються, але можуть значно впливати на роботу об‘єкта. З іншого боку, у реальних
умовах експлуатації завжди виникає розкид значень параметрів від їх розрахункових, що
зумовлює зміну вектора фазових координат та критерію якості системи. Якщо розкид
змінних стану за величиною буде досить значним, то це може призвести взагалі до
непрацездатності об‘єкту. Таким чином, працездатність реальної системи визначається
характером залежності її властивостей від змінювання параметрів, тобто  чутливістю
системи. Природно вимагати, щоб система була малочутливою до зміни параметрів. Тому
питання чутливості доцільно розглядати ще на етапі проектування, хоча це буде й
ускладнювати розв‘язання вихідної задачі. Основна увага в роботі зосереджується на
числовому моделюванні рівнянь чутливості для систем зі змінною вимірністю фазового
простору. Акцентується увага на тому, що для векторного параметра необхідно розв‘язувати
матричне диференціальне рівняння зі змінною вимірністю відносно компонент матриці
чутливості.
В роботі приведені алгоритми для обчислення функцій чутливості динамічних систем
звичайних диференціальних рівнянь зі змінною вимірністю фазового простору, залежних від
векторного параметра Запропоновано ефективний спосіб чисельної реалізації такої
процедури з допомогою виведеної формули Коші для матричного диференціального
рівняння. Для числового знаходження функцій чутливості виписані матричні моделі, які
також являються системами звичайних диференціальних рівнянь зі змінною вимірністю
фазового простору. Побудовані алгоритми є досить загальними і можуть бути використані
для розв‘язування задач аналізу стійкості та чутливості, оптимізації, обчислення допусків на
параметри широкого класу динамічних систем.
1. Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая
оптимизация и устойчивость динамики пучков. – Киев, Наукова думка, 1985. – 304 с.
2. Гаращенко Ф.Г., Панталиенко Л.А. Анализ и оценка параметрических систем на основе
методов практической устойчивости // Проблемы управления и інформатики. – 1996. – №1–2. –
C.145–161.
3. Швець О.Ф., Сопронюк О.Л. Про матричні моделі для чисельного аналізу параметричної
чутливості систем зі змінною вимірністю фазового простору // Вісник Київського університету.– Cер.
Фізико-математичні науки. – 2010. – №1. – С. 152 – 157.
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Шматко Т.В., Шматко А.В. - Геометрически нелинейные колебания многослойных пластин с переменой толщиной слоев

ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ
ПЛАСТИН С ПЕРЕМЕНОЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЕВ
Шматко Т.В., Шматко А.В.
Следует отметить, что во многих работах по исследованию геометрически нелинейных
колебаний многослойных пластин и оболочек толщина слоя рассматриваемого элемента
считается постоянной [4,5]. В настоящей работе предлагается подход, позволяющий
анализировать нелинейные колебания многослойных пластин для случая, когда слои имеют
различную толщину.
Рассматривается математическая постановка задачи в рамках двух геометрически
нелинейных теорий пластин: классической, которая базируется на гипотезах Кирхгофа-Лява,
и уточненной теории первого порядка, которая учитывает деформации сдвига и базируется
на гипотезах прямой линии. Для случая переменной толщины слоя жесткостные
характеристики зависят от координат точек срединной поверхности пластины, что усложняет
решение задачи при использовании метода конечных элементов. Однако, как показано в
данной работе, более эффективным является подход с использованием вариационных
методов в сочетании с теорией R-функций [1]. Данный подход был подробно описан в
работах [2, 3] и является последовательным продолжением его применения для
рассматриваемого класса задач. Согласно этому методу вначале решается задача о
свободных колебаниях пластины с целью нахождения собственных функций, которые
удовлетворяют заданным граничным условиям. Решение этой задачи выполняется с
помощью теории R-функций и вариационного метода Ритца [2, 3]. Таким образом, с
помощью рассматриваемого подхода исходная задача сводится к решению соответствующей
задачи нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений с коэффициентами,
представляемыми в аналитическом виде. При решении полученной нелинейной системы
используется метод Бубнова-Галеркина.
Предложенный алгоритм реализован в рамках автоматической системы POLE-RL [1].
Сравнение полученных численных результатов при больших амплитудах изгибных
колебаний ортотропных пластин сложной формы и переменной толщиной слоя с
результатами других подходов [4] подтверждают достоверность предложенного метода.
1. Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения. Наукова думка, Киев,
1982.
2. Курпа Л.В. Метод R-функция для решения линейной задачи изгиба и колебаний
пологих оболочек. Харьков НТУ Пресс, Харьков, 2009.
3. Lidiya Kurpa, Tatiana Shmatko, Galina Timchenko Free vibration analysis of laminated
shallow shells with complex shape using the R-functions method // Composite Structures 93, 2010,
P. 225–233.
4. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O On the parametric vibrations and meshless
discretization of orthotropic plates with complex shape// The International Journal of Nonlinear
Science & Numerical Simulation, 2010, 11(5). – P. 371–386.
5. L.V.Kurpa Nonlinear free vibrations of multilayer shallow shells with a symmetric
structure and with a complicated form of the plan//Journal of Mathematical Sciences, Vol.162,
No1, 2009, P. 85- 98.
148

Шмыров Александр Сергеевич, доктор физ.-мат. наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: ashmyrov@yandex.ru;
Шмыров Василий Александрович, кандидат физ.-мат. наук, старший преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: vasilyshmyrov@yandex.ru
Шмыров А.С., Шмыров В.А. - Качественные свойства моделей орбитального управляемого движения в окрестности коллинеарной точки либрации

КАЧЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЕЙ ОРБИТАЛЬНОГО УПРАВЛЯЕМОГО
ДВИЖЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ КОЛЛИНЕАРНОЙ ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ
Шмыров А.С., Шмыров В.А.
Одним из перспективных направлений в области космической навигации являются
полеты в окрестности коллинеарных лагранжевых решений системы Земля-Солнце L1 и L2.
Лагранжевы решения являются модельными понятиями в рамках различных модификаций
задачи трех тел. Расстояние до этих решений от центра Земли примерно 1,5 млн км, и,
можно сказать, что эти области относятся к околоземному пространству.
В рамках круговой ограниченной задачи трех тел лагранжевы решения - коллинеарные
точки либрации системы Земля-Солнце являются неустойчивыми [1] и без управляющего
воздействия космический аппарат (КА) не может там находиться длительное время. В связи
с этим актуальной является задача стабилизации орбитального движения КА с помощью
управлений, оптимальных в том или ином смысле и отвечающих современным технологиям.
Актуальной и интересной оказывается задача изучения орбитального движения КА под
влиянием управляющего воздействия, коллинеарного линии Земля-Солнце, что
соответствует ситуации, когда управление реализуется по одной координате во
вращающейся геоцентрической системе координат.
В работе [2] было доказано, что с помощью управлений, коллинеарных линии ЗемляСолнце можно стабилизировать движение в окрестности точки либрации. В работе [3]
разработан подход к стабилизации движения в окрестности точки либрации с помощью
демпфирования специальной функции - «функции опасности», малость которой
обеспечивает пребывание КА в окрестности L1.
Стабилизирующие управления, построенные в рамках хилловского приближения [2-3]
используются для численного исследования управляемого движения в более общей модели –
круговой ограниченной задаче трех тел. Показано, что и для более общего случая
полученные управления остаются стабилизирующими.
Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (грант 9.38.673.2013).
1.Маркеев А.П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. - Москва.:
Наука, 1978. - 312 с.
2.Шмыров В.А. Стабилизация управляемого орбитального движения космического
аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации L1 / В.А. Шмыров // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 10: Прикладная математика, информатика, процессы управления. Вып. 2. - 2005. С. 193-199.
3.Shmyrov A., Shmyrov V. Qualitative properties of controllable orbital motion in a
neighborhood of collinear libration point / A. Shmyrov, V. Shmyrov // Eds. Leszek Gadomski,
Pavel Krasil‘nikov, Alexander Prokopenya. Classical and celestial mechanics: selected papers. –
Siedlce: Wydawnictwo Collegium Mazovia. - 2012. - P. 149-157.
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Ясинський В.К. - Оптимальне керування у стохастичних динамічних системах випадкової структури із марковськими перемиканнями та зовнішніми випадковими збуреннями

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ У СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ
ВИПАДКОВОЇ СТРУКТУРИ ІЗ МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕМИКАННЯМИ ТА
ЗОВНІШНІМИ ВИПАДКОВИМИ ЗБУРЕННЯМИ
Ясинський В.К.

 , ,

Нехай на ймовірнісному базисі
x(t )  x  t ,   

t

,t  0,



задано випадковий процес

як сильний розв‘язок стохастичного диференціального рівняння ІтоСкорохода (СДРІС) [1] з врахуванням зовнішніх випадкових збурень довільної природи
n





x  t     0   f1    a  s, x  s  ,   s  , u  ds  f 2    b  s, x  s  ,   s  , u  dw  s  
0

0


 f3     c  s, x  s  ,   s  , g  v  ds, dg 

(1)

0G

з зовнішніми марковськими перемиканнями



    

x  t  t   g tk  , x tk  ,  tk  ,k
k

та початковими умовами
x  0   x0 

n

,   0   y  Y , k  h  H , u 

(2)
2

.

(3)

x(t ) 
є відхиленням дійсних значень координат регулюючої n  вимірної величини
від його незбурюючих значень x(t )  0; t  0; u  u  t , x, y, h   2 - неперервне 2-вимірне
n

керування [1]; tk tn , n  N  , lim tn  ;
n 

fi  , i  1,3, - беровські функції;      -

випадкова величина зі своїм законом розподілу;   t   простий ланцюг Маркова зі
скінченним числом станів

k , k  0  H

Y   y1 , y2 ,..., ym 

і відомими параметрами

qij , i, j  1, k ;

- ланцюг Маркова [2].

Умови на коефіцієнти a, b, c та g дають існування та єдиність сильного розв‘язку (1)(3) з точністю до стохастичної еквівалентності.
Розв‘язана задача побудови такого керування u  t , x, y, h  за умови u  t , 0, y, h   0, що
незбурений рух x(t )  0 системи (1)-(3) буде асимптотично стійким за ймовірністю в цілому,
тобто за довільними початковими умовами з просторів Dn , Y , H , який надає мінімального
значення функціоналу





 

 



I k t0 , x0 , y0 ,k0    E F t , x[t ],   t  ,k , u[t ] / x  t0   x0 ,  t0   0 , k0 dt  s  ,
k  0 tk

де F  t , x, y, h, n   0; E  /  - умовне математичне сподівання; x[t ] - це той рух x  t 

системи (1)-(3), який викликає випадкове керування u[t ]  u  t , x[t ],   t  ,k  .

1.Ясинский В.К. Задачи устойчивости и стабилизации стохастических динамических
систем с конечным последействием / В.К. Ясинский, Е.В. Ясинский – Киев: ТЙіМС, 2005. –
578 с.
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ОБ ОДНОМ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛНОМ УРАВНЕНИИ
Яценко С.А.
Рассмотрим интегро-дифференциальное уравнение вида
t

t

 ( n) (t )  a1 ( n1) (t )  ...  ann (t )   K m (t  s) ( m) (s)ds  f (t )
m 0 0

с начальными условиями

 (0)  0 ,  `(0)  0 (0),...,  ( n1) (0)

1
 2

Пусть ak (t ) - постоянные Km (t , s)  Km (t , s)  Km (t  s)
Пусть, далее функции f (t ), Km (t ) и  (t ) непрерывные оригиналы

f (t )  f ( p), Km ( p)  m ( p) и  (t )  ( p)
Применяя к обеим частям (1) преобразование Лапласа, получим
 ( k ) (t )  pk ( p)  pk 10  ...  k(k 1)
По теореме умножения записывают эту формулу
t

 Km (t  s)

( m)

(s)ds  m ( p)

0

Поэтому уравнение (1) переходит в следующее
( p)[ p n  a1 p 1  ...  an 

l

 m ( p) p m ]  F ( p),

m 0

Где F ( p) – известная функция от p
Решая это уравнение, находим ( p) . Найдя оригинал ( p) получим решение
 (t ) интегро-дифференциального уравнения (1), удовлетворяющего начальным
условиям (2)
1. Бирман М.И. и др. Функциональный анализ, СМБ, «Наука» 1972
2. Гахов Ф.Д. краевые задачи. Физмат гиз. 1963
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Datsko B.Y., Meleshko V.V., Naconechna C.B. - Investigation of limit cycles in autonomous nonlinear systems with hereditary properties

INVESTIGATION OF LIMIT CYCLES IN AUTONOMOUS NONLINEAR SYSTEMS
WITH HEREDITARY PROPERTIES
Datsko B.Y., Meleshko V.V., Naconechna C.B.
In the last decades, differential equations of fractional order have been suggested for modelling
of anomalous phenomena in the complex systems. The main reason for utility of the fractional
dynamical systems in applications is that they can more adequately represent some long-memory
and non-local effects that are typical for many processes [1]. Among the fractional systems, the
special attention is focused on nonlinear autonomous systems, because they play a key role in the
understanding of the dynamics in nonlinear systems with ordinary as well as partial fractional
derivatives.
In presented work, we investigate the nonlinear fractional dynamical system in the form:
(1)
  D u  F u, A ,





T
where D w  d 1 u1 / dt 1 , d  2 u 2 / dt  2 ,...,d  n un / dt  n
is the fractional differential operator,

u  u1 t , u 2 t ,...,un t T ,

F u, A   f1 (u1, u2 ,...,un , A), f 2 (u1, u2 ,...,un , A),..., f n (u1, u2 ,...,u n , A)T is

a nonlinear vector-function, vectors A  ( A1, A2 ,..., Ak ) and   1, 2 ,..., n T represent a set of
external parameters and the characteristic times of the system, 1,  2 ,..., n  0, 2. The fractional
derivatives of order   R  are understood in the Caputo sense:
t
xm   
d
1
(2)
xt  :
d , m  1    m, m  N



 m 1



m


dt
0 t   
The diversity of observed nonlinear phenomena needs some classification in order for us to
understand the conditions for different dynamics in such systems. In our work we would like to
make the attempt for such classification for fractional nonlinear autonomous systems. Similar to the
case of the ordinary differential equations, qualitative behaviour of the solutions to the nonlinear
system (1) of fractional order can be investigated on the base of analysis of its null-clines and
singular points [2]. On the basis of two-component systems with positive and negative feedbacks,
the conditions for instability in detail are analyzed. An overall picture of different types of
nonlinear dynamics and attractors, depending on parameters of the system, is presented.
It is established that incommensurate fractional dynamical systems have two additional
parameters that can influence long-time dynamics and limit cycles: the orders of the fractional
derivatives and the ratio between them. New types of nonlinear dynamics and limit cycles that
cannot be found in such type dynamical systems of the integer order can are identified.
1.Petras I. Fractional-Order Nonlinear Systems: Modeling, Analysis and Simulation /
I.
Petras. - Springer, Heidelberg, 2011.
2. Datsko B., Luchko Yu. Complex Oscillations and Limit Cycles in Autonomous Fractional
Dynamical Systems / B. Datsko, Yu. Luchko // Mathematica Balkanica. – 26 - 2012. – P. 65-78.
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MONOTONICITY OF THE INCIDENCE FUNCTION FOR DISEASE TRANSMISSION
MODELS WITH DELAYS
Yoichi Enatsu
In modeling of disease transmission dynamics, an incidence rate has played a key role to
describe the number of new infective individuals arising in a host population per unit of time. In this
talk, we aim to find a class of incidence rates such that a positive equilibrium of disease
transmission models is always asymptotically stable. First we investigate global dynamics of an
SIRS (Susceptible-Infected-Recovered-Susceptible) epidemic models with delays. The incidence
rate is given by a general saturated function of the number of infective individuals. Constructing
suitable Lyapunov functionals, we establish new sufficient conditions under which a positive
equilibrium is globally asymptotically stable [1]. Some applications are also offered for related
models such as a multi-group SIRS epidemic model and a viral infection model [3,5]. Moreover
open problems for the stability are discussed when delay effects are incorporated in the nonlinear
incidence rates [1,2]. The present results are partially based on joint work with Professor Yoshiaki
Muroya (Waseda Univ.), Dr. Yukihiko Nakata (Univ. of Szeged, Hungary) and Dr. Toshikazu
Kuniya (Univ. of Tokyo). Finally we introduce an IVGTT (Intra-Venous Glucose Tolerance
Test) model with a class of nonlinear incidence rates. In order to investigate the metabolic
regulation between the glucose and insulin, Panunzi et al. [4] proposed an IVGTT model with a
bilinear incidence rate. Applying the comparison principles and monotone iterative techniques,
delay-independent stability conditions for global stability of a positive equilibrium are provided.
1.Y. Enatsu, Y. Nakata, Y. Muroya Lyapunov functional techniques for the global stability
analysis of a delayed SIRS epidemic model // Nonlinear Analysis: Real World Applications 13 (5)
(2012) 2120-2133.
2.Y. Enatsu Asymptotic behavior of epidemic models governed by logistic growth //
Proceedings of Seminar on Partial Differential Equations (2013) 45-54.
3.Y. Muroya, Y. Enatsu, T. Kuniya Global stability for a multi-group SIRS epidemic model
with varying population sizes // Nonlinear Analysis: Real World Applications 14 (3) (2013) 16931704.
4.S. Panunzi, P. Palumbo, A. De Gaetano A discrete single delay model for the intra-venous
glucose tolerance test // Theoretical Biology and Medical Modelling 4 (35) (2007) 16 pages,
doi:10.1186/1742-4682-4-35.
5.Y. Nakata, Y. Enatsu, Y. Muroya Complete global dynamics of a delayed viral infection
model with lytic and nonlytic effectors // SeMA Journal 60 (2012) 27-50.
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CONVERGENCE SPEED ESTIMATION OF DIFFERENCE APPROXIMATION FOR
LOCAL TIMES OF MULTIDIMENSIONAL DIFFUSIONS
Ganychenko Iu.V.
We consider an R m -valued diffusion process X defined by an SDE
t

t

0

0


X (t )  X (0)   a( X ( s))ds   b( X ( s))dW ( s), t  R

and the sequence of processes X n , n  1 which provides the difference approximation for the
limited process X .
The direct object of our research is a sequence of non-negative additive functionals
s ,t
{ n ,0  s  t}, n  1 of the processes X n of the following form:

 ns ,t ( X n ) 

  k 
Fn  X n    .
k
  n 
k :s  t


n

Earlier (see [1]), the sufficient conditions for the joint distributions of ( n , X n ) , conditioned
by X n (0)  x , to converge weekly to the joint distribution of ( , X ) , conditioned by X (0)  x ,
were given. The main result of our research is an explicit estimation of such convergence speed.
One of the reasons of such problem solving is the opportunity to apply, in a standard way, the
Monte-Carlo method for numerical solution of the Cauchy problem for the singular parabolic
equation

1
2
d
ut' (t , x)   ai 
u (t , x)    ij 
u (t , x)  m ( x)u (t , x) , u(0, x)  g ( x) ,
xi
2 i , j 1,m
xi x j
d
i 1,m
where  is the corresponding W-measure for W-functional  , m is the Lebesgue measure
on R m ,   ( )im, j 1  bbT .
Thus, in view of the above said, an explicit convergence speed estimation gives us an
opportunity to estimate the accuracy of the Monte-Carlo method for the solution of such Cauchy
problem.
1.Kulik A.M. Difference approximation for local times of multidimensional diffusions. Prob.
Theory and Math. Stat, 78 (2008), p. 67-83.
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DYNAMICAL RISK MODEL
Gonchar N.S.
Theorem. Let a monotone increasing function f (x ) be such that
0  f ( x)  1, x [C, C1 ], 0 < C < C1, f (C ) = 0, f (C1 ) = 1,
and let distribution function F1 ( x ) be given by the formula
x < C,
0,

F1 ( x ) =  f ( x ), x  [C , C1 ],
1,
x > C1.

Suppose that inequalities
M
x
p
(1  b1 ) A0  T1  C
F2 ( x )  , x  [0, T1 ],  i < 1, C1 < T1 , x >
 A0 ,
M
T1

pi 
i =1 1  bi
(1  b1 ) 1  

 i =1 1  bi 
are valid for some given and small  > 0, A0 = (1   )(T1  C ) and t =

inequalities

0<t =

 (T1  C )

< t ( ) <

T1
where t ( ) is a root of equation

1
1  (1   )bM
, =
> 0,
2


 > 0,

 (T1  C )
T1

satisfies

(1)

1
1  
1  = exp 
(2)
,
t
 1 t 
x is an initial capital of the bank. Then the probability of bank bankruptcy in the time interval
[0,) does not exceed  .
1. Гончар Н.С., Теорема о капитализации банков, // Проблемы управления и
информатики - 2012. - №1. - c.126- 140.
2. Гончар М. С. Каплуненко Д.О., Ймовірність банкрутства банку за необмежених
виплат // Доповіді НАН України - 2012. - №3. - c.14- 18.
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Gordevskyy V. D, Sazonova O. S. - The continual approximate solution of the boltzmann equation with arbitrary density

THE CONTINUAL APPROXIMATE SOLUTION OF THE BOLTZMANN EQUATION
WITH ARBITRARY DENSITY
Gordevskyy V. D, Sazonova O. S.
The kinetic Boltzmann equation is one of the central equations in classical mechanics of
many-particle systems. For the model of hard spheres it has a form [1]-[2]:
D( f ) = Q( f , f ).
(1)
As, analogous to [3], we will also consider the distribution function of the form:


f =  du  d  (t , x, u,  ) M (v, u,  ),
R3

(2)

0

which contains the global Maxwellian
M (v, u,  ) =    /  

3/2

2

e   ( v u ) .

(3)

It is required to find  (t , x, u,  ) and the behavior of all parameters so that the uniformintegral (mixed) or pure integral remainder [4], i.e. the functionals of the form
(4)
 = sup  | D( f )  Q( f , f ) | dv,
( t , x )R4 R3

1 =  dt  dx  | D( f )  Q( f , f ) | dv,
R1

R3

(5)

R3

become vanishingly small.
In this work we succeeded a few to generalize results, which obtained in [3], where
distributions generalize bimodal distributions obtained earlier. It was assumed that the mass
velocity of the global Maxwellian does not take fixed discrete values and becomes an arbitrary
parameter taking any values in R 3 . Now we constructed the continual approximate solution of the
Boltzmann equation (1) with arbitrary density.
Also some sufficient conditions which minimized the uniform-integral remainder (4) and
pure integral remainder (5) between the left- and the right-hand sides of this equation are founded.
1.C. Cercignani The Boltzman Equation and its Applications // Springer, New York, 1988.
2.M.N. Kogan The dynamics of a Rarefied Gas // Nauka, Moscow, 1967.
3.V.D. Gordevskyy, E.S. Sazonova Continuum analogue of bimodal distributions// Theor.
Math. Phys. - 2012. - 171, № 3. - P. 839-847.
4.V.D. Gordevskyy An approximate two-flow solution to the Boltzmann equation // Theor.
Math. Phys. - 1998. - 114, № 1. - P. 99-108.
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To problem about stability in critical cases for systems with different times
scales
Kuzmina L.K.

It is investigated the problem about stability for systems of singularly perturbed
class, with small parameters under derivatives. The possibility of reduction in solving
problem about stability for original system to research of stability for the shortened
subsystems, that are constructed in decomposition process of initial system, with
division of its movement on different-frequency components, is discussed. In
development of N.G.Chetaev, P.A.Kuzmin, K.P.Persidskiy, V.V.Rumyantsev,
V.M.Matrosov ideas the regular algorithm for carrying out of desirable decomposition
is formed. The systems having the variety of stationary positions are examined. The
results connected with a reduction principle in the stability theory for examined
singularly perturbed systems in special cases are obtained (here the spectra of the
matrixes, corresponding to fast variables and slow variables, are critical). Here by
means of the developed non-traditional extended approach the conditions of a system
reduction both in a problem about stability and in other qualitative problems of
dynamics are revealed. For considered systems with different times scales the
generalizations of classical statements and A.M.Lyapunov, N.G.Chetaev,
K.P.Persidskiy results take place, including: the problems about stability for a critical
case of k-zero roots, about A, -estimation, about quasi-stability, … The developed
approaches, founded on methodology of A.M.Lyapunov stability theory, are rather
perspective both with theoretical and with applied points of view, with reference to
the general theory of Knowledge and to problems of engineering practice.
And it is necessary to note:
-Exactly Fundamental science ―MECHANICS‖ and its sections, with its areas
promoting development of the dynamic systems theory, of A.M.Lyapunov stability
theory (which 120-th Anniversary was celebrated in 2012), plays in all this the major
role;
-“… the stability theory and dynamic properties analysis of nonlinear systems – it is
magnificent tree, possessing the classical stem, the deep strong roots from Mechanics, …, from
important engineering problems, and the unfolded branches of mathematical constructions of
exclusive beauty”.
V.M.Matrosov, Academician of Russian Academy of Science (President of Academy of
nonlinear sciences, 2001).

The author is grateful to the Russian Foundation of Basic Researches for support of work
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Maksishko N.K., Shapovalova V.A. - Modeling the dynamics of ukraine real estate market prices

MODELING THE DYNAMICS OF UKRAINE REAL ESTATE MARKET PRICES
Shapovalova V.A., Maksishko N.K.
Real estate market today has not only a commodity value, but also financial. Real estate is
increasingly seen not only as a physical object, but as an investment tool used investors with
different objectives [1]. It is therefore essential to ensure constant monitoring of the real estate
market, which would allow a precise prediction of future weather conditions, including price
dynamics, which is his most important indicator.
In order to determine the nature of price changes on the real estate market was held
beforeforecasting analysis [2]. Investigation of the main statistical characteristics of the time series
of average prices, the rate of growth and profitability enabled conclude stochastic nature of time
series, which is not reflected by the normal distribution. Therefore, forecasting real estate prices
based on classical statistical methods cannot provide sufficient accuracy.
Application tests for deterministic chaos and fractal analysis allowed to conclude that
performance hypothesis deterministic nature of the dynamics for the real estate market of Ukraine
and detect the presence of long-term memory. Analysis of the main hypotheses market conditions
found that the real estate market in Ukraine should be viewed in terms of the most common
theories, due to its manifestation in the dynamics of different phases, each of which can identify and
choose the right strategy to market behavior and, if appropriate, or possible, appropriate tools of his
prediction. So, the real estate market in Ukraine can be explored in terms of the coherent market
hypothesis, which assumes his stay in one of the following phases: random walk, unstable
transition, chaotic market coherence. The analysis in [3] allows to conclude that the yield in most
segments of the market is in a random walk. However, there are times when market is in a phase
coherence and phase chaotic market. The nature of the real estate market is obviously determined
by fundamental factors, reflecting the general economic, political and other components of social
and economic development of the world, the country and its regions.
All this requires careful consideration and development tools of analysis and forecasting. For
this purpose, the authors proposed a system of methods and models of discrete nonlinear dynamics,
enabling to identify the type of price dynamics over time and use the numerous features properties
stability of trend in forecasting. This methodology allows to significantly improve prediction
accuracy compared with other methods of prediction.
1. Maksishko N.K. Real Estate as an object of economic analysis and mathematical modeling
/ N.K. Maksishko, V.A. Shapovalova / / Efficient Economy. – 2012. – № 3 [electronic resource]. –
Mode of access: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php? operation = 1 & iid = 976
2. Shapovalova V.A. Beforeforecasting analysis of dynamics prices in the Ukraine real estate
market / V.A. Shapovalova / / Models management in a market economy. – Donetsk, 2012. – № 12.
3. Maksishko N.K. Analysis of the real estate market of Ukraine given theories of financial
market / N.K. Maksishko, V.A. Shapovalova. – Kharkov, 2013 (in press).
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MODELING OF DYNAMICS BEHAVIOR OF AN AUTOOSCILLATORY SYSTEM WITH
FREQUENCY-PHASE CONTROL
Ponomarenko V.P.
Phase or frequency locking is applied to control the self-oscillator frequency in numerous areas of
radiophysics and radioengineering. Frequency-phase lock (FPL) systems, combining phase-lock (PL) and
frequency-lock (FL) systems are employed in certain applications. Such systems are traditionally intended to
provide for and maintain the synchronous mode, when the difference between the frequencies of reference
and controlled signals is equal to zero. The synchronous mode corresponds to a stable equilibrium state in
the phase space of the corresponding dynamic model systems. Determination of conditions for realizing the
synchronous mode necessitates studying nonsynchronous modes (modes with variable frequency and phase
mismatches) associated with self-oscillation motions of dynamic models. Bifurcations causing
nonsynchronous modes determine the boundaries of domains in the space of model parameters where the
synchronous mode is locked. The study of nonsynchronous modes is also of interest because it enables one
to reveal the features of the system behavior and nonlinear dynamic effects providing for nontraditional
applications of phase- and frequency-control systems (generation of complex periodic and chaotic signals,
oscillation control, data transmission and processing, etc.).

In present paper, we investigate nonlinear dynamics and asynchronous modes of an FPLsystem in the case when the PL subsystem autonomously exhibits only regular behavior, whereas an
isolated FL system may operate in both regular and chaotic regimes. This situation is realized when
the phase- and frequency-control circuits of the system contain the first-order and the second-order
filters correspondingly. We consider both traditional negative and nontraditional positive feedback
in the frequency-lock subsystem. The behavior of considered FPL-system is described by nonlinear
dynamical system with five dimensional cylindrical phase space. Investigation of this model has
been performed with the help of qualitative-numerical methods and computer simulation.
The conducted study of the FPL-system‘s mathematical model under consideration enabled
discovery of nonlinear dynamics regularities of collective behavior inherent in interacting PL and
FL subsystems. The FPL-system exhibits the following dynamic states and phenomena: synchronous
mode; the loss of stability by the synchronous mode and appearance of periodic quasi-synchronous
modes determined by oscillatory limit cycles in the phase space; existence of periodic asynchronous
modes determined by limit cycles of rotational type; appearance of quasi-periodic quasisynchronous and asynchronous modes corresponding to oscillatory and rotary 2D torii in the phase
space. It is found that the system may exhibit transitions to a chaotic quasi-synchronous and
asynchronous modes via the limit cycles‘ and torus‘ doubling bifurcation, via destructions of 2D
torii, and via intermittence. Chaotic asynchronous modes with irregular switching of oscillatory
motions may be realized in the system. Possible scenarios of the evolution of FPL-system‘s oscillatory
regimes as a function of the system parameters are studied.

The discovered nonlinear dynamics effects and data on the parameters domains corresponding
to different dynamical modes of the FPL-system and on restructuring of dynamical states under
variation of the system‘s parameters are of interest for switching of a FPL-system into the
synchronous mode, suppression or enhancement of dynamical modes instabilities, control of
behavior modes, and for generation of chaotic signals. The wide variety of periodic and chaotic
nonsynchronous modes observed in the system offers considerable possibilities of forming various
frequency-modulated signals at the output of the FPL system controlled oscillator and operating of
properties and regions of existence these signals.
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STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS INVOLVING BOTH WIENER
PROCESS AND FRACTIONAL BROWNIAN MOTION: CONVERGENCE IN BESOV
SPACE WITH RESPECT TO A PARAMETER
Posashkova S.
We consider the model driven by Wiener process and fractional Brownian motion
simultaneously. On the one hand, such model includes Wiener process that represents randomness
in the sense of the memory lack. On the other hand, fractional Brownian motion symbolizes nonMarkov component. It so happened that the processes in hydrodynamics, telecommunications,
economics, finances demonstrated availability of random noise that can be modeled by Wiener
process and also the so called long memory that can be modeled with the help of fractional
1
Brownian motion with Hurst index H > . The assumptions on coefficients and initial conditions
2
supplying continuous dependence of the solution on a parameter, with respect to the Besov space
norm, are established.
1.Mishura Yu.S., Posashkova S.V. Stochastic differential equations driven by Wiener process
and fractional Brownian motion: convergence in Besov space with respect to a parameter//
Computers and Mathematics with Applications - 2011. - В№ 62. - P. 1166-1180.
2.Mishura Yu.S., Shevchenko G.M. Existence and uniqueness of solution of stochastic
differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index//
Communication in Statistics-Theory and Methods - 2011. - Volume 40, Issue 19-20. - P. 34923508.
3.Posashkova S.V. Properties of solutions of stochastic differential equations driven by
Wiener process and fractional Brownian motion. // Applied statistics. Actuarial and financial
mathematics - 2011. - В№ 1-2. - P. 67-79.
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GENETIC ALGORITHM FOR MINIMIZATION OF POLYMER ENERGY GAP
Semeniv O. V., Klymenko Yu. O.
Conducting polymers (CPs) constitute a new class of electronic materials with unusual
properties, large technological potential applications and new fundamental physical phenomena.
Their applications include supercapacitors, electronic devices, organic light-emitting diodes, optical
devices, smart windows, as well as antistatic coatings, sensors, batteries, solar cells, artiﬁcial
muscles, memory devices, imaging materials, nanoswitches and transistors. The conduction
properties of polymers are related to its electronic features such as band gaps and band widths.
Low-gap conducting polymers have attracted attention because of their expected good intrinsic
electrical conductivity. The gap value in CPs can be modified by varying either the ratio of various
constituents (monomers) or the manner by which these are chemically attached. In this case, it will
be worthwhile to know what ratio of various constituents in a CP will make it highly conducting.
Assuming M possibilities for the monomer choice, a direct solution of similar task demands a
cumbersome combinatorial search and involves searching through large number of possibilities.
A novel approach to such a problem is the use of genetic algorithm (GA). GA is a search
procedure based on mechanics of natural evolution which guarantees that it will find an optimal
ratio of constituents in a reasonable time. The solution of the problem is represented as a
chromosome whose can be divided into one or more constituent parts called genes. The quality of
the solution is evaluated with a function called fitness function. The reproduction process of the
individuals is simulated by applying a set of operators (called genetic ones) creating genetic
variation. The selection of the individuals for reproduction is, usually, proportional to their fitness
value. Through an iterative process, the algorithm improves the quality of the solution until an
optimal solution will be found.
The search of the optimal polymer structure with the minimal fundamental energy gap was
conducted as the mix-integer optimization problem. Several computational experiments of
molecular chain modelling have been carried out. Unlike direct combinatorial search for the
problem considered, the GA method exhibits the stability and regularity of the optimal results as
well as a moderate time of calculation. In our work, the problem of CP gap minimization was
considered in the class of polymers having N on-site atoms A and B . It was established that the
minimal energy gap is reached only in the class of quasi-periodical polymers. Namely, the optimal
combination of monomer sequence has to be periodically in the middle of the molecule chain while
the edges of the chain must contain at least one non-regulatory region. Two types of asymptotic
with the increase of N have been found out – exponential and inverse power ones. The results of
our investigation demonstrate perspective application of GA to study polymer properties. Our future
studies will be devoted to modelling a real world conducting polymers.
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TECHNIQUE OF SINGULAR BARRIERS IN THE THEORY OF ADIABATICALLY
DRIVEN BROWNIAN MOTORS
Shapochkina I.V., Rozenbaum V.M.
We consider the properties of a singular potential barrier [1,2] of an infinitely small width l
and an infinitely large height V at the finite barrier power   l exp(V / kBT ) ( k B is the Boltzmann
constant and T is the absolute temperature) as well as the using of the singular barrier techniques in
problems of diffusion dynamics. The benefit of this technique over other ones is that it allows
separating time-dependent parameters R1 (t ) and R2 (t ) determining the time variation of the
potential V ( x; R1, R2 ) , which are responsible for driving the system away from equilibrium
(parameter R2 ) and for the rectification of the emergent motion into directed one (parameter R1 ).
With introducing the time-dependent singular barriers with low permeabilities ( ( R1 ) L , L
is the spatial period of the potential), an additional characteristic time of the system arises, namely
barrier transition time  bar ~ L / D , which is much lager than the diffusive relaxation time

 rel ~ L2 / D . Thus, if the period of the cyclic potential change   rel , quasiequilibrium has been
established in the areas between the potential barriers (i.e. in the potential wells) described by the
smooth component V ( x; R2 ) of the potential V ( x; R1, R2 ) so that the quasiequilibrium distribution
function depend on R2 . Then the other parameter R1 , regulating the barrier heights, rectifies the
emergent motion. On this way, a set of analytical regularities describing adiabatically slow and fast
driven Brownian motors [3] is established.
It is shown that, under the presence of two large power singular barriers on the period of the
spatial variation of the potential, the average velocity of the Brownian motor operating due to an
adiabatically slow variation of the potential in time is upper limited by the value of the velocity at
dichotomous variation in the potential. The equality of these two velocities takes place when the
adiabatically slow cyclic variation of barrier powers and a smooth part of the potential profile can
be expressed as a rectangular loop in the phase space of variables R1 and R2 that specify these
changes.
1.Rozenbaum V.M. Mechanism for the Appearance of a High-Efficiency Brownian Motor
with Fluctuating Potential / V.M. Rozenbaum // Pis‘ma v Zhurnal Éksperimental‘noi i
Teoreticheskoi Fiziki. – 2004. Vol. 79. – P. 475 – 479.
2.Rozenbaum V.М. Analytical Model of a Brownian Motor with a Fluctuating Potential /
V.М. Rozenbaum, Т.Ye. Korochkova // Zhurnal Éksperimental‘noi i Teoreticheskoi Fiziki. – 2005.
Vol. 127. No. 1. – P. 242 – 252.
3.Rozenbaum V.M. Quasiequilibrium directed hopping in a time-dependent two-well periodic
potential / V.M. Rozenbaum, I.V. Shapochkina // Physical Review E. – 2011. Vol. 84. – P. 0511011 – 051101-1.
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DYNAMICAL MODELS AND SOLUTIONS TO THE MINIMAX PROGRAM
MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES IN ENTERPRISES WITH RISKS2
Shorikov A.F., Babenko V. A.
Finding solutions to managing the innovation processes in an enterprise (MIPE) calls for the
development of a dynamic economic and mathematical model that would take into account
controllable factors, uncontrollable parameters (risks, modeling errors, etc.) and lack of information.
In this case, the existing approaches to such problems are based primarily on static models and the
use of stochastic modeling apparatus, which requires some expertise in the probability
characteristics of the basic parameters of the model as well as the existence of some special
conditions for the implementation of the process. It is worth pointing out that using the apparatus of
stochastic modeling requires very strict conditions, which, in practice, are usually not attainable.
This paper proposes a determinate approach for modeling and solving the original problem in
the form of the dynamic problem of a minimax program control. Aimed for optimizing the
guaranteed result of the problem of MIPE at a certain point of time is based on the availability of
risks for the system that its dynamics is described by a linear discrete-time recurrent vector
equation. Under risks in the system of MIPE, we understand the factors that influence negatively or
disastrously on the results under our consideration.
We simulate the process of MIPE on a given integer time interval 0, T  {0, 1, 2, ..., T } by the
following a linear discrete-time recurrent vector equation
x(t + 1) = A(t)x(t) + B(t)u(t) + C(t)v(t), x(0)=х0 ,
(1)
n
n
where t  0, T  1  {0, 1, 2, ..., T  1} (T>0); x(t ) R is a phase vector of this system ( R is the ndimensional Euclidean space of column vectors, n N , where N is a set of all natural numbers);

u(t )  R p is a control vector and restricted by the given constraints
u(t )  U1  R p ,
and U 1 is a finite set in the space R
restricted by the given constraints

p

( p  N ); v(t )  R

q

(2)

is a vector of risks ( q  N ) and

v(t ) V1  R q ,

(3)
q

and V1 is a convex and bounded polyhedron in the space R ; A(t), B(t) and C(t) are real matrixes of
dimensions (nn), (np) и (nq), respectively n, p, q N .
To solve the program of a minimax program control of MIPE for discrete-time dynamic
system (1) – (3) with risks is suggested a methodology, which comes down to the realization of a
finite number of linear and convex mathematical programming problems, and also to solving
problems of discrete optimization. The proposed method makes it possible to develop efficient
numerical procedures to implement a computer simulation of the dynamics of the problem under
consideration and create the minimax program control of MIPE which will ensure getting a
guaranteed result.

2

This work was supported by the Russian Foundation for Humanities (project № 12-02-00000а).
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THE DETERMINING METHOD OF THE DRIVE CHARACTERISTICS OF VIBRATORY
SEPARATOR
Stotsko Z.A., Sokil B.I., Rebot D.P.
In our view, among the set of vibrating machines with the content of container up to 0.5 tons,
which used in industry for the separation of particulate media, the resonance are the most
appropriate to use. That's because they are simple to operate, they are durable and they have the
low energy consumption. However, they need to select the characteristics of vibration exciter which
is the source of fluctuations in the particulate media, more precisely, the angular velocity of
rotation. Besides vibrating machines are used for different types of particulate media, each of which
has its own structure, its physical and mechanical properties, which means - its own range of
frequencies. Therefore, designing them should provide the possibility to change the rotation
frequency of drive over a wide range in advance.
According to the theorem of changing of the momentum of a mechanical system [1], in
differential form, in projection at a fixed horizontal axis O :
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After the transformations using the Gamma function we may define the basic equation for
determination the rotation drive of vibrating machines:
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The vibration exciter is taken as eccentrically planted circular disk on the horizontal axis of
electromotor. Then the minimum electric power calculated from the equation:
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(3)
The equation (2) and (3) determines the basic characteristics of the drive and allows choosing
it suitable model for vibrating machine.





1.Боголюбов Н. Н., Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. /
Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А.//Москва, изд. Наука.−1974.− 504 с.
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IMPACT OF THE INITIAL OXYGEN CONCENTRATION ON SELF-IGNITION POINT’S
POSITION IN COAL MIXTURES’ SPONTANEOUS SELF-IGNITION PROBLEM
Tkachenko P. G., Kuzmenko B. V., Topal O. I.
The mathematical model of self-ignition process in dimensionless form can be presented as
follows [1]:
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(1)

where  - dimensionless temperature; С – dimensionless current oxygen concentration;  –
dimensionless current concentration of coal; x – dimensionless geometric coordinate.  –
dimensionless heat transfer coefficient;  – dimensionless radiation coefficient;  аd – dimensionless
adiabatic temperature of coal-air mixture under initial temperature 0 С;  - excess air ratio.
Initial conditions for the system of non-linear differential equations (1) have the form:
x  0,   1, С  C0  1,   1 . The result of modeling in numerical form is presented on Fig. 1.

Fig 1. The numerical solution of system (1) when C0=0.08
So, the problem was to determine the impact of initial oxygen concentration on self-ignition
point position‘s (extreme point of the solid line on Fig.1).It was determined, that the x-coordinate of
extreme empirically depends on the initial oxygen concentration by the formula: x  110  С 00.4 .
And the y-coordinate dimensionless (temperature) empirically depends as follows:
  0.24 ln(C0)  0.7 . It should be noted, that these formulas are valid for the initial oxygen
concentration from 0.5 to 3.
1.
Kuzmenko B. V., Malchevsky І. А. Thermal self-ignition of coal mixtures. К.:
«Naukova dumka» NAS of Ukraine , 2011. – 280 с.
2.
Tkachenko P. G., Topal O. I., Kuzmenko B. V. The research of stability of fixed
points of self-ignition problem of coal mixtures // Applied and Calculating Mathematics:
international conference, September 10-11, 2012, Kyiv, Ukraine: proceedings. - 2012. - P. 87.
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ANALOG OF Н-FUNCTION METHOD FOR FUZZY MODELS OF
AGRITECHNOLOGICAL PROCESSES
Vergunova I.M.

Considered the analog of the method with the using of generating Н-functions [1] for
modeling agricultural technology as many iterative functional structure with random cycles.
Structural functions and corresponding algebraic functional networks of the technological processes
consist of a fixed set of technical operations [2, 3]. Therefore, the obtained functional structure is a
structure without memory and a structure in which resources are replenished and not replenished.
We construct a certain functional network to describe the technological process. The whole process
is considered in N points in time.
A graph corresponds to a functional network that was constructed. The weight arcs tij are the
costs transition from the node i to node j, and they are elements of some fuzzy subsets with the
membership functions ij . Then for the costs i  j of some moments lz , lz 1,..., mz , that are
possible for this state, we have {(tij (lz ), dij (lz )), (tij (lz 1 ), dij (lz 1 )),..., (tij (mz ), dij (mz ))} .
If the expression H ij (s,)  dij () L[ij (t )] is a Н-function of the arc (i, j ) , where


L[ ij (t )]   e  pt ij (t )dt , then to replace some of the arcs on a smaller equivalent set we can to
0

obtain follows results.
In a case of replacement of two consecutive arcs (i, k ) , (k , j ) on a single equivalent arc (i, j )
t

, taking tij  tik  tkj and using the multiplication as a convolution ij (t )   ik (t   )kj ( )d , we
0

obtained H ij (s,)  H ik (s,)  H kj (s,) .
In a case of replacement of parallel arcs (i, j ) , (i, j ) on a single equivalent arc (i, j ) using
dij tij  dijtij
dij () ij (t )  dij () ij (t )
tij 
, ij (t )  ij (t )  ij (t ) 
dij  dij
dij ()  dij ()
we obtained H ij (s,)  H ij (s,)  Hij (s,) .
In the case of replacement of a graph fragment with arc-loop (maximal number of cycles is
М) on single equivalent arc (i, j ) we received the values of the transition costs and the view of
functions ij (t ) , H ij ( s,) in complete agreement with the deployment of the cyclic process into
series-parallel.
1.Ротштейн А.П. Проектирование бездефектных человеко-машинных технологий /
А.П. Ротштейн, П.Д. Кузнецов. – К.: Техника, 1992. – 180 с.
2.Вергунов В.А. Методичні рекомендації з вибору оптимальних технологій
вирощування культур за їх формалізованими описами / В.А. Вергунов, І.М. Вергунова. – К.,
2010. – 64 с.
3.Vergunova I. The algebraic functional structures for analyze of the agrotechnologies /
I. Vergunova // The algebraic functional structures for analyze of the agrotechnologies: XX Int.
Conf., (PDMU-2012), Sept. 17-21, 2012, Вrno, Czech Republic: abstracts. – 2012. – P. 127-128.
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ANALYTICAL ASPECTS OF THE BROWNIAN MOTOR EFFECT IN RANDOMLY
FLASHING RATCHETS
Dmitry A. Vorotnikov
The muscle contraction, operation of ATP synthase, maintaining the shape of a cell are
believed to be secured by motor proteins, which can be modelled using the Brownian ratchet
mechanism. We consider the randomly flashing ratchet model of a Brownian motor, where the
particles can be in two states, only one of which is sensitive the applied spatially periodic potential
(the mathematical setting is a pair of weakly coupled reaction-diffusion and Fokker-Planck
equations). We prove that this mechanism indeed generates unidirectional transport by showing that
the amount of mass in the wells of the potential decreases/increases from left to right. The direction
of transport is unambiguously determined by the location of each minimum of the potential with
respect to the so-called diffusive mean of its adjacent maxima. The transport can be generated not
only by an asymmetric potential, but also by a symmetric potential and asymmetric transition rates,
and as a consequence of the general result we derive explicit conditions when the latter happens.
When the transitions are localized on narrow active sites in the protein conformation space, we find
a more explicit characterization of the bulk transport direction, and infer that some common
preconditions of the motor effect are redundant. The talk is based on the recent preprint
arXiv:1302.0253 (submitted to J. Math Biol.).
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OIL DISPLACEMENT MODELING ON PERCOLATION LATTICE USING HYBRID
SUPERCOMPUTERS
Voroniuk M.N.
The Dynamic Percolation Model (DPM) [1] of oil displacement is used for numerical
simulations. The theoretical simplicity of DPM‘s numerical scheme is one of its advantages and at
the same time it is DPM‘s weakness. A huge amount of calculation is required for the computation
of DPM. Such calculations are now realisable with use of massive hybrid Graphics Processing
Units (GPU) based computers. The proposed methods can be used to investigate non-stationary
operating regimes in the exploitation of real oil deposits, for forecasting rate of production etc.
The DPM has been implemented in hybrid CUDA-MPI program for numerical simulations.
The 2D CUDA block and approach with several steps are used. It allowed to reach the higher
performance and to use better memory access pattern. During the first step the x0y-planes are
calculated. At the second step the calculations in the x0z-planes are performed. At third step the
cells belonging to wells are set and production rates are calculated. [2]
The algorithm for workload balancing has been proposed. The efficiency of 74-88% is
achieved at simulations with marcoheterogeneous oil field using different GPU quantity.
The random number generation library for GPU LRND32-GPU was developed [3]. The
LFSR (Linear Feedback Shift Register) generator with sparse characteristic polynomial and period
21023-1 was implemented. It is possible to skip ahead in the sequence. Library was tested using
TestU01 [4]. The 4 of 160 tests from BigCrush test suite were failed [2]. The failed tests measure
linear complexity and such behavior is characteristic for all feedback type generators [4]. E.g. the
famous Mersenne Twister MT19937 [5] fails 2 tests from BigCrush [4].
The unknown permeability constants for DMP model for the specific oil field obtains for
known wells production rates. The Strongin and Sergeyev‘s Parallel Multidimensional Index
Method [6] was used to perform numerical solution of the optimization problem.
Modelling was fulfilled on lattice consisting of 109 points on GPU-based supercomputer
Keldysh K-100 [7] on up to 120 GPUs NVidia Tesla C2050.
The work has been done under financial support of RFBR project No. 11-07-00779-a.
1.S. S. Lapushkin, M. V. Iakobovski, M. H. Brenerman, ―Oil displacement modeling on
percolation lattice using multiprocessor computer‖, Matem. Mod., 16:11 (2004), 77–88 (in Russian)
2.M. N. Voroniuk, M. V. Iakobovski, ―Adaptation for GPU of numerical algorithms for
dinamic filtration processes in percolation grids‖, Matem. Mod., 24:12 (2012), 78–85. (in Russian)
3.The programs which developed under State Contract No. 07.514.11.4002.
http://apos.imamod.ru/Programms/GK_07_514_11_4002_rng.tar.gz
4.P. L'Ecuyer and R. Simard. TestU01: A C Library for Empirical Testing of Random
Number Generators ACM Transactions on Mathematical Software, 2007, v.33, article 22.
5.Matsumoto, M.; Nishimura, T. Mersenne twister: A 623-dimensionally equidistributed
uniform pseudo-random number generator. ACM Trans. Model. Comput. Simul. 8, 1, 3–30, 1998.
6.Strongin R.G., Sergeyev Ya.D. Global optimization with non-convex constraints:
Sequential and parallel algorithms, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 728 pp. 2000.
7.Hybrid Supercomputer K-100 (in Russian) http://www.kiam.ru/MVS/resourses/k100.html
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COMPARISON, PROPERTIES AND APPLICATIONS OF INTEGRALS WITH
RESPECT TO FRACTIONAL POISSON PROCESS WITH MOLCHAN-GOLOSOV AND
MANDELBROT-VAN NESS KERNELS
Zubchenko V.
Fractional Poisson process investigation is a logical continuation of fractional Brownian
motion study. Active learning and applications of fractional Brownian motion started relatively
recently and have become an important tool of modern probability and statistical modelling. For
Hurst parameter H > 1/ 2 the process has long-range dependence property, for H < 1/ 2 the
increments are negatively correlated and for H = 1/ 2 the increments are independent.
But for many natural, technical, and economical phenomena the instantant change in the
dynamics of the studied characteristics is quite usual. In particular, such dynamics is typical for
interest rates, exchange rates and financial indices. At the same time there is significant dependence
of such dynamics upon the history of the process. Studying properties of such processes is of great
importance for estimating and forecasting parameters of complex financial instruments, based on
the dynamics of indicated rates.
Models based on fractional Poisson process and integral with respect to fractional Poisson
process are relevant for simulation of characteristics of such processes. In this regard, studying
fractional Poisson process and integral with respect to fractional Poisson process is of great interest.
We investigate the fractional Poisson process:
t

Yt =  zH (t , s)d s ,
0

where zH (t , s) is the Molchan-Golosov kernel, s is the Poisson process. We study
properties of this process, make a comparison of properties of fractional Poisson process with
Molchan-Golosov and Mandelbrot-Van Ness kernels.
The integral with respect to centered and non-centered fractional Poisson process with
Molchan-Golosov kernel is defined. We have estimated moments of such integral and obtained
maximal inequalities for
t

E ( sup  f ( s)dYs ) p ,
0t T 0

where Yt is the centered fractional Poisson process with Molchan-Golosov kernel. Other
properties of specified integral are studied.
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Акуленко Л.Д., Зинкевич Я.С., Лещенко Д.Д., Рачинская А.Л. - Квазиоптимальное по быстродействию торможение вращений несимметричного тела в сопротивляющейся среде

КВАЗИОПТИМАЛЬНОЕ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ ТОРМОЖЕНИЕ ВРАЩЕНИЙ
НЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЛА В СОПРОТИВЛЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ
Акуленко Л.Д., Зинкевич Я.С., Лещенко Д.Д., Рачинская А.Л.
Аналитически и численно исследована задача синтеза квазиоптимального по
быстродействию торможения вращений динамически несимметричного твердого тела в
среде с сопротивлением под действием малого управляющего момента с неравными
коэффициентами. В рамках асимптотического подхода определены управление, время
быстродействия (функция Беллмана), эволюции квадрата модуля эллиптических функций,
безразмерных кинетической энергии и кинетического момента. Установлены качественные
свойства квазиоптимального движения. Проведено исследование квазистационарных
движений.
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Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. - Математичні моделі в економіці та фінансах на основі кіберакмеологічних сппр

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ НА ОСНОВІ
КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНИХ СППР
Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.
Проблема прийняття рішень у багатокритеріальних системах актуальна, тому що є
невизначеною, «розмитою» та неструктурованою, а також через людську упередженість,
суб‘єктивність евристик, автоматичне реагування людини на звичайні та знайомі ситуації, а
також життєвий досвід людини, її інтуїцію та здоровий глузд.
В Національному Технічному Університеті України «КПІ» та в Українській Академії
Акмеологічних Наук автори проводять дослідження з питань якості рішень, що приймаються
у економіці та фінансах з урахуванням потенційно-ресурсних можливостей Особи
приймаючої рішення. Автори вважають, що ефективний і гармонійний процес прийняття
рішень повинен задовольняти вимоги: ідентифікація всіх можливих напрямів дій, що
приймаються, якісний аналіз привабливості наслідків кожної дії, кількісна оцінка
ймовірності кожного з наслідків, інтеграція всіх можливих повідомлень з використанням
раціонального правила рішень для вибору найкращої (оптимальної) дії та внутрішніх
можливостей ОПР (онто- і філо- генз). З основних груп типів рішень, які визначаються
стосовно суттєвості намічених цілей, а також доступності та типу використовуваної
інформації автори роблять наголос на рішеннях, які приймаються в умовах ризику, рішеннях
приймаються в умовах «розмитої» логіки, рішеннях, що приймаються в умовах
неоднорідності за невизначеної мети та неповної інформації.
Існує три класи ситуацій, пов‘язаних з такими рішеннями: ситуації закритих рішень
(―рутинні‖ рішення); відкритих (складні рішення), тобто невизначеність вхідної інформації,
наслідків дій та обидві форми невизначеностей; кризові ситуації, тобто ускладнені відкриті
рішення. Криза є невизначеною та складною за багатьма аспектами, особливо за часовим
обмеженням.
СППР, що розробляється авторами на основі концепції нової науки кіберакмеологія,
реалізуються в реальному часі інтелектуальні комп‘ютерно-інноваційні технології підсилення
творчого аспекту ОПР на всіх етапах процесу прийняття рішень для обробки напів
структурованих, слабо структурованих та неструктурованих задач.
СППР відповідає таким загальним вимогам.
1. Система підтримує та ―гармонізує‖ висновки та оцінки керівника.
2. Система підвищує ефектність процесу прийняття рішень за рахунок реалізації у її
середовищі кіберакмеологічних людино - комп‘ютерних комплексів.
3. Система є комфортною в спілкуванні з не програмуючим фахівцем за рахунок
дружнього інтелектуально-графічного інтерфейсу, який реалізує принципи адаптації до типу
користувача та до контексту задач/функцій та додатків.
4. Система орієнтована на гнучкість та адаптивність для пристосування до змін
навколишнього середовища й підходу до розв‘язання задач, який використовує ОПР, тобто
еволюція та адаптація системи вбудовані в її життєвий цикл.
5. Система не залежить від процесів, формує багато рішень і керується ОПР, тобто
система не нав‘язує користувачеві конкретні рішення, а формує альтернативні набори
структур знань, які ОПР може використовувати на свій розсуд.
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Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. - Кіберакмеологічні сппр для реалізації математичних моделей в економіці та фінансах
КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНІ СППР ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В
ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ
Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.
Розглядається проблема реалізації інтелектуальних кіберакмеологічних АРМ у СППР
для ОПР, працюючої з економічними і фінансовими задачами.
Основна функція такого АРМ – це ―гнучка‖ автоматизація задач (ідей, функцій, знань)
непрограмуючого фахівця (у даному разі ОПР) в інтерактивно-навчальному режимі
реального часу на основі інноваційних технологій (зокрема кібернетичної акмеології) з
використанням математичних моделей, інтегрованих компонентних програмних засобів та
систем автоматизації інтелектуальної діяльності людини.
У цілому концепція використання кіберакмеологічних АРМ формулюється таким
чином: з метою досягнення максимуму ефективності автоматизації людської праці
утворюється функціонально-технічний повний набір ―гармонійних‖ автоматизованих
технологій, який будується на ідеї розподіленої обробки інформації, утворенні персональних
та загальних (універсальних і спеціалізованих) баз даних, знань, мета знань, цілей; а також
локальних,
регіональних
і
глобальних
мереж,
математичного
моделювання,
індивідуалізованого інформаційного сервісу, систем прийняття та оцінки рішень.
При утворенні кіберакмеологічних АРМ дотримуються такої послідовності дій при їх
проектуванні: визначення та аналіз предметної (функціональної) ділянки автоматизації
(однорідної чи комплексної); визначення проблеми та кінцевої мети (цільова орієнтація
системи), тобто в межах конкретної предметної сфери використання (наприклад, бухгалтерія,
економіка, технологічні процеси, керування тощо) визначають задачі та функції для
автоматизації; опис специфікації потоків інформації; утворення схем потоків даних;
побудови концептуальних, функціональних і логічних блок-схем; збирання та аналіз
фактологічних даних, визначення рівнів одержання інформації, її організація та
класифікація; вибір моделі, методу подання знань, тобто евристичні (правила, фрейми,
семантична мережа) чи логічні; вибір моделі набуття знань; розробка архітектури ІнтелАРМ, рівнів її проектування та необхідних ресурсів; перетворення даних (інформації, фактів)
на знання для АРМ; побудова алгоритмів реалізації; логічне макетування, вибір способу та
інструментарію програмування; програмне (робоче) макетування, створення прототипу
системи, створення детального проекту системи.
Основою системи прийняття кваліфікованих та ефективних рішень побудованої на базі
кіберакмеологічних АРМ є моделі: аналізу та реорганізації знань, само удосконалення системи
та синтез нових знань.
Модуль аналізу та реорганізації знань – використовується для прийняття рішення про
реорганізацію накопичених знань унаслідок набуття нових. У модулі передбачені
можливості обробки та реорганізації знань про предметну та проблемну сфери, а також
знань про знання (мета знання), цілі, коментарі, відношення між знаннями та ін.
Модуль синтезу нових знань використовується для доповнення БЗ новими правилами,
цілями, коментарями, а також мета знаннями. Модуль сомо удосконалення системи
використовується для реорганізації системи на основі результатів її довготривалої роботи та
рекомендацій експертів.
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Антоновская О.Г., Горюнов В.И. - Разрывные отображения и явление скачкообразного изменения спектра в динамике систем синхронизации с импульсной частотно-фазовой модуляцией сигнала
управления

РАЗРЫВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ И ЯВЛЕНИЕ СКАЧКООБРАЗНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
СПЕКТРА В ДИНАМИКЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ С ИМПУЛЬСНОЙ
ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ
Антоновская О.Г., Горюнов В.И.
Известно, что последние успехи в проведении качественных исследований динамики
систем синхронизации с импульсной частотно-фазовой модуляцией сигнала управления по
методу точечных отображений [1] существенным образом связаны с использованием
процедуры построения математических моделей (ММ) по принципу систем с переменной
структурой.
В настоящем докладе излагаются результаты изучения динамики указанного типа
систем при использовании широкополосного фильтра. Доказывается, что изучение динамики
ММ сводится к изучению свойств точечного отображения T , равного произведению
разрывных периодических точечных отображений T1 и T2 , соответствующих различному
количеству m1 и m2 возвратно-петлеобразных движений ИТД между фазовыми
подпространствами ММ. Показано, что несмотря на сжимаемость отображения T ,
обеспечивающего тем самым единственность и глобальную устойчивость фазовой
траектории процесса управления, диапазон изменения управляющего параметра 
разбивается на счетное число подинтервалов, в каждом из которых исследование динамики
ММ сводится либо к изучению свойств непрерывного точечного отображения (типа  н ),
либо к изучению разрывного кусочно-линейного преобразования (типа

 p ) [2]. Доказано,

 н и  p чередуются с изменением чисел m1 и m2 .
Обнаружено, что в подинтервалах  н частоты ряда Фурье установившегося процесса
зависят только от величин m1 , m2 и не зависят от текущего значения параметра  . При
что подинтервалы

этом минимальная частота ряда Фурье максимальна и равна половине частоты
синхросигнала только в подинтервале  н ( m1 = m2 =0). При переходе из подинтервалов типа

 н в  p осуществляется скачкообразное изменение спектра в сторону уменьшения его

частот, а также происходят сложные изменения спектра, связанные с переходами через
границы существования кратных циклов всевозможной сложности отображения T и
возможностью существования непериодического движения, устойчивого по Пуассону и
имеющего сплошной спектр.
1. Антоновская О.Г., Горюнов В.И. О физической природе низкочастотных биений в
системах с импульсно-фазовым механизмом синхронизации автовращательных движений. //
IX Всероссийская научная конференция им. Ю.И. Неймарка «Нелинейные колебания
механических систем»: Труды. – Нижний Новгород: Издательский дом «Наш дом», 2012.
2. Леонов Н.Н. О точечном преобразовании прямой в прямую // Изв. Вузов.
Радиофизика, 1959. Т.2. № 6. – С.943-956.
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О МОДЕЛЯХ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ
ПРИ МАЛЫХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА
Афанасов Е.Н.
Известно, что при малых значениях числа Рейнольдса уравнения Навье – Стокса можно
линеаризировать. Общепринятым способом линеаризации является модель Стокса, в которой
предлагается полностью пренебрегать конвективными членами в уравнениях. Однако при
рассмотрении плоской задачи обтекания произвольного контура уравнения Стокса не имеют
решения. Этот факт известен, как «парадокс Стокса» [1].
Для преодоления «парадокса Стокса» используют модель Озеена, в которой
предлагается частично учитывать конвективные члены. В ряде случаев с помощью
приближения Озеена можно получить результаты лучше согласующиеся с экспериментом,
чем с помощью уравнений Стокса [1].
На мысль о развитии идеи о линеаризации другого рода автора натолкнула статья
академика Новожилова В.В. [2], в которой предлагается провести линеаризацию уравнений
Навье – Стокса на «фоне» поля скоростей идеальной жидкости, обтекающей тело.
Система линеаризированных уравнений Навье – Стокса при таком подходе является
линейной с переменными коэффициентами. Для плоских и осесимметричных задач
оказывается, что если в качестве независимых переменных выбрать потенциал и функцию
тока идеальной жидкости, то задача формулируется в виде уравнений для завихренности,
составляющих скорости и давления с известными постоянными и (или) переменными
коэффициентами соответственно, которые успешно решаются численно [3, 4].
Результат расчета коэффициента сопротивления для задачи об обтекании кругового
цилиндра сравнивается с экспериментальными данными и теорией Озеена, для расчета по
уравнениям которой применялся аналогичный [3] численный алгоритм.
1.Слѐзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. / Н.А. Слѐзкин. – Москва:
ГИТТЛ., 1955. – 519 с.
2.Новожилов В.В. Об использовании потенциальных решений в теории вязкой
жидкости. ДАН СССР. , 1986 г., Т. 290, №6 с 1320-1323.
3.Кадыров С.Г., Афанасов Е.Н., «Новая модель «ползущих» течений вязкой
несжимаемой жидкости», стр. 127/ Моделирование, управление и устойчивость (MCS-2012):
межд. конф.; Севастополь, 10-14 сентября 2012 г./ отв. ред. О.В. Анашкин; Таврический нац.
ун-т имени В.И. Вернадского. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 201 с.
4.Афанасов Е.Н., Фишкина И.Н., «Метод решения осесимметричных задач об
обтекании тел вязкой несжимаемой жидкостью при малых числах Рейнольдса»,
стр. 116/ Моделирование, управление и устойчивость (MCS-2012): межд. конф.;
Севастополь, 10-14 сентября 2012 г./ отв. ред. О.В. Анашкин; Таврический нац. ун-т имени
В.И. Вернадского. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 201 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Бутрин А.Г.
Сегодня, в условиях протекания интеграционных процессов, ключевой задачей
развития большинства промышленных предприятий становится обеспечение адаптивности,
устойчивости, конкурентоспособности, эффективности. Существенные резервы заключены в
применении логистического интегрированного управления поставщиками, перевозчиками,
производителями, дилерами, дистрибьюторами и потребителями как единым целым. Для
реализации этих резервов необходимо разработать метод оптимизации и построить
надежную экономико-математическую модель, направленную на определение и достижение
оптимальных параметров потоковых процессов в динамической логистической системе
предприятия.
Идея исследования: эффективная организация производственного процесса на
промышленном предприятии обеспечивается оптимизацией структуры и параметров его
логистической системы по показателю соответствия материальных, финанcовых и
информационных потоков. Ключевой задачей оценки соответствия потоковых процессов
является опре-деление временного соответствия финансового потока материальному. Исходя
из этого показателем соответствия потоковых процессов должно являться время
запаздывания. Коэффициент соответствия необходимо находить по формуле
tзап – tзап*
Кс = 1 - --- ,
(1)
tзап*
где tзап – фактическое запаздывание между финансовым и материальным по-токами;
tзап*- оптимальное запаздывание между финансовым и материальным потоками; tзап – tзап* рассогласование потоковых процессов.
Cчитаем, что исходящий материальный поток в виде поставки готовой про-дукции и
входящий финансовый поток в виде оплаты cогласованы, если запаздывание между ними
оптимально [1].
Задача оптимизации потоковых процессов сводится к определению опти-мального
времени запаздывания по критерию минимальных интегральных затрат, которое позволит
идентифицировать оптимальный экономический поток [2]. Этот виртуальный поток
обеспечивает максимальную экономическую эффективность предприятия. Отклонение
фактического времени запаздывания от оптимального позволит найти величину
экономических потерь (резерва) и задействовать внутренние и внешние резервы их
ликвидации. Результаты исследования достигнуты в рамках госзадания Минобрнауки РФ
«Организационно-экономическое обеспечение ресурсосберегающего инновационного
управления предприятием» 2012-2014 гг.
1.Бутрин, А.Г. Проектирование и оптимизация бизнес-процессов интегрированных
предприятий: монография / А.Г. Бутрин, В.И. Цаплин. – Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2011. – 313 с.
2.Бутрин, А.Г. Формирование эффективной цепи издержек промышленного
предприятия/ А.Г.Бутрин, В.И.Цаплин// Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и
менеджмент».- 2011.-N 19. - C.177-183.
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СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГ МОНІТОРИНГУ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ
Буценко Ю.П.
Еволюція сукупності параметрів, контрольованих системою екологічного моніторингу,
являє собою багатовимірний часовий ряд, що традиційно ідентифікується, прогнозується та
моделюється за допомогою моделей ARMA та NARMA. Існують також моделі, що вивчають
поведінку екосистем за допомогою вкладених ланцюгів Маркова. Вивчення такого об‘єкта як
динамічної системи веде до необхідності послідовного розв‘язання деяких не простих задач.
1. Врахування специфіки системи.
Наразі апріорна стійкість екосистем в багатьох випадках виявляється сумнівною через
збільшення промислового навантаження на них, що перевищує як природні, так і штучні
ресурси очищення від забруднень. Це проявляється в швидких переходах від одного із
законодавчо визначених рівнів забруднення до іншого. В той же час, сучасні системи
екомоніторингу являють собою складні технічні системи, що містять значну кількість
датчиків (джерел первинної інформації), каналів зв‘язку та структурованих на кількох рівнях
центрів обробки інформації. Збої та відмови елементів такої системи є додатковими
факторами впливу та стійкість динамічної системи, яка моделюється на основі отриманої
таким чином інформації.
2. Характер сукупності завад, наявних у системі.
На еволюцію сучасник екосистем істотно впливають „позасистемні‖ фактори
(наприклад, екологічний). Це вимагає глибокого аналізу системи на основі прогнозу цих
факторів та їх впливу на всі аспекти стійкості *стійкості за Ляпуновим, стійкості інваріантної
множини за Ляпуновим, стійкості за Лагранжем, Пуассоном, структурної стійкості).
3. Дослідження атрактора системи.
Якщо в результаті аналізу, підпорядкованого описаним у попередніх пунктам цілям,
встановлено можливість існування атрактора динамічної системи, то після його знаходження
вивчається будова атрактора з точки зору періодів перебування системи на тому чи іншому
рівні забруднення, об‘ємів накопичених за цей час шкідливих речовин, витрачених ресурсів
та ін.
Слід зазначити, що будова систем екомоніторингу здійснюється на базі існуючих
мереж збору та обробки даних, що дозволяє використовувати раніше накопичену
інформацію для розв‘язування вище наведених задач. В той же час результати, отримані
шляхом попереднього аналізу, можуть спричинити зміни як у структурі системи
екомоніторингу, що зробить необхідним повторення етапу попередніх досліджень. Лише
після того, як буде досягнута стабілізація системи моніторингу та об‘єкта, виникне
можливість
переходу до стаціонарного режиму функціонування, в якому система
моніторингу виконує за допомогою власних апаратних та програмних засобів завдання:
а) перевірки адекватності функціонування елементів системи з точки зору вірогідності
отримуваної інформації;
б) відстежування моментів „підключення‖ позасистемних факторів (виходу системи зі
стаціонарного режиму) та їх „відключення‖ (відповідно, повернення у вказаний режим).
1. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики. – М.:
Эдиториал УРСС, 2000. – 336с.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУСЛОВОГО СТОКУ РІДИНИ
В НАБЛИЖЕННІ КІНЕМАТИЧНОЇ ХВИЛІ
Венгерський П., Коковська Я.
В багатьох задачах гiдрологiї перемiщення водних мас в iдбувається в умовах
рiвноваги сил опору та сили тяжiння. Такий рух має вигляд хвиль, якi виникають
внаслiдок змiни в часi складових водного балансу i тому Лайтхiлл та Уiзем [1] назвали їх
кiнематичними хвилями.
Cпрощенi рiвняння стоку води у виглядi рiвнянь кiнематичної хвилi набудуть
вигляду:
F 3
F
 C іF
 Bw,
t 2
x

Для регуляризацiї розв‘язку в попередньому рiвняннi введемо доданок з другою
похiдною по площi поперечного перерiзу потоку, в результатi отримаємо
F 3
F 1  2 F
 C іF

 Bw,
t 2
x Re x 2

де F =F(x,t) - площа поперечного перерізу; В=b(x,y)-a(x,y)=const – ширина русла; w – бічний
притік; Re - число Рейнольдса; i – нахил лінії дна.
Доповнимо рівняння (11) такими початковими та крайовими умовами:
Ft 0  F0 ,
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Для даної моделi були порахованi тестовi приклади, результати одного з них показанi
на наступних рисунках: (параметри: α=1,
0≤ x ≤ 1, 0 ≤ t ≤ 1, ∆t= 0.0001, B=20,
g=9.8, C =60, R=0, 1/Re=0, Re = 20, F (0, t) = 0, F  0 , F0 = x2 ).
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Поверхня дна потоку
Площа поперечного перерізу потоку
Аналiз результатiв обчислень тестових прикладiв, порядки збiжностi та стiйкiсть
розв‘язкiв задач наведенi в [2].
1. Уизем Дж Линейные и нелинейные волны // Мир – 1977. – 622 c.
2. Венгерський П.С., Коковська Я.В. Один з пiдходiв моделювання процесiв
руслового стоку рiдини// Вiсник ЛНУ–Вип.15. 2009. – С.178 195.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЕ ПЛОСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Гаврищук Е. М., Комаров В. Н., Метрикин В. С., Панасенко А. Г.

Одной из целей полирования пластин является создание заданной геометрии
поверхности. Чаще всего эта задача решается в рамках технологии химико-механического
или магнитно – абразивного полирования. Качество поверхности обрабатываемых пластин
зависит от многих параметров процесса обработки, в частности, от конструктивных
особенностей применяемых станков [1].В настоящей работе на основе разработанной
математической модели исследуются вопросы о возможности регулирования относительного
съема материала для различных областей полируемых пластин путем выбора
геометрических параметров станка и режима его работы. Математическая
модель,
описывающая процесс полирования поверхности пластин, в работе
основывается на
гипотезе Ф. Престона [2], согласно которой принимается в первом приближении, что съем
материала в окрестности выбранной точки пропорционален величине H
T

H=  Vdt ,
0

где V – скорость точки наклеечника относительно полировальника. Скорость V
определяется кинематической схемой станка и может быть представлена в виде
V  R0

(  2 (0  1 ) sin( )  10 sin(  ))^2  ( 1   2 (1  0 ) cos( )  10 cos( ))^2

где R0 - расстояние от оси вращения поводка наклеечника до оси полировальника, R –
длина поводка наклеечника,  0 - угловая скорость полировальника, 1 - угловая скорость
поводка наклеечника, определяемая угловой скоростью кривошипа  и геометрией станка, (
 , r )–полярные координаты наклеечника,
  R / R0 , 1  1   (   2 cos  ),
-переменный угол, определяющий положение поводка наклеечника,

sin( )  sin() / 1 , cos( )  (   cos()) / 1 . В режиме работы станка с фиксированным
расположением наклеечника относительно его поводка исследуется: относительный съем
материала на наклеечнике в зависимости от параметров для различных точек наклеечника
 , r . В работе также проводится детальный анализ и расчет зависимости величины H от
геометрических и физических параметров станка. Показано, что учет в математической
модели сил трения на оси наклеечника приводит к слабой зависимости V от  2 и таким
образом к неравномерности величины съема материала. В идеальном случае отсутствует
зависимость относительной скорости V от  2 .
1. Preston F.W. The Theory and Design Plate Glass Polishing Machines/ F.W/ Preston//
Journal of the Society Technology/ - 1927/ - №11. – P.214-256.
2. Хомич Н.С., Луговик А.Ю., Федоров Р.В., Корзун А.Е., Кухто П.В. Моделирование
кинематики процесса магнитно-абразивного полирования кремниевых пластин// Вестник
БНТУ, №1, 2009 C. 29-38.
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Гальчина Н.І. - Математичні моделі в плануванні процесу реабілітації стану організму після інтенсивної роботи

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ПЛАНУВАННІ ПРОЦЕСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТАНУ
ОРГАНІЗМУ ПІСЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ РОБОТИ
Гальчина Н.І.
Інтенсивна фізична та розумова праця вимагає значних затрат енергії. Відомо, що при
виконанні роботи м‘язовим волокном витрачаються органічні речовини, головним чином,
вуглеводи. При їх розкладі та окисненні звільняється енергія, яка і забезпечує роботу м‘язів.
Якщо м‘язи виконують роботу довго і без відпочинку, вони втрачають робото здатність, в
них розвивається втома. Вона наступає швидше, якщо організм виконує роботу високої
інтенсивності. Ще І.М. Сеченовим встановлено, що при виконанні фізичної роботи дуже
важливо підібрати середній ритм роботи та навантаження так, щоб працездатність людини
була високою, а втома наступала якомога пізніше. Ці ідеї І.М. Сеченова були використані
при постановці задач математичного моделювання і прогнозування рівня функціональних
ресурсів спортсменів в період підготовки до змагань, в період їх ведення та реабілітації в
міжзмагальний період.
В основу моделі була покладена система звичайних диференціальних рівнянь з
суттєвими нелінійностями, яка описує транспорт та масообмін респіраторних газів (кисню,
вуглекислоти та азоту) на дихальному циклі в структурах організму (дихальні шляхи,
альвеоли, кров, м‘язи та органи) (А.З. Колчинська, А.Г. Місюра, Ю.М. Онопчук, Д.І.
Марченко; 1978 – 1985р.р.). Модель представляла керовану динамічну систему, в якій
активними механізмами регуляції основної функції системи дихання та кровообігу є
дихальні м‘язи, серцевий м‘яз та гладенькі м‘язи судин (К.Б. Полінкевич, Ю.М. Онопчук;
1986 р.), які своєю роботою забезпечують термінову адаптацію до кисневої недостатності,
що завжди виникає при роботі. Модель саморегуляції доповнена моделлю еритропоезу –
співвідношеннями, що були отримані в результаті обробки лабораторних даних здорових
людей методом найменших квадратів і дозволили пов‘язати концентрацію еритропоетину,
що виробляється в нирках при кисневій недостатності, з динамікою еритропоезу та
концентрацією гемоглобіну, який є основним переносником кисню (Ф.Г. Гаращенко, І.І.
Лановенко, Н.І. Грабова; 2008 р.). Особливістю інтенсивної роботи, особливо в спорті, є те,
що киснева недостатність не завжди може бути компенсована роботою активних механізмів
регуляції. І тоді необхідно вдаватись до її фармакологічної корекції. Модель
фармакологічного впливу на розвиток гіпоксії (Н.І. Ляшко, Г.Ю. Онопчук; 2005 р.) в м‘язах і
органах, що представлені в структурі моделі дихання, дозволяє використовувати комплексно
з моделями регуляції для планування стратегії реабілітації спортсмена в постзмагальний
період.
В доповіді пропонується алгоритм таймерного керування процесом реабілітації стану
організму в частині поповнення кисневих запасів організму при обмеженнях на
використання антигіпоксантів, (особливо тих, що містять еритропоетин), які встановленні
антидопінговим комітетом.
Для вибору стратегії поповнення організму вуглеводами рекомендується
використовувати математичну модель глікемії (С.І. Кифоренко; 1989 р.).
Результати комп‘ютерного аналізу моделей будуть проілюстровані графіками та
таблицями.
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Гончарук Н.С. - Формування грошових коштів від дозволених платних послуг вищого навчального закладу та прогнозування їх надходження на основі моделей авторегресії-проінтегрованого
ковзного середнього

ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ДОЗВОЛЕНИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ
НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ АВТОРЕГРЕСІЇ-ПРОІНТЕГРОВАНОГО КОВЗНОГО
СЕРЕДНЬОГО
Гончарук Н.С.
Формування грошових коштів від платних послуг ВНЗ майна в узагальному вигляді
може бути представлено моделлю:
(і )
(і )
(і )
(і )
(і )
(1)
Г ПП
 f (i ) ( Г ОП
, Г ОР
, Г НД
, Г ІП
), i  1,2,3,4,
де i  1,2,3,4 ─ номер кварталу, Г ОП −гроші, отримані від надання платних освітніх
послуг, Г ОР −гроші, отримані від здавання в оренду приміщень, Г НД −гроші, отримані від
проведення наукових досліджень на замовлення, Г ІП −гроші, отримані від надання інших
платних послуг. Згідно роботи [1], де була розроблена методика синтезу моделей АРПКС (p,
q, d) для прогнозування обсягів надходження будь-якої складової спецфонду бюджету,
проведемо розрахунки, результати яких наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Періоди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г ПП

0,00

2,69

7,28

9,82

10,95

11,67

12,67

13,29

17,23

23,39

24,97

25,78

Г ПП

−

0

4,59

2,54

1,13

0,71

1,01

0,62

3,95

6,15

1,58

0,81

~
Г Цk   Z k 

−

0

2,49

0,44

-0,97

-1,38

-1,09

-1,48

1,85

4,06

-0,52

-1,29

Z~  

−

0

6,19

0,20

0,94

1,92

1,20

2,20

3,41

16,45

0,27

1,65

~
~
Z k   Z k 1

−

−

0

1,10

-0,43

1,34

1,52

1,62

-2,74

7,49

-2,09

0,66

~
Z k 

−

0,62

4,18

-1,5

2,25

0,34

-0,68

-1,61

0,24

1,01

0,44

0,9

Г ПП

−

2,72

9,01

9,6

13,96

16,4

17,82

18,31

20,65

23,76

26,3

29,3

k 2

Уcі наведені розрахунки були проведені на основі нижчеподаних формул:
~
~
~
k 


k
k
де k  2,3,..,12, Z k   Г k  , Z k    Z k 1   k  ,  2  const ,
Г  Г  Г k 1, Г  Г k   m
Ц

Г ,

Ц

1



1 N  j ~ k  ~ k 1
1 N ~ 2
1
Z Z
 0,85,  0   Z k    3,13, Ф  M 1  1  0,436
 0,27,  1 

10 k 1
N k 1
0
~ 12
12 ~ 2  ~ 3
2
 11mГ  29,3. Середня відносна помилка прогнозу на 1
 a   0  1 1  3,07, Г  Z  Z  ...  Z

1 

крок дорівнює 13,6%.
1. Мокін Б.І. Прогнозування надходження до вищого навчального закладу коштів за надання
дозволених платних послуг на основі моделей авторегресії─проінтегрованого ковзного середнього/
Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна, Н.С. Гончарук// Вісник ВПІ.─ № 3. ─ 2012. ─ С.24─32.
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Гордевский В.Д.,Гукалов А.А. - Минимизация невязки с весом для уравнения Бриана-Пиддака

МИНИМИЗАЦИЯ НЕВЯЗКИ С ВЕСОМ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БРИАНА-ПИДДАКА
Гордевский В.Д.,Гукалов А.А.
Рассматривается уравнение Больцмана для модели шероховатых сфер (уравнение
Бриана-Пиддака) [1]:

D( f )  Q( f , f ),

D( f ) 
d2
Q( f ) 
2
здесь

f
f
V  ,
t
t

 dV  d  d B(V  V , )   f (t ,V
1

R3

1

R3

*
1

1



, x, 1* ) f (t ,V * , x,  * )  f (t ,V , x,  ) f (t ,V1 , x, 1 )  ,

B(V  V1 ,  )  (V  V1 ,  )  (V  V1 ,  )

–интеграл столкновений.
Задача состоит в нахождении приближенного решения в виде f  1M1  2 M 2 , где

i  i (t , x), i  1, 2 , а функции M i называются максвеллианами (обнуляют левую и правую
часть уравнения Бриана-Пиддака) и соответствуют «ускоряющемуся-уплотняющемуся»
движению и имеют вид:
2
2
3


i   vi u i t   2u i x 
 i  V vi u i t   I  2 


 3/2  i 


M i  0i e
I   e
,
 
используемые параметры подробно объяснены в [1].
Будем использовать невязку с весом, впервые предложенную в [2]:
1
  sup
 dV 3 d D( f )  Q( f , f ) .
( t , x )R 4 1 | t | R3
R
Найден вид функции i и и получены условия, достаточные для минимизации невязки
 . Стоит отметить, что особенностью полученных решений является очень быстрое
(быстрее любой обратной степени экспоненты) убывание по времени, т.е. при t   , что
означает «быстро релаксирующие решения».
1.Гордевский В.Д., Гукалов А.А. Максвелловские распределения
шероховатых сфер // Укр. мат. журн.–2011.–63.–№5.–с.629-639 .
2.Гордевский В.Д., Доклады НАН Украины.– №11.– 2009.– с.13-16.
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Городецкий В.Г., Полищук В.Е., Осадчук Н.П. - Определение параметров некоторых динамических систем по одной наблюдаемой переменной

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕКОТОРЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО
ОДНОЙ НАБЛЮДАЕМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Городецкий В.Г., Полищук В.Е., Осадчук Н.П.
В [1] рассматривалась реконструкция автономной системы обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ) третьего порядка по одной наблюдаемой переменной.
В соответствии с [2] будем называть искомую систему ОДУ оригинальной системой (ОС), а
систему ОДУ, в которой в качестве переменных используются наблюдаемая и ее
производные, - стандартной системой (СС). Коэффициенты СС получаются численным
методом при обработке временного ряда наблюдаемой. В качестве ОС рассматривалась
система
 x1  a0  a1 x1  a2 x2  a3 x3 ,

 x2  b0  b1 x1  b2 x2 ,
x  c  c x  c x  c x  c x x  c x x  c x x ,
0
1 1
2 2
3 3
4 1 2
5 1 3
6 2 3
 3

(1)

где xi - переменные; ai , bi , ci - постоянные коэффициенты, причем только один из
коэффициентов c4 , c5 , c6 не равен нулю.
Утверждение 1. Если ОС имеет вид (1), и в качестве наблюдаемой переменной
рассматривается x2 , то СС, для которой наблюдаемая y1  x2 , будет иметь вид
 y1  y2 ,

 y2  y3 ,

2
2
 y3  A0  A1 y1  A2 y2  A3 y3  A4 y1  A5 y1 y2  A6 y1 y3  A7 y2  A8 y2 y3 ,

(2)

где коэффициенты Ai могут быть аналитически выражены через коэффициенты ОС ai , bi , ci .
Утверждение 2. Если две различные ОС имеют одинаковое решение, рассматриваемое
в качестве наблюдаемой переменной, то СС, реконструированные по этой наблюдаемой,
будут одинаковыми для обеих ОС.
Чтобы сформировать семейство систем-кандидатов [3], которое будет включать
искомую ОС, необходимо, используя соотношения между коэффициентами ОС и СС,
варьировать коэффициенты ОС так, чтобы коэффициенты СС не изменялись. Предложенный
способ может быть обобщен на случай ОС, отличающихся от (1), и ОС более высокого
порядка при условии, что известны соотношения, связывающие коэффициенты ОС и СС.
1. V. Gorodetskyi, M. Osadchuk, Analytic reconstruction of some dynamical systems,
Physics Letters A 377 (2013) 703-713.
2. G. Gouesbet, Reconstruction of standard and inverse vector fields equivalent to the
Rossler system, Phys. Rev. A 44 (1991) 6264-6280.
3. L. Ljung, System identification: theory for the user, PTR Prentice Hall, Inc, New Jersey,
1987.
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Гоцуленко В.В. - О возникновении суперкритической бифуркации Андронова – Хопфа в цепочке последовательно связанных осцилляторов

О ВОЗНИКНОВЕНИИ СУПЕРКРИТИЧЕСКОЙ БИФУРКАЦИИ АНДРОНОВА –
ХОПФА В ЦЕПОЧКЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СВЯЗАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ
Гоцуленко В.В.
Один из основных вопросов связанных с анализом нелинейных динамических систем
является определение условий, при которых данные системы имеют периодические по
времени решения. В случае автономной системы это приводит к проблеме возбуждения
автоколебаний. На практике в различных динамических системах автоколебания либо нужно
генерировать, например, для интенсификации различных процессов, или же наоборот их
демпфировать, когда они негативно влияют на функционирование системы. Проблема
возбуждения продольных автоколебаний в гидросистеме с многоступенчатым лопастным
нагнетателем, а также некоторые другие практические задачи, приводят к рассмотрению
следующей нелинейной динамической системы с 2n - мерным фазовым пространством [1]
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где  k ,  k  0 k  1; n , H k xk  – напорная характеристика k -ой ступени нагнетателя,
которая аппроксимируется полиномом третей степени. Систему (1) можно интерпретировать
как цепочку n последовательно связанных одномерных осцилляторов. Теоретически задача
определения периодических решений в (1) достаточно слабо изучена. Наиболее общий
известный результат состоит в том, что для появления в (1) периодических решений
необходимо, чтобы функции H k xk  имели N - образные графики [1]. В данной работе









предполагается, что H k x   H 0   x    k  1; n , где x   xx  x1 x  x2  , H 0 ,  , x1 ,
x2  const , x1x2  0 , min x1 , x2     max x1 , x2  . В этом случае    ;  система (1)





k  1; n . Рассматривая  как
имеет равновесное решение xk t    , yk t   kH0
бифуркационный параметр, установлено, что при прохождении им слева на право
критического значения     1 , 1 ;...; n ,  n  данное равновесное решение теряет
устойчивость и в результате суперкритической бифуркации Андронова – Хопфа от него
ответвляется орбитально асимптотически устойчивое периодическое решение. Более того,
обозначив через 1k,2 k  1; n собственные значения матрицы Якоби k -го осциллятора,





  

значение  определяется из условий Re 11,2
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При этом амплитуда и период появившегося в результате бифуркации периодического
решения имеют следующие асимптотики
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ПРО АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ АПРОКСИМАЦІЇ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
СИСТЕМИ БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ ЗІ ЗМІННОЮ РОЗМІРНІСТЮ
Дегтяр О.С.
Одним з конструктивних підходів у розв‘язуванні задач апроксимації даних, що
надходять у режимі реального часу, ґрунтується на методах структурно-параметричної
оптимізації за допомогою введення системи базисних функцій. Це дає змогу знаходити
параметри системи та класифікувати дані по мірі надходження нової інформації [1]. При
цьому часто виникає потреба у зміні базисних функцій - виведенню функцій, що не входять в
структуру сигналу на деякому інтервалі часу, і введення нових базисних функцій.
У даній роботі наведено алгоритм апроксимації експериментальних даних для випадку
зміни розмірності системи базисних функцій. Подібні алгоритми можна ефективно
використовувати при апроксимації швидкозмінних процесів: в задачах керування,
економічного прогнозування, розповсюдження хімічного забруднення тощо.
Нехай маємо скалярний сигнал x   t , t 0  t  T , який необхідно представити у
структурно-параметричному вигляді. Задача полягає в побудові апроксимації у вигляді
лінійної комбінації
n

 t ,      j  j t  ,
j 1

де 1 t , 2 t ,..., n t , t  t0 – початковий набір базисних функцій [2, 3]. У процесі
знаходження апроксимації сигналу початковий набір не завжди дає бажані результати, в
такому випадку виникає потреба в зміні системи базисних функцій – виключенні одних і
введенню інших.
Позначимо через t 0  t1  t 2  ...  t N точки, в яких приймається рішення про зміну
системи базисних функцій ( t N  t N 1  T ). Ці точки можуть бути як заданими наперед, так і
визначатися в ході роботи алгоритму. Досліджується відхилення знайденої апроксимації
сигналу від реальних значень і у момент, коли апроксимація перестає задовольняти заданій
точності, приймається рішення про зміну системи базисних функцій.
В роботі розписано ітераційну процедуру для випадків введення нових базисних
функцій та виключення тих базисних функцій, що вже використовувалися на попередній
ітерації і не дали бажаного результату.
1.Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая
оптимизация и устойчивость динамики пучков. – Киев: Наукова думка, 1985. – 304 с.
2.Гаращенко Ф.Г., Швец О.Ф., Дегтяр О.С. Адаптивные модели аппроксимации
сигналов в структурно-параметрических классах функций// - Проблемы управления и
информатики. – 2011. – №2. – С. 69-77.
3.Швець О.Ф., Дегтяр О. С. Про один адаптивний алгоритм апроксимації кусковонеперервних сигналів // - Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.
– 2008. – №3. – С. 192-198.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ДВУНОГОГО РОБОТА
Демыдюк М.В., Литвин Б.А.
В рамках разработанных математических моделей локомоционных систем [1-4] сформулирован и решен ряд задач оптимизации конструктивных параметров и режимов управления движением двуногого шагающего робота. Рассматриваемый робот моделируем плоской
системой 9-и твердых тел (корпус и две четырехзвенные нижние конечности), связанных
между собой цилиндрическими шарнирами. Движение системы происходит под действием
управляющих моментов сил в шарнирах, сил реакции опорной поверхности (горизонтальной
плоскости шагания) и силы тяжести. В предположении безынерционных стоп (их масса сосредоточена в голеностопных шарнирах) движение робота описывается системой 7-и нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка и 4-х алгебраических соотношений.
Дополнительно на движение робота накладываем кинематические и динамические условия
антропоморфного перемещения нижних конечностей, а также условия периодичности (по
углам и угловым скоростям) движения системы на интервале двойного шага [0, T ] .
Обозначим через g - вектор конструктивных параметров робота, g0  g  g1 , f (g)  0 наложенные на параметры ограничения, M(t ) - вектор управлений. Сформулируем следующую задачу оптимального управления (с параметрами). В рамках симметричной походки с
длиной шага L определить оптимальные параметры g и управления M , t  [0, T ] , минимизирующие с учетом заданных ограничений целевой функционал E[g, M] .
Разработан алгоритм построения приближенного решения исследуемой задачи, базирующийся на процедурах параметризации обобщенных координат робота семейством кубических сглаживающих сплайнов, концепции обратных задач динамики и численных методах
нелинейного математического программирования. В качестве параметров оптимизации выбираем компоненты вектора g и значения сплайн-функций в узлах дискретизации интервала
[0, T ] . Ограничения, наложенные на конструктивные параметры и движение системы, удовлетворяем при помощи метода внешних штрафных функций. Алгоритм реализован в виде
комплекса программ (в среде Inprise Delphi 7), его эффективность подтверждена решением
ряда конкретных задач оптимизации параметров и управлений двуногого робота.
1. Бербюк В. Є., Демидюк М. В., Литвин Б. А. Параметрична оптимізація ходи та
пружних характеристик пасивних приводів двоногого крокуючого робота // Вісник
Київського ун-ту. Серія Кібернетика. – Київ: КНУ, 2002, №3. – №. 17–20.
2. Бербюк В. Е., Демыдюк М. В., Литвин Б. А. Математическое моделирование и
оптимизация ходьбы человека с протезированной голенью // Проблемы управления и
информатики. 2005 . – № 3.– С. 128–144.
3. Демидюк М. В., Литвин Б. А., Голуб Б.М. Параметрична оптимізація ходи
двоногого робота // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48. – №3. – С. 162-171.
4. Демидюк М. В., Литвин Б. А. Задачі математичного моделювання ходи людини з
врахуванням біомеханічних експериментальних даних // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2012.
– Вип. 10. – С. 123-134.
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МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ЗБІЖНОСТІ РЯДІВ ФУРۥЄ ТА ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ
МНОГОЧЛЕНІВ ПО ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЯХ
Денисюк В.П.
На практиці часто виникає задача подання деякої, достатньо ―зручної― у тому чи
іншому розумінні функції, заданої на відрізку  ,   , рівномірно збіжним рядом Фур‘є по
деякій повній системі функцій, ортогональних на відрізку  a, b з деякою вагою [1]. Оскільки

відрізок задання досліджуваної функції  ,   , як правило, не співпадає з відрізком  a, b , то
лінійною заміною змінних відрізок  ,   відображають на відрізок ортогональності  a, b ;
цей випадок добре досліджено в теорії апроксимації. Проте часто отримуваний при цьому
ряд Фур‘є збігається рівномірно лише на проміжку  a1 , b1    a, b  .
В роботі запропоновано загальний метод отримання рівномірно збіжних рядів Фур‘є по
системах ортогональних на відрізку  a, b функцій для таких випадків. Цей метод полягає в
тому, що функцію f ( x) , задану на відрізку  ,   , лінійною заміною змінних відображають

на відрізок  a  p, b  q  , 0  p, q  (b  a) / 2 ; на відрізках же  a, a  p  та  b  q, b функцію

f ( x) добудовують деякими функціями 1 ( x) , x   a, a  p  та 2 ( x) , x   b  q, b , які
вибирають таким чином, щоб зберегти ту ―зручну― властивість вихідної функції f ( x) ,
завдяки якій забезпечується рівномірна збіжність ряду Фур‘є. Рівномірна збіжність ряду до
функції f ( x) розглядається тепер лише на відрізку  a  p, b  q  . Надалі функції 1 ( x) та

2 ( x) будемо називати фантомними функціями, а метод продовження функції f ( x)
функціями 1 ( x) та 2 ( x) - методом фантомних функцій.
Розглядається також дискретний варіант цього методу, який полягає в побудові
інтерполяційного многочлена по вибраній системі ортогональних функцій; такий метод ми
назвали методом фантомних вузлів.
Було проведено чисельні розрахунки на тестових прикладах з використанням
запропонованих методів для тригонометричних рядів Фур‘є. В ролі тестових функцій
виступали функції f (t )  t  1 та f (t )  .4exp(t ) , t  0, 2  . Результати розрахунків добре
узгоджуються з теоретичними положеннями. Проте виявилося, що метод фантомних вузлів в
деяких випадках демонструє аномальне зменшення похибки інтерполяції. Було висунуто
гіпотезу про те, що в цих випадках ми отримуємо тригонометричні многочлени найкращого
наближення. Проте довести цей факт, використовуючи відомі положення теорії наближень,
нам не вдалося.
На нашу думку, запропонований метод фантомних вузлів потребує вельми грунтовних
теоеретичних досліджень.
1. Денисюк В.П. Сплайни та сигнали.- Київ, ЗАТ «ВІПОЛ», 2007р.- 228с.
2. Денисюк В.П. О некоторых методах улучшения сходимости тригонометрических
рядов Фурье и интерполяционных тригонометрических многочленов//Journal of Qafqaz
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ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД В МОДЕЛЮВАННІ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ
Дзюбановська Н. В.
Для досягнення достатньої ступені адекватності математичних моделей управління
кредитною діяльністю необхідно в процесі моделювання відображати їх конфліктну природу
і пов‘язані з нею уявлення про оптимальність. Цей факт і є передумовою необхідності
використання математичного апарату теорії ігор.
А це в свою чергу означає, що в кожній із таких моделей суттєвою складовою повинна
бути певна математична модель оптимальності в умовах конфлікту, або стояти в основі всіх
інших моделей.
Оскільки в кредитному процесі конфлікт інтересів його учасників виявляється від
початку їх взаємовідносин, тому вважаємо, що саме теоретико-ігрова модель повинна стояти
в основі всіх інших математичних моделей. Пов‘язана з такими моделями проблематика
полягає в установленні відповідностей між формальними характеристиками конфлікту і
оптимальної поведінки учасників кредитного процесу.
Використання теоретико-ігрових моделей для моделювання банківського ризику є
досить поширеним у науковій літературі. Але більшість авторів, враховуючи громіздкість
задачі, намагаються максимально спростити параметри моделі, що приводить до її
неадекватності реальним умовам.
Найбільш поширеним спрощенням є обмеження кількості гравців до двох. Так, в
працях [1, 2] для моделювання ризику пропонується розглядати парну гру, в якій бере участь
суб‘єкт прийняття рішень та економічне середовище, що може знаходитися у декількох
несумісних станах. Роль інших учасників економічних процесів ігнорується чи
узагальнюється в понятті «економічне середовище». Вважаємо, що таке узагальнення
приводить до значного збільшення рівня невизначеності вибору стратегій учасників гри, а
отже, до неможливості досягнення прийнятного рівня достовірності прогнозу їхньої
поведінки, а також і результатів гри.
Поширеним обмеженням є гіпотеза про однокрокову гру [2]. При цьому
багатоетапність прийняття рішень зводиться до повторного розв‘язування однокрокової
моделі при змінених вхідних даних. Вважаємо, що реалізація багатокрокової моделі в даному
випадку дозволить зменшити рівень невизначеності поведінки учасників гри.
На наш погляд, лише теоретико-ігровий підхід до моделювання кредитного ризику
найадекватніше відображає стосунки суб‘єктів кредитного процесу з високим рівнем
невизначеності. Проте, його застосування сьогодні зустрічається з проблемою недостатнього
теоретичного обґрунтування основних параметрів теоретико-ігрової моделі.
1. Кредитний ризик комерційного банку/За ред. Вітлінського В. – К.: Знання. – 2000. –
242 с.
2. Моделювання ризику: ігрові моделі/За ред. Вітлінського В. – К.: Світ. – 2002. – 446 с.
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Доленко Г.А., Лобач С.М. - Підхід до побудови математичної моделі для прогнозування терористичної діяльності

ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Доленко Г.А., Лобач С.М.
Метою дослідження є продовження роботи зі створення процедур підтримки прийняття
рішень при управлінні антитерористичною діяльністю в країні.
В [1] висувалася гіпотеза про експоненційний розподіл випадкових величин, що
являють собою інтервали між терористичними актами. Для її перевірки слугував критерій
Колмогорова-Смирнова, який досить легко застосовувати для аналізу слабко підготованих
даних. Але потужність цього критерію порівняно слабка, хоча и асимптотично наближається
до одиниці. Тому для детального опрацювання даних біло вирішено використати ще один
критерій згоди,  2 -Пірсона [2], для визначення, що, дійсно, функція розподілу інтервалів
між терактами як випадкових величин для вибірок з різних геополітичних зон, є
експоненційного типу.
Шляхом вивчення такої предметної області, як світова терористична діяльність, було
виявлено основні її характеристики теракту. Провівши пошук зафіксованих терактів на
відповідних Інтернет ресурсах за визначеними характеристиками теракту така інформація
була агрегована у базу даних терористичних актів, що відбулися у період з 1 січня 2000 року
до 31 грудня 2010 року. На поточному етапі запланованої роботи докладно досліджено
інтервали між терактами у майже 50 країнах: з 48 країн, що вивчалися, висунута гіпотеза про
експоненційність розподілу інтервалів між терористичними актами, була прийнята у 12
країнах, на усіх досліджуваних рівнях значущості α, якими були 0.05 і 0.04. Ці країни є
Ангола, Китай, Конго, Велика Британія, Італія, М‘янма, Саудівська Аравія, Південна
Африка, Судан, Уганда, Сполучені Штати Америки ті країни на території колишньої
Югославії. Середня частота виникнення терактів у них варіюється досить сильно – від 38
днів між проявами терористичної діяльності, в середньому, у США до 136 днів без згадок
про терористів у Великобританії. і у 11 з них, серед яких США, Велика Британія та Італія
дана модель є застосовною і такою, що відповідає заданому рівню значущості, отже, є
адекватною для моделювання досліджуваних показників терористичної діяльності, і може
бути використана для їх апроксимації.
У наступних роботах ми плануємо приділити більше уваги вивченню серій терактів. Це
можна робити, використовуючи алгоритми кластеризації даних. Отже, дуже цікавим було б
дослідження кластеризованих за кількістю серій ланцюгів-проявів терористичної діяльності,
що можуть існувати цілком незалежно один від одного. Ця задача є одною з пріоритетних у
нашому подальшому дослідженні предметної області.
1.Korolyuk V., Dolenko G., Lobach S. Aррroach to evaluation of distribution of intervals
between terroristic acts .-PDMU-2008. International Conference Problems of Decision Making
under Uncertainties.p.61. September 17-21, 2012. Brno, Czech Republic.
2.Wallis, K. F. (2003). Chi-squared tests of interval and density forecasts, and the Bank of
England‘s fan charts. International Journal of Forecasting, vol. 19 (2003) p.165–175
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СРЕД, БЛИЗКИХ К
ВАКУУМУ
Дмитриева И.Ю.
Цель работы состоит в аналитическом исследовании системы дифференциальных
уравнений Максвелла для линейных изотропных неоднородных нестационарных сред, близких
к вакууму. Конструктивное решение получено с помощью частного случая уравнения
Риккати.
Впервые частный случай такой системы для стационарных сред рассматривался в [1].
Явное решение предложено на уровне диагонализации первоначальной системы
дифференциальных уравнений Максвелла. Под диагонализацией понималось сведение
исходной векторной задачи к эквивалентной совокупности скалярных уравнений, каждое из
которых зависело ровно от одной компоненты искомых векторов напряженности
электромагнитного поля. При этом данная процедура инвариантна относительно структуры
матрицы рассматриваемой системы и конкретной постановки краевой задачи. В
предлагаемой здесь более общей формулировке по сравнению с [1], дифференциальная
система Максвелла записывается следующим образом

 
 rot H   a  0 E  j CT

  CT
(1)


rot
E



H

e
.
a 0

   
В формуле (1) вектор функции E, H  E, H x, y, z, t  представляют неизвестные
напряженности электрического и магнитного поля. Соответствующие скалярные
компоненты
Заданные
вектор
функции
Ek , H k  Ek , H k x, y, z, t  k  1, 3 .
 CT  CT  CT  CT
j , e  j , e x, y, z, t  описывают сторонние токи и напряжения, а их скалярные









компоненты выглядят так jkCT , ekCT  jkCT , ekCT x, y, z, t  k  1, 3 . Функциональная зависимость

абсолютной магнитной и диэлектрической проницаемости среды a ,  a от пространственновременных координат x, y, z, t  - a ,  a  a ,  a x, y, z, t  означает неоднородный
нестационарный случай, существенно отличающийся от классически общепринятого, когда
a ,  a  const  0 . Дифференциальный оператор  0   t .
Применяя методику работ [1], [2] к системе (1), приходим к обобщенному волновому
уравнению относительно всех искомых скалярных компонент напряженностей
электромагнитного поля. Данное уравнение в частных производных для неоднородных
нестационарных изотропных линейных сред, близких к вакууму, решается в явном виде
методом интегральных преобразований по пространственным координатам.

1. Иваницкий А.М. Сведение классической системы уравнений Максвелла к
 
скалярным уравнениям относительно компонент векторов E и H / А.М. Иваницкий, И.Ю.
Дмитриева, М.В. Рожновский // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2006. - № 1. – С. 37 –
47.
2. Dmitrieva I. On the constructive solution of n-dimensional differential operator
equations‘ system and its application to the classical Maxwell theory / I. Dmitrieva // 6th Congress
of Romanian Mathematicians, June 28 – July 4, 2007, Bucharest: proceedings. Vol. 1. Scientific
Contributions. Bucharest: Editura Academiei Romane. – 2009. – P. 241 – 246.
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Доник В.Д. - Исследование влияния параметров расхода газа на процессы внутри отсека

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА ГАЗА НА ПРОЦЕССЫ
ВНУТРИ ОТСЕКА
Доник В.Д.
При создании отсеков в различных отраслях промышленности важной задачей
является обеспечение целостности отсеков с учетом втекания и вытекания воздуха при
внезапной разгерметизации. В соответствии с одной из моделей /1/ устанавливается
зависимость между изменениями давления P0  , пульсациями давления газа Pв  ,
температурой T0  , пульсациями температуры газа во времени (  ) при изменении параметров
по политропе n  в зависимости от расхода подводимого G1  и отводимого G 2  газа,





изменения расхода dG 1 , dG 2  , объема отсека V  , изменения объема dV, d 2 V , подводимой



q 



и отводимой l  энергии, изменения энергии dq , dl , d q, d l при постоянном значении
удельной теплоемкости газа ( C p ):
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 dT0 dTв  nRT0  Tв   dG 1 dG 2  , d T0 d Tв

,







G

G







1
2
C p  d 2 d 2 
V
d 
V
d  d 2
d 2
d 2
d 2
 d
 d

где R-газовая постоянная.
На изменение параметров газа в отсеке существенное влияние оказывает изменение
расхода воздуха dG  . Установим общие подходы и зависимости по определению изменения
расхода газа. В самом общем виде имеем: dG  dWF  WFd  FdW  WdF . Приращение по
расходу газа зависит от приращения плотности d  , приращения скорости потока dW  ,
приращения площади отверстия dF  , из которого происходит истечение газа, и значений
плотности   , скорости потока W  , площади отверстия F . Рассмотрим истечение газа из
одного отсека P1  в другой P2  . При переменном значении давления газа во втором отсеке
P2  var имеем:
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При P1  var параметры газа во втором отсеке определяются по формулам:
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Впервые установлены зависимости и проведены исследования по оценке влияния
d, dW, dF на изменение давления газа в отсеке. Установлено, что при внезапной
разгерметизации отсека с F  var существенное влияние оказывают dG и dF .
1. Доник В.Д. Исследование математической модели истечения газа из отсека при
внезапной разгерметизации// Материалы Межд. конф. по моделированию и устойч. динамич.
систем (DSMSI-2007). – К.: -КНУ им. Т.Шевченка, 2007. – С. 189.
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МЕТОД УМОВНИХ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ
ПОХИБКИ ТЕРМОПАР
Єрьоменко В.О., Кочан О.В.
На сьогодні універсальним методом дослідження похибок вимірювальних каналів є
імітаційне моделювання, що вимагає побудови моделей компонентів каналів. У більшості
каналів домінують похибки давачів. При вимірюванні температури термопарами (ТП) це
відхилення функції перетворення (ФП) від номінальної, набута неоднорідність електродів і
часовий дрейф. Методи їх корекції відомі, але їх вибір вимагає окремих досліджень.
Метод перерахунку похибки термопари при зміні профілю температурного поля [1]
передбачає поділ кожного електрода на ділянки, в межах яких дрейф ФП ТП можна вважати
однаковим. Сумарну похибку ТП TC
 для часу експлуатації  знаходять сумуванням змін
електрорушійної сили кожної ділянки від початкової Xi , A , викликаних відхиленням її
поточної температури t D від температури сталої експлуатації t E . Для цього потрібні моделі
Xi , A  f ( , t E , t D ) кожної ділянки, які доцільно будувати як регресійні.
Для прикладу було обрано результати експериментальних досліджень [2]. При цьому,
згідно [1], індивідуальні початкові відхилення ФП ТП коригуються за результатами її
первинної повірки. В результаті індивідуальні моделі дрейфу ФП кожної ділянки ТП
починаються з нуля (вільний член відсутній). Але в отриманих поліноміальних регресійних
моделях, які досліджувалися методом найменших квадратів, математичне сподівання
збурень (похибок) не рівне нулю, отже оцінки коефіцієнтів моделі є зміщеними. Крім того,
може втратити сенс використання коефіцієнта детермінації як показника якості регресійної
моделі внаслідок неможливості декомпозиції дисперсій.
Пропонується досліджувати регресію при накладанні умови рівності нулю
математичного сподівання збурень. Будується функція Лагранжа
n
n
2
(1)
La1 ,..., a k ,      yi  yˆ i      yˆ i  yi  ,
i 1

i 1

де a1 ,..., a k – оцінки параметрів регресії; yi , yˆ i – спостережені та обчислені за моделлю
значення Xi , A , n - обсяг вибірки.
Тоді коефіцієнти регресійної моделі знаходяться із системи рівнянь
 L
 0,

 ai

L
 0, i  1,..., k .


(2)

Пропонований метод можна назвати ―методом умовних найменших квадратів‖. Слід
відзначити, що різниця між значеннями коефіцієнтів, отриманими звичайним МНК та
пропонованим методом, доволі мала – для ТП вона не перевищує 2%. Однак коефіцієнти
a1 ,..., ak , отримані з (2), як оцінки відповідних параметрів регресійної моделі, володіють
властивостями незміщеності внаслідок чого показники якості моделі стають коректними.
1. Чирка М.І. Підвищення точності вимірювання температури термоелектричними
перетворювачами в нерівномірних теплових полях. Автореф. дис... к.т.н... 05.11.04 - Прилади
та методи вимірювання теплових величин. –Львів, ДУ ―Львівська політехніка‖, 1997.
2. Рогельберг Н.А. Изменения термоэлектрической силы проволок из хромеля и
алюмеля при нагреве на воздухе при 800°С продолжительностью до 10000 ч. Том ІІІ. /
Рогельберг Н.А., Пигидина Э.Н., Покровская Г.Н. и др. – Сб. Исследование сплавов для
термопар. – Труды института Гипроцветметобработка. – Москва: Металлургия, 1969.
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Заміховський Л.М., Клапоущак О.І. - Прогнозування кількості атмосферних опадів методом ковзного середнього

ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ МЕТОДОМ
КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО
Заміховський Л.М., Клапоущак О.І.
Прогнозування кількості атмосферних опадів здійснюватиметься, на основі
середньомісячних даних (мм) по станції Івано-Франківськ, починаючи з 2000 по 2012 роки
[1] за формулою (1).
x
 x k  n  1  x k 1
,
(1)
fk = k  n
n
де x k -1 – дійсне значення в момент часу t k - i , n – кількість попередніх значень на проміжках
часу i  2, 3,n , f k – прогнозування на момент часу t k .
Дана методика прогнозування запропонована з метою попередження виникнення
паводкових вод, оскільки атмосферні опади (дощ, сніг) є основними природними факторами,
які впливають на їх формування, адже 20мм опадів за добу спричиняють підвищення рівня
рік, а починаючи з 50мм – паводки, повені.
В науковій публікації також проаналізовано доцільність застосування методу ковзного
середнього [2], який базується на усереднені попередніх значень і зроблено такі висновки:
відносна похибка вимірювання коливається в межах 5  41% , точність обчислень –
20  70% , інформації про відносні похибки та точність обчислень здійснено на основі даних
2000-2009 року для місяця січня на 2011-2012 років.
Одержані результати стосовно прогнозування кількості опадів використовуються при
вивчення поведінки поверхневих вод та їх виходу на поверхню та постановки відповідних
граничних умов:
h
 
h 
 
h 
= k ( H ( x, y)  h)   k ( H ( x, y)  h) 
t
x 
t 
y 
t  ,
(2)
S g
де h(x, y,t) – функція, що задає вільну поверхню ґрунтових вод, k  0 ,  – густина
m
води, g - прискорення вільного падіння, S 0 – коефіцієнт, що визначається властивостями
ґрунту, m – маса досліджуваного грунту.
1.Український гідрометеорологічний центр [Електронний ресурс]: Офіційний
інформаційний сервер / Офіційний сайт – www.meteo.gov.ua
2.Методические аспекты прогнозирования экономических процессов [Електронний
ресурс]: Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу ―Методы
прогнозирования‖ в среде табличного процессора MS Excel / Офіційний сайт –
http://lib.znate.ru/docs/index-256944.html
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СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЇ АТМОСФЕРИ
Кацалова Л.М.
Точність чисельних прогнозів погоди значно залежить від ефективності чисельного
інтегрування рівнянь математичної моделі. В статтях [1,2] представлено різницевий метод, що
дозволяє ефективно: швидко і з достатньою точністю, розвязувати багатовимірні рівняння
конвективної дифузії, що складають основу метеорологічних моделей.
Для тестування роботи методу була реалізована спрощена модель атмосферної циркуляції:
атмосфера вважалась вертикально-однорідним нестисливим середовищем, в якому траєкторії
частинок лежать у горизонтальних площинах. Для цього було розглянуто рух повітря у
горизонтальній площині  ,  на висоті, де впливом неоднорідності підстильної поверхні можна
знехтувати (500 гПа). Також знехтувано впливом усіх зовнішніх джерел, окрім турбулентності.
Оскільки w  0 , то рівняння руху, теплообміну та поширення вологості можна записати у вигляді
системи:
u
u
u v u 
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1 p
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де p – тиск, u, v – складові швидкості вітру;  – густина повітря;  – температура,  –
температура потенційного потоку; q – вологість,  G – коефіцієнт турбулентності. Якщо тиск
вважати заданим, то наведена система рівнянь є замкнутою.
Для задання поля тиску та граничних умов для інших змінних скористалися даними
об'єктивного аналізу та прогнозу німецької національної служби DWD Offenbach для території (
0o  90o N , 0o  90o E ) у вузлах регулярної широтно-довготної сітки з кроком 1,5o .
За допомогою запропонованого методу було отримано прогноз погоди на 12 годин, оскільки
через спрощення моделі не можна отримати достатньо адекватні дані на довший період. При
малих часових кроках (60 сек., 120 сек.) прогноз значень метеорологічних величин, отриманий за
допомогою методу [1,2] не значно відрізняється від прогнозу служби DWD Offenbach. Зокрема,
для   120 с. середньоквадратична похибка складає приблизно 10% для компонент вітру і не
перевищує 1% для температури і вологості. Із збільшенням часового кроку похибка зростає, що є
логічним наслідком порядку збіжності методу дискретизації. Можна стверджувати, що отриманий
розв‘язок задовільно описує якісну і кількісну картину розподілу полів метеорологічних величин,
що цілком достатньо в умовах спрощеної моделі.
1.Гук Л.М. Метод явного рахунку для реалізації моделі циркуляції атмосфери. // Вісник
Київського університету: Серія: фізико-математичні науки. №4, 2011, с. 102-106.
2.Гордезиани Д.Г., Меладзе Г.В.
О моделировании третьей краевой задачи для
многомерных параболических уравнений в произвольной области одномерными уравнениями. //
Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1974. – Т. 14, №1. – с. 246- 250.
194

Кобзар Андрій Юрійович, аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: taras55@gmail.com
Кобзар А.Ю. - Калібрування камери на основі спеціального методу визначення відстані до точок на зображенні

КАЛІБРУВАННЯ КАМЕРИ НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ
ВІДСТАНІ ДО ТОЧОК НА ЗОБРАЖЕННІ
Кобзар А.Ю.
В розпізнавання просторових об‘єктів виникає задача визначення відстаней до точок
знаючи їх взаємне розташування. Для розрахунків беруться по 3 точки з відомими
координатами, відстані між якими l12 , l13 та l 23 . В системі координат камери, в якій центр
проекції збігається з початком координат, точки можна представити як d1e1 , d 2e2 та d 3 e3 , де
e1  1 , e2  1 , e3  1 та d1  0 , d2  0 , d3  0 . Тоді, розглядаючи площину, що проходить через
дві точки та центр координат, можемо записати з теореми синусів:





2
2
d2 d1   d1 cos  l12
 d12 sin 2   d1e1e2  l12
 d12 1  e1e2  .
2

Тут  - кут під яким видно точки з центру проекції. Аналогічно знаходимо d3 d1  . Тепер
можна отримані значення підставити в:
2
2
l23
 d2e2  d3e3  .
Після всіх перетворень отримуємо рівняння:
C1d18  C2d16  C3d14  C4d12  C5  0 ,
коефіцієнти в якому виражаються через l12 , l13 , l 23 та e1 , e2 , e3 , які в свою чергу знаходяться
за зображенням з камери та її кутом огляду. Розв‘язавши рівняння методом Феррарі
отримуємо 16 можливих варіантів. Щоб скоротити їх кількість слід розглядати 4 точки, за
описаним методом для всіх можливих трійок знайти всі варіанти та серед них обрати
найбільш підходящий.
Знайшовши відстані до точок можна знайти положення та орієнтацію камери в
глобальному просторі. Це, в свою чергу, дозволяє використовувати описану схему для
калібрування камери.
Переважна більшість алгоритмів, зокрема [1,2], побудована таким чином, що спочатку
робиться спроба добути з координат точок якнайбільше параметрів камери, а потім вже всі
параметри уточняти градієнтними методами. Запропонований алгоритм також діє згідно
описаної схеми, а саме: на початку робиться припущення щодо кута огляду камери та
оптичного викривлення, потім знаходяться інші параметри камери за точками на зображенні,
які вкінці-кінців уточняються алгоритмом Левенберга-Марквардта.
Знайдені таким чином параметри камери використовуються в таких алгоритмах як:
побудова панорамних знімків [3], просторове реконструювання та інші. Попередній
розрахунок параметрів суттєво збільшує швидкість та точність згаданих алгоритмів.
1. Tsai, Roger Y. An Efficient and Accurate Camera Calibration Technique for 3D Machine
Vision // Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Miami
Beach, FL. – 1986. – P.364–374.
2. Z. Zhang A flexible new technique for camera calibration // IEEE Transactions on Pattern
Analysis and Machine Intelligence, Vol.22. – 2000. – N 11. – P.1330–1334.
3. Верченко А.П., Кобзар А.Ю. Про один алгоритм побудови панорамних знімків //
Вісник КНУ ТШ: серія фізико-математичних наук, 2011, №3, с. 109-114.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ
НАВАНТАЖЕНЬ, БЛИЗЬКИХ ДО КРИТИЧНИХ.
Ковальов В.І., Божко В.О.
Розглядається урівноважене тверде ізотропне тіло, що займає об‘єм V, обмежений по
верхньою S у припущенні, що на ній діють поверхневі сили xi , а на деякій її частині можливі
переміщення Ui. Умови рівноваги та умови на поверхні для дійсного та статичного
напруженого стану мають відповідно вид:
  ij
 
 xj  0

 x  ij   ij   x j  x j  0
 xi
 i
 n  x
   n  x  x
ij
i
j
j
j
 ij
 ij i
тут  ij та  ij - тензор напруг та його варіація відповідно.
Довантаження  ij може призвести до однієї з можливих ситуацій (наслідків):
1 - пружне розвантаження системи
 2 - допоміжне навантаження з розвиненням пластичних деформацій
 3 - нейтральне навантаження.

Припускається, що

3


i 1

 i   повний простір подій,  i   j  Ǿ , i  j , i, j=1,2,3, а

поверхневі сили xi- деякі функції.
Використовуючи принцип можливих змін пружного стану та припускаючи, що кожний
з них реалізується з певною ймовірністю pi, отримаємо
 xi ui dV   xi ui dS  R1 ,
V

S

де R1   RdV , R- функція компонент напруг, або допоміжна робота, тобто в межах
V

пружності це потенціал деформації або питомої потенціальної енергії.
Необхідні обчислення можна здійснити для усіх трьох випадків, користуючись
методикою [2].
Значний практичний інтерес представляє дослідження умов порушення рівноваги
системи в результаті дії на неї випадкового зовнішнього навантаження (ударне або сейсмічне
збурення). В цьому випадку доцільніше використовувати процедуру розвинення за власними
формами. В загальному випадку кількість форм, які враховуються, визначається
особливостями конструкції, що досліджується, а також просторовим розподілом та
частотним спектром збурення [3].
1.Малинин
Н.Н.
Прикладная
теория
пластичности
и
ползучести.
М.‖Машиностроение‖.1975.- 400с.
2.Разработка математической модели внедрения жесткого штампа эллиптической
формы в горную породу.// Отчет по НИР Славянск 1989.№ ГР 2/11921900504
3.Ковальов В.І., Божко В.О.Періодичні розв‘язки сингулярно збуреної системи
диференціальних рівнянь// Матеріали 11-ої Міжнародної наукової конференції ім.
М.Кравчука .18-20 травня 2006.с.34
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНО-МЕХАНО-МАГНІТНИХ
СИСТЕМ З АНТИФЕРОМАГНІТНИМ ПРОШАРКОМ
Кондович С.В.
Розглядається модель для опису впливу спін-поляризованого струму на властивості
нанорозмірних систем, що мають механічні та магнітні ступені вільності (нано-механомагнітні системи).
Досліджувана система представляє закріплений на двох кінцях стрижень з
немагнітного (НМ) матеріалу, з антиферомагнітним (АФМ) прошарком посередині і двома
феромагнітними (ФМ) прошарками на кінцях [1]. ФМ прошарки слугують для поляризації
струму, що проходить вздовж стрижня [2]. Стан АФМ підсистеми описується АФМ
вектором (вектором Неєля) L, а механічна деформація системи враховується через кут
пружного скручування навколо осі стрижня φ.
Моделювання проводиться методом функцій Лагранжа з урахуванням явищ дисипації і
одночасно враховує поведінку механічної і магнітної підсистем. Аналіз динамічних рівнянь
для різних напрямків поляризації струму дозволяє визначити стійкі рівноважні орієнтації
АФМ вектора.
Досліджено коливальні процеси, що виникають в багатошаровій структурі
(ФМ/НМ/АФМ/НМ/ФМ) при проходженні спін-поляризованого струму. Показано, що
змінний спін-поляризований струм може збудити в АФМ прошарку коливання АФМ вектора
та резонансні магнітопружні коливання. Розглянуто поведінку системи в граничних випадках
низьких і високих частот.
1.Gomonay H.V.
Magnetoelastic
coupling
and
possibility
of
spintronic
electromagnetomechanical effects / H.V. Gomonay, S.V. Kondovych, V.M. Loktev. // Low Temp.
Phys. – 2012. – Vol. 38, No. 7. – P. 633-638.
2.Gomonay H.V. Distinctive effects of a spin-polarized current on the static and dynamic
properties of an antiferromagnetic conductor / H.V. Gomonay, V.M. Loktev. // Low Temp.
Phys. – 2008. – Vol. 34, No. 3. – P. 198-206.
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Коржевська О.П. - Динамічна модифікована модель Леонтьєва-Форда

ДИНАМІЧНА МОДИФІКОВАНА МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА
Коржевська О.П.
Сучасні проблеми людства набули глобального характеру. Такі проблеми, як
забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами під час виробництва
продукції, сміття від споживання та після використання товарів не можна віднести до
проблем окремої країни, адже вони пов‘язані з екологією уцілому. Викиди в атмостферу
поширюються не зважаючи на кордони держав.
Питання ефективного та оптимального функціонування економіки, зменшення,
знешкодження і запобігання забруднень навколишнього середовища вивчає екологічна
економіка – наука, покликана за допомогою економічного та математичного апарату
вирішувати еколого-економічні проблеми, адже боротьба з забрудненнями потребує
постійних витрат, які необхідно оптимізувати і ефективно використовувати.
Для вирішення проблем забруднення довкілля Леонтьєвим і Фордом була
запропонована міжгалузева модель взаємодії навколишнього середовища і економіки [1].
Враховуючи те, що згадана модель є досить загальною і не враховує багатьох факторів, автор
пропонує розлянути її динамічну модифікацію :
x1  A11 x1  A12 x2  B1 x1  B2 x 2  y1  Cy 2 ,
(1)
x2  A21 x1  A22 x2  G1 x1  G2 x 2  Dy1  y 2 ,
̇
̇
- де x1
– вектор валового випуску; x1 – вектор
абсолютних приростів виробництва продукції; x 2 – вектор обсягів знищених забруднювачів;
x 2 – вектор абсолютних приростів утилізації забруднювачів; – вектор кінцевої продукції;
y 2 – вектор обсягів незнищених забруднювачів – викиди забруднювачів в навколишнє
середовище; A11 – матриця коефіцієнтів прямих витрат продукції;
– матриця коефіцієнтів
прямих витрат продукції на знищення одиниці забруднювачів;
– матриця коефіцієнтів
прямого випуску забруднювачів під час виробництва одиниці продукції;
– матриця
коефіцієнтів прямого випуску забруднювачів під час знищення одиниці забруднювача ; –
матриця коефіцієнтів капіталоємності основного виробництва;
– матриця коефіцієнтів
капіталоємності допоміжного виробництва – матриця коефіцієнтів випуску забруднювачів
при створенні основного виробництва; – матриця коефіцієнтів випуску забруднювачів при
будівництві очисних споруд; C – матриця витрат по Кіотському протоколу – витрати на
обслуговування викидів; – матриця коефіцієнтів створення забруднювачів під час
споживання одиниці продукції.
Описана динамічна модель використовується при побудові оптимальних траєкторій
розвитку еколого-економічної системи [2]. Оскільки в багатьох випадках оптимальну
траєкторію безпосередньо обчислити неможливо, для її побудови використовується
магістральна теорія. Якщо для оптимізаційної задачі існує магістраль, то вона дає
апроксимацію оптимальних траєкторій.
1. Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / Ляшенко
І.М. – Київ : Вища школа, 1999. – 236 с.
2. Тадеєв Ю.П. Магістральна траєкторія міжгалузевої моделі еколого-економічного
розвитку. // Тез. доп. ХІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – 2006. – с.267.
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Коркуна Н.М., Цегелик Г.Г. - Математичні моделі визначення оптимальної ставки оподаткування

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТАВКИ
ОПОДАТКУВАННЯ
Коркуна Н.М., Цегелик Г.Г.
Метою дослідження є визначення оптимальної ставки оподаткування прибутку суб‘єкта
господарської діяльності, за якої відрахування в бюджет будуть максимальними. Нами
запропоновані такі макроекономічні моделі.
Розглядається математична модель, яка пов‘язує прибуток фірми з обсягом випуску
продукції
P  CN  F  VN  ,
де P - прибуток фірми, C - ціна одиниці продукції, N - кількість одиниць продукції за
певний період, F - постійні витрати фірми, V - змінні витрати на одиницю продукції. Тоді
відрахування до бюджету D від прибутку за податкової ставки x (0  x  1) становитиме
D  xP .
Для відшукання податкової ставки x , за якої відрахування в бюджет буде
максимальним, ми розглянули три випадки залежності між податковою ставкою x і обсягом
випуску продукції N :
1)лінійну N   (1  x),   0 ;
2)степеневу N   (1  x)  , 0    1 ,

  0;

3)квадратичну N   (1  x ) ,   0 .
Якщо припустити, що на основі результатів спостережень визначені невідомі
параметри  та  і моделі адекватно відображають реальну дійсність (кожна для певного
виду продукції), то оптимальною податковою ставкою, за якої відрахування до бюджету
будуть максимальними для відповідного типу залежності, виражаються формулами:
1
F (1  x)1
1
F
1
F
(1 
) ; 3) x 
) ; 2) x 
1) x  (1 
(1 
).
 1
 (C  V )
2
 (C  V )
3
(C  V )
Центральне місце у дослідженнях впливу податкового навантаження на економіку і
обсяги податкових надходжень посідає концепція кривої Лаффера, яка описує залежність
величини податкової ставки і обсягу податкових надходжень Економічний зміст цієї кривої
полягає в тому, що збільшення податкової ставки не завжди супроводжується збільшенням
податкових надходжень до бюджету, а інколи й зменшенням.
Для визначення оптимальної ставки оподаткування нами запропонована модифікація
кривої Лаффера, математична модель якої має вигляд
D( x)  x (1  x 2 )  ,
де D(x) - надходження до бюджету від оподаткування, x (0  x  1) – ставка оподаткування,
  0 ,   0 ,   0 - параметри, які задають вигляд кривої. Сукупна податкова ставка, за
2

1

   2
 .
якої відрахування в бюджет будуть максимальними, матиме значення x  
 2   
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Королік Р.П., Пічкур В.В. - Про побудову оцінки множини фазових обмежень множинної дискретної системи

ПРО ПОБУДОВУ ОЦІНКИ МНОЖИНИ ФАЗОВИХ ОБМЕЖЕНЬ МНОЖИННОЇ
ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ
Королік Р.П., Пічкур В.В.
Розглянемо дискретну множинну систему вигляду
xk 1  Ak xk  ,
m
Bk : R  convR n , k  0, N ,

 

(1)
(2)

де Ak  - невироджена матриця розмірності m  m k  0, N  1, k , p   conv Rn - множина
фазових обмежень, Bk - неперервні відображення для яких виконується умова поділу
сBk x ,   x, mk    nk  





(3)

де mk    сBk 1,   сBk 0,   0 , nk    сBk 0,   0 , m  C R , R ,    m    0 .
Нехай заданий клас множин
W  k , p : p  k , p, k , p  comp Rm , p  0 .
Припустимо, що відображення  : p  k , p  , p  0 є неперервним і задовольняє такі
умови: 0  int G ; k , p   int k , q  , p  q .
Означення. Оптимальною оцінкою практичної стійкості для фазових обмежень системи
(1) ,(2) у структурній формі W називається значення параметра
p  maxp  0 : G0  G  p .
За вищевказаних умов оптимальна оцінка існує та єдина, при цьому для неї
виконується
G0  G  p    .
Було доведено таке твердження.
Теорема. Оптимальна оцінка фазових обмежень в класі W має вигляд



p  max max
k0, N   S
eS

 

d 0 e mk  , k e  c 2 k ,   nk  
c1 k , 

n

m



, k  0, N .

Для дискретних множинних систем з лінійною динамічною і опуклозначною
множинною складовою побудовано оптимальні оцінки множини фазових обмежень за умов,
що множинна складова задовольняє умову поділу. На основі одержаних тверджень
розроблено і апробовано числовий метод.
1.Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та
оптимізація. – К.: Київський університет, 2008. – 383 с.
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Костенко А. В. - Характеристический импеданс сверхпроводников: зависимость от температуры и частоты

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНС СВЕРХПРОВОДНИКОВ: ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ
Костенко А. В.
При построении математических моделей рассеяния и дифракции плоской
монохроматической электромагнитной волны на импедансных плоскопараллельных
структурах зависимость от материала структуры, как показано в [1] или в [2], дана
коэффициентом в третьем граничном условии. Этот коэффициент зависит от
характеристического импеданса материала. Особый интерес представляет импеданс
сверхпроводников, его зависимость от приведенной температуры материала и частоты
возбуждающего электромагнитного поля.
Для построения искомой зависимости реализована следующая модель: на
полупространство,
заполненное
материалом,
ортогонально
падает
плоская
монохроматическая E -поляризованная электромагнитная волна. Предполагается, что атомы
материала не зависимо друг от друга колеблются; зависимость координаты от времени
пропорциональна единственной отличной от нуля компоненте вектора электрической
напряжѐнности. Из уравнений Максвелла получено выражение для коэффициента
преломления, которое учитывает особенности структуры материала. Это выражение
позволило получить явное представление характеристического импеданса. Форма этого
представления позволяет использовать различные модели связи приведенной температуры и
отношения плотностей: количества электронов в нормальном состоянии и общего
количества электронов. Использованы модели связи Гортера и Казимира, Диона, Бонна,
Вендика. Приведенные графики показывают зависимость характеристического импеданса, с
моделью связи Гортера и Казимира, от приведенной температуры. Левый – импеданс свинца,
правый – импеданс ниобия. Вещественная часть импеданса пропорциональна квадрату
частоты, а мнимая – первой степени.

1.Гандель Ю. В. Рассеяние электромагнитных волн тонкой сверхпроводящей лентой
/ Ю. В. Гандель, В. Ф. Кравченко, В. И. Пустовойт // Доклады академии наук – 1996. – Т. 351,
№ 4. – с. 462-464.
2.Костенко А. В. Ещѐ раз о дифракции плоской монохроматической электромагнитной
волны на импедансной ленте / А. В. Костенко // Вестник Харьковского национального
университета имени В. Н. Каразина. Математическое моделирование. Информационные
технологии. Автоматизированные системы управления. – 2012. – Т. 20, № 1037. – с. 110-124.
3.Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Том 3. Излучение. Волны. Кванты. /
Р. Фейнман, Р. Лейтон Р., М. Сендс. – Москва: Мир, 1967. – 237 с.
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Крошка Т.І. - Новий метод розв’язання двоїстої лінійної балансової моделі міжгалузевої еколого-економічної взаємодії

НОВИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ДВОЇСТОЇ ЛІНІЙНОЇ БАЛАНСОВОЇ МОДЕЛІ
МІЖГАЛУЗЕВОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Крошка Т.І.
В роботі [1] було запропоновано новий підхід для одержання розв‘язку прямої лінійної
балансової моделі еколого-економічної взаємодії. Даний метод можна так само успішно
застосувати також і до двоїстої задачі ціноутворення:
1
 2
1
T 1
T

 p  A11 p  A21 p  k ,
(1)
  2
 2
 2
T 1
T
p

A
p

A
p

k
.


12
22
Тут елементи системи (1) A 11 , A 12 , A 21 , A 22 – деякі фіксовані числа, пов‘язані з
виробництвом; k 1 
 2



m


p1 

n


k

n


– параметричний вектор коефіцієнтів умовно-чистої продукції;

– параметр відносних вартостей знищення забруднювачів. Необхідно знайти
і p 2 

m


у вигляді деякої аналітичного виразу, залежного від параметрів k 1 та

T
  p (1)   k (1) 
 p (1)   AT A21
2
k   . Систему (1) можна подати у вигляді  (2)    11T
  (2)  , або ж
T   (2) 
 p   A12 A22   p   k 
T
T
 E 0   A11T A21
   p (1)   k (1) 

 E 0   A11T A21


.
Ввівши
позначення
, остання
C



 (2) 
  T

  T
T    (2) 
T 
 0 E   A12 A22    p   k 
 0 E   A12 A22 
(C11  C12C221C21 ) p (1)  k (1)  C12C221k (2) ,
 C11 C12   p (1)   k (1) 

система набуде вигляду 
  (2)    (2)  , або 
1
(2)
(2)
1 (1)

 C21 C22   p   k 
(C22  C21C11 C12 ) p  k  C21C11 k .
Для визначення невідомих p (1) , p (2) , в останній системі потрібно обчислити C21C111 та C12C221.

T (1)
T
C11 z  C21 ,
Або ж розв‘язати наступні системи лінійних алгебраїчних рівнянь  T (2)
Для
T
C22 z  C12 .
першого рівняння останньої системи використовуючи другий алгоритм відсічених систем [1]
m 1

можна записати zij(1)  bi ,n  j   bi ,n k z (1)
, тоді p(1)  (C11  z (1)C21 )1 (k (1)  z (1) k (2) ) , позначивши і
k,j
k 1

розв‘язавши

w  (C11  z C21 )1 , отримаємо
(1)

p(1)  wk (1)  wz (1) k (2) . Аналогічним чином

знаходиться і p (2) .
Наведена обчислювальна схема реалізована в середовищі Matlab і успішно апробована
на ряді модельних задач.
1.Т.И. Крошка, Н.А. Недашковский Вычислительные алгоритмы для линейных
балансовых моделей эколого-экономического взаимодействия. / Крошка Т.И., Недашковский
Н.А. // Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. Международный научнотеоретический журнал Кибернетика и системный анализ. – 2010.– № 1. – C. 17-28. – Бібліогр.
в кінці роботи.
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Кубайчук О.О., Бесєда О.О. - Диференціальна гра як модель виробничого процесу

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГРА ЯК МОДЕЛЬ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Кубайчук О.О., Бесєда О.О.
Математичне моделювання виробничих процесів є важливою складовою успішного
функціонування будь-якої економічної системи. Для врахування динамічного аспекту
природно скористатись моделлю диференціальної гри. Використання класичних
диференціальних ігор [1-3] є обмеженим у реальній економіці. Актуальним є застосування
диференціальних ігор за невизначеності, у яких враховано дію перешкод, збурень і
невизначеностей іншого роду, статистичні характеристики яких невідомі [4-6]. У випадку
відомих статистичних характеристик, диференціальна гра з невизначеністю зводиться до
звичайної диференціальної гри шляхом переходу до математичних сподівань.
Враховуючи особливості поставленої задачі, система диференціальних рівнянь у
векторній формі може мати вигляд
N

x  A(t ) x   Bi (t )ui  B(t ) z
i 1

де ui - керування i -го гравця, ui 

ni

і z - невизначеність, z 

m

. Елементи матриць

відповідних розмірностей A(t ) , Bi (t ) , B(t ) є неперервними, x(t ) - вектор-функція із
значеннями в n .
Розглядається можливість використання даної моделі до вивчення виробничих процесів
у нафтопереробній галузі.
1.Айзекс Р. Дифференциальные игры. – М.: Мир, 1967. – 480 с
2.Вайсборд Э.М., Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры нескольких лиц
и их приложения. – М.: Советское радио, 1980. – 304 с.
3.Жуковский В.И., Чикрий А.А. Линейно-квадратичные дифференциальные игры. – К.:
Наук. думка, 1994. – 319 с.
4.Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры при неопределенности:
Равновесие по Нэшу/ Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: КРАСАНД, 2010. – 168 с.
5.. Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры при неопределенности:
Равновесие угроз и контругроз/ Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: КРАСАНД, 2010. – 192 с.
6.Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры при неопределенности:
Равновесие по Бержу-Вайсману/ Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: КРАСАНД, 2010. – 176 с.
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Кузьменко Б. В. - Математическое моделирование процесса самовоспламенения пылеугольных смесей

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Кузьменко Б. В.
Процесс самовоспламенения может происходить в детерминированных, случайных,
нечетких, хаотических условиях. Математическая модель этого процесса в
детерминированных условиях определяется двумя нелинейными нелинейными
обыкновенными дифференциальными уравнениями (материального и энергетического
баланса) и нелинейным алгебраическим уравнением материального баланса по окислителю
(кислороду). В стохастических условиях модель представляет собой совокупность
дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для
дифференциальной функции распределения, типа Уравнения Фоккера-Планка (случайный
процесс - белый гауссовский шум), или уравнение Колмогорова-Феллера для случайных
процессов, типа белого пуассоновского шума, а для нечетких условиях - это совокупность
дифференциальных уравнений в частных производных третьего порядка. Для моделей
процесса с хаосом - моделирование - исследование фазового портрета динамической
системы.
1.Кузьменко Б.В., Мальчевський І.А. Теплове самозаймання пмловугільних сумішей. К.: Наукова думка,2011, 278 с.
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Майхрук З.В., Марценюк В.П. - Дослідження нелінійної динаміки медико-біологічних дисипативних систем

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ
ДИСИПАТИВНИХ СИСТЕМ

Майхрук З.В., Марценюк В.П.
Прихована тенденція нелінійних дисипативних систем в медицині та
біології до нерегулярних рухів залишається все ще не до кінця дослідженою.
Вивчення такого роду систем дуже часто все ще обмежується областю
регулярної поведінки, що характеризується регулярними атракторами
(нерухома точка, граничний цикл або тор). У вивченні дисипативних систем тут
часто ці моделі призводять до ―притягуючої‖ структури у фазовому просторі,
що не має рис ні нерухомої точки, ні циклу, ні тору, а вказує на неправильну,
здавалося б нестійку, поведінку траєкторій. Цей феномен залишався
непоміченим до тих пір, поки Е.Лоренцом не було відкрито у фазовому
просторі обмежену область, яка глобально притягує траєкторії і спричиняє
потім їх локальне розходження з експоненціальною щвидкістю. Цей чарівний
сектор фазового простору було названо дивним атрактором.
В даній роботі спершу вивчено основні характеристики медико-біологічної
дисипативної системи, якими є стиснення об‘єму у фазовому просторі та
поняття регулярних атракторів, що характеризують правильний рух. Далі
розглядається хаотичний рух, який вивчається як класичними засобами такими як спектр потужностей та автокореляція, так і більш сучасними
геометричними та чисельними методами - такими як експоненти Ляпунова,
кореляційні розмірності та ентропія Колмогорова, що використовуються для
характеристики дивного атрактора.
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Маматов Ш.М., Додаев К.О., Чориев А.Ж. - Математическое моделирование и оптимизация технологии процесса сушки овощей

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЦЕССА СУШКИ ОВОЩЕЙ
Маматов Ш.М., Додаев К.О., Чориев А.Ж.
Использование электромагнитного поля инфракрасного диапазона при переработке
сельхозсырья представляет значительный интерес, так как позволяет интенсифицировать
процесс тепловой обработки, повысить качество готовой продукции, снизить удельные
расходы энергии [1]. Изменение влажности изделия при сушке оказывает значительное
влияние на процесс массообмена. Массообменный процесс осуществляется путем
влагопереноса. При изучении закономерности процесса переноса влаги, представленной в
виде пластины и математическое описание процесса сушки получено для элементарных
участках образца прямоугольной формы.
а) Для верхнего слоя образца имеем
dm1 ( Fs(x  x )  kDt(x  x )) ,
1
p
2
1
d
êã ; Fs -поверхность материала,(м2); x1 - начальное
где  - коэффициент массоотдачи,
ì 2ñ
значение безразмерного влагосодержания материала; x p – равновесная влажность над

 

поверхностью материала; x2 – безразмерная концентрация влаги второго слоя изделия; kDt –
коэффициент массообмена, êã .
ñ
kDt  FsD ,
dh
2
где D –коэффициент диффузии, ì ;  -плотность изделия, êã3 ; dh – толщина изделия,
ñ
ì
м;
б) при формировании математического описания последующих i – x слоев
используется выражения
dmi (kDt(x 2x  x )) ,
i1
i
i1
d
где xi1 – безразмерная концентрация влаги верхнего слоя; xi – безразмерная концентрация
влаги i – того слоя; xi1 – безразмерная концентрация i1 – го слоя.
в) математическое описание среднего слоя
dmc kDt(x  x )
i1
c
d
Построенная математическая модель исследована с применением программы MATLAB
(MATrix LABoratory – матричная лаборатория).

 

 

 

1. Чагин О.В., Кокина Н.Р., Пастин В.В. Оборудование для сушки пищевых продуктов.
- Иваново. 2007. -138 с.
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Мамедов М.М., Халлыева О.К. - Наглядная математическая модель второго начала термодинамики для термодинамических систем с четырьмя обобщенными потоками

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВТОРОГО НАЧАЛА
ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЧЕТЫРЬМЯ
ОБОБЩЕННЫМИ ПОТОКАМИ

Мамедов М.М., Халлыева О.К.
Доклад посвящен к построению наглядной математической модели второго начала
применительно для сложных термодинамических систем с четырьмя обобщенными
термодинамическими потоками.
При этом обобщенные потоки и локальные значения производства энтропии будут
выражаться следующими соотношениями [1]:
∑
∑
( )
(
)
( )
С учетом (1) и при условиях
(
) соотношение (2)
√
можно представить в следующем виде [2]:
,

{

(

)

(

)

(

)

,

(

)

(

)

(

)

-

,

(

)

(

)

(

)

-

,

(

)

(

)

(

)

-

-

,

(

) -(

)

,

(

) -(

)

,

(

) -(

)

,

(

) -(

)

,

(

) -.

/

,

(

) -.

/}

(3)

На основе (3) нетрудно убедиться, что при условиях
(
)
√
и при этом, если
то неравновесный процесс обратим, а если
то
процесс необратим. Это свидетельствует о том, что обратимость также является
неотъемлемым атрибутом второго начала.
1.Пригожин И, Кондепуди Д. Современная термодинамика. Москва «Мир» 2002.
2.Мамедов М.М., Халлыева О.К., Аннаовезова Э.Б. Математическая модель
производства энтропии для диссипативной системы с тремя потоками.// Тезисы доклада ХV
Международной конференции «Dynamical system modeling and stability Investigation»/. Kyiv,
Ukraine. Май 25-27. 2011.-С.103
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Мамедов М.М., Мамедов Б.М. - Математическое зеркало второго начала термодинамики и конец классической линейной термодинамики необратимых процессов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО ВТОРОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ И
КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ НЕОБРАТИМЫХ
ПРОЦЕССОВ.
Мамедов М.М., Мамедов Б.М.
Математическая модель 2-го начала, в рамках классической линейной термодинамики,
применительно для неравновесного состояния термодинамических систем с двумя
обобщѐнными термодинамическими потоками, выражается следующим соотношением:
  J1 X1  J 2 X 2   11 X12   12   21  X1 X 2   22 X 22  0, X1  0 и X 2  0. (1)
При этом, обобщѐнные потоки J1 и J 2 выражаются уравнениями

J1   11 X1   12 X 2 (2) и J 2   21 X1   22 X 2 (3), где  11  0 и  22  0
Более того принято считать, что соотношение (1) справедливо при условиях: т.е.
2
  0, если D   12   21   4 11 22  0
(4)
и   0, если D   12   21   4 11 22  0
(5)
При этом полагают, что условие (5) соответствует только равновесному состоянию
термодинамической системы, когда X1  0 и X 2  0
(6)
В результате, в рамках классической линейной термодинамики, адекватная
математическая модель (1) 2-го начала заменена, не адекватной ей, следующей моделью:
  J1 X1  J 2 X 2   11 X12   12   21  X1 X 2   22 X 22  0, X1  0 и X 2  0,
(7)
с приложением условия (4).
Нам удалось математическую модель (1) представить в следующей наглядной форме:
2
2




1 
1
1 
1
 D 2
 D 2
    J1   12   21  X 2   X 2  
  J 2    12   21  X 1   X 1   0 (8)
 11  
2
4
2
4




  22 


Из (8), со всей очевидностью следует, что   0 только при условии D  0 .
Из-за наглядности формула (8) представляет собой, как математическое зеркало 2-го
начала термодинамики. Из формулы (8) со всей очевидностью следует, что   0 в том и
только в том случае, если одновременно выполняются соотношения:
1
1
(10)
J1    12   21  X 2 (9) и J 2     12   21  X1
2
2
При этом, из (9) и (10) следуют что, если выполняется соотношение взаимности
Онзагера, т.е.  12   21 , то потоки J1 и J 2 одновременно равны нулю. Это свидетельствует о
том, что классическая линейная термодинамика, основанная в 1931 году Онзагером является
абсурдной термодинамикой из-за того, что она будучи термодинамикой обратимых
процессов, более восьмидесяти лет, называется термодинамикой необратимых процессов.
Таким образом, наконец настало время, раз и навсегда попращаться с классической линейной
термодинамикой необратимых процессов или как еѐ иначе называют линейной
термодинамикой Онзагера.
2
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FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS INVOLVING IMPULSES
Матичин И. И.
Many real-life processes exhibit impulsive behavior when the state of the process can change
instantly in a jump-like manner at certain time moments. To describe the impulsive character of the
processes special types of differential equations allowing discontinuous solutions [1,2] can be
employed. A common approach to modeling the impulsive behavior is the use of generalized
functions (distributions) such as Dirac delta function. The generalized functions can be introduced
into differential equations in the framework of the measure differential equations or differential
equations with distributions [2].
Fractional differential equations with impulses were recently addressed in the paper [3],
where the impulse effect is described using difference equations.
Here we investigate a fractional order measure differential equation of the form:
(1)
Da x = f (t , x)  Du, t [a, b],
where [a, b] is a finite interval,   (0,1) , f :[a, b]  n  n is jointly continuous in x and
t , u  BV (a, b) is a right-continuous function of bounded variation on [a, b] . The derivatives are to
be understood in the sense of distributions. Although many authors [4] introduce fractional
derivative of distributions using definition of fractional integral as a convolution of generalized
functions, which is parallel to L. Schwartz's approach, here we adopt definition of distributional
fractional derivative suggested in [5], which is based on fractional integration by parts. Namely, let
C0 (a, b) = {  C  (a, b) :  ( k ) (a) =  ( k ) (b) = 0, k = 0,1, 2, } be a space of test functions. Linear
functionals on C0 (a, b) are referred to as distributions or generalized functions. We define
fractional derivative of a distribution in terms of adjoint fractional differentiation operators:
 Da f ,   =  f , Db  .
In view of extension of Lebesgue-Stieltjes integral by M. Zähle [6] and of fractional
integration-by-part
rules
it
is
feasible
to
define
a
weak
solution
of
1
0
Помилка! Джерело посилання не знайдено. subject to the initial condition I a  x(t ) |t =a  = x to
be solution of the following Volterra-type integral equation:
(t  a) 1 0 
x(t ) =
x  I a  F (t , x(t ))  Da1 u (t ).
( )
1. Existence and uniqueness of the weak solution are discussed in the paper. 1. Орлов Ю.В.
Теория оптимальных систем с обобщенными управлениями / Ю.В. Орлов. - М.: Наука, 1988.
- 192 с.
2. Кривонос Ю.Г. Динамические игры с разрывными траекториями / Ю.Г. Кривонос,
И.И. Матичин, А.А. Чикрий. - Киев: Наукова думка, 2005. - 220 с.
3. Matychyn I. Conflict-controlled processes involving fractional differential equations with
impulses / I. Matychyn, A. Chikrii, V. Onyshchenko // Mathematica Balkanica. - 2012. - 26, 1-2. P. 159-168.
4. Hilfer R. Threefold introduction to fractional derivatives // Anomalous Transport:
Foundations and Applications / R. Hilfer. - Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2008. - P. 17-73.
5. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка
и некоторые их приложения / С.Г. Самко, А.А. Килбас, О.И. Маричев. - Минск: Наука и
техника, 1987. - 688 с.
6. Zähle M. Integration with respect to fractal functions and stochastic calculus I / M. Zähle //
Prob. theor. rel. fields. - 1998. - 111. - P. 333-374.
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Махорт А.П. - Про залежність коефіцієнтів споживання товарів від технологій виробництва та рівновагу у відкритій економічній системі

ПРО ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТІВ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ВІД ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА ТА РІВНОВАГУ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
Махорт А.П.
Функціонування економічної системи можна розглядати як переходи між різними
станами рівноваги. Важливо з‘ясувати, які чинники пов‘язані з реалізацією того, чи іншого
стану рівноваги економічної системи. Впливи деяких чинників на встановлення рівноваги є
завжди істотними, незалежно від дії решти. Є і такі чинники, впливи яких посилюються або
послаблюються, якщо вони діють разом. Наявність додаткової інформації у суб‘єктів
економічної системи також є одним з впливових чинників, що може призводити до
отримання ними певних переваг на ринку. В цьому досліджені з‘ясовувався характер впливу
залежності коефіцієнтів споживання товарів від технологій виробництва (зокрема, від
вектора обсягів випуску товарів x ) на умови встановлення рівноваги в економічній системі.
Коефіцієнти споживання cki f k0 ( x)

n,l
k 1, i 1

визначають той набір товарів суб‘єктів економічної

системи, який вони мають намір придбати. Така залежність коефіцієнтів пов‘язана з певною
поінформованістю споживачів про технології виробництва товарів, їх обсяг випуску. Однією
з характеристик, що визначає стани рівноваги економічної системи є вектор обсягів випуску
товарів. Зміна вигляду залежності коефіцієнтів споживання від цього вектора призводитиме
до зміни споживчого набору товарів суб‘єктів економічної системи. В результаті можуть
реалізуватись інші стани рівноваги економічної системи, ніж у випадку, коли залежність
коефіцієнтів споживання від технологій виробництва товарів не враховується.
У випадку, коли вважається, що суб‘єкти економічної системи, є ненасичуваними
споживачами товарів (тобто, вони витрачають весь свій зароблений прибуток на придбання
нових товарів), а технології виробництва товарів мають складову постійних витрат
n
(технологічна матриця має вигляд aki  bki / xi k 1,i 1 ) умова рівноваги економічної системи
може бути зведена до системи нелінійних рівнянь
l

n

n

j 1

i 1

i 1

 ckj f k0 ( x) y j  xk   aki xi   bki  ek  ik ,
 

n



n



n

 

k 1



k 1



s 1

 j  x j  p j   akj pk    bkj pk   y j  csj f s0 ( x) ps ,

k  1, n,
j  1, n.

(1)

(2)

В цій моделі враховано наявність оподаткування суб‘єктів економічної системи (стратегія
оподаткування визначається вектором  ), а також взаємодію економічної системи з
зовнішнім оточенням.
Було запропоновано алгоритм розв‘язання задачі (1), (2), що забезпечує реалізацію
лише тих станів рівноваги, перебування в яких гарантуватиме прибутковість виробникам в
економічній системі. Опис станів рівноваги економічної системи задається за допомогою
параметричного представлення. З‘ясовано залежність рівноважних характеристик від
функцій

f

0
k



n

. Це дає змогу дослідити, в яких межах додаткові знання про технології
виробництва товарів можуть підвищити ефективність функціонування суб‘єктів економічної системи,
або ж навпаки, як їх відсутність може погіршити становище цих суб‘єктів і призвести до зменшення
спроможності задовольнити свої споживчі потреби.

( p)

k 1
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Маценко В.Г. - Аналіз математичної моделі динаміки вікової структури популяцій з внутрішньовидовою конкуренцією

АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ
ПОПУЛЯЦІЙ З ВНУТРІШНЬОВИДОВОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ
Маценко В.Г.
Для більш адекватного опису динаміки чисельності популяцій їх стан описують не
тільки загальною чисельністю N(t), а й розподілом особин за віком, оскільки співвідношення
між різними віковими групами в популяції визначають її динаміку в майбутньому. Крім
цього, питання раціонального природокористування теж вимагають урахування вікової
структури.
Одна з перших моделей, що враховує вікову структуру, є лінійна модель Маккендрика
фон Фоерстера [1], яка є вже класичною. Модель, в якій динаміка вікового складу
визначається міжвіковою конкуренцією, досліджувалася в [2].
Але функції народжування та виживання залежать від деяких зважених функціоналів,
що враховують внутрішньовидову конкуренцію. Така модель має вигляд



x x

   d ( )    ( s ) x( s, t )ds  x ( , t ) , , t > 0,
 t
0




x(0, t) =  b( ) x ( , t )d , t > 0,

(1)

0

x(, 0) = (),   0,
де x(, t) – віковий розподіл особин в момент часу t, d(), b() – функції, що описують
процеси виживання та народжування, () – параметр внутрішньовидової конкуренції, () –
початковий віковий розподіл. Зробимо такі припущення відносно параметрів системи (1):
а) d(), b(), (), ()  C(R+), R+ = [0, );
б) d(), b(), (), ()  0,   R+;
в) b(), (), () обмежені при   R+;


г)  (0)   b( ) ( )d .
0

За цих умов сформульовані та доведені наступні теореми.
Теорема 1. Якщо виконуються умови а) – г), то популяційна задача (1) має невід’ємний
розв’язок x(, t)  C1[0, )  [0, T], T < , t  .

 

Теорема 2. Нехай крім умов г)-ж) виконується нерівність  b( ) exp    d ( ) d   d > 1
0
 0

і ()  0, тоді система (1) має додатний стаціонарний розв’язок, який є асимптотично
стійким.
З моделлю (1) проведено ряд обчислювальних експериментів, які узгоджуються з
теоретичними результатами.
1.Von Foerster H. Some remarks on changing population // Kinetics of Cellular Proliferation.
– New York: Grune and Stratton, 1959. – P. 382-407.
2.Маценко В.Г. Об одном классе уравнений математической физики, возникающих в
динамике биологических макросистем // Журн. вычисл. матем. и матем. физики. – 1981. – 21,
№ 1. – С. 69-79.
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Метрикин В.С., Никифорова И.В. - Математическое моделирование одной системы с ударными взаимодействиями

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОЙ СИСТЕМЫ С УДАРНЫМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ
Метрикин В.С., Никифорова И.В.
В изобретении [1] представлена новая, по сравнению с известными дебалансными [2,3],
схема виброударного механизма с кривошипно-шатунным возбудителем колебаний для
уплотнения грунта в стесненных условиях производства. Появление в схемах нескольких
поршней-ударников позволят более эффективно производить уплотнение грунтов [1], а
небольшие геометрические размеры – применять механизм в сложных условиях. В работах
[4; 5] приведены математическая модель виброударного механизма с кривошипно-шатунным
возбудителем колебаний, рассмотрена структура фазового пространства, указаны общие
формулы для отыскания простейших периодических движений механизма. Однако до сих
пор остается открытым вопрос
зависимости
областей существования устойчивых
периодических и более сложных режимов движения от параметров механизма. В этой связи
в настоящей работе исследуется динамика механизма, математическая модель которого
представляет собой существенно нелинейную неавтономную систему обыкновенных
дифференциальных уравнений.
В связи с тем, что исследование сложных периодических и стохастических режимов
движения в аналитическом виде представляет собой достаточно сложную и в настоящее
время невыполнимую задачу, то изучение динамики этих движений проводилось в работе с
применением численных экспериментов на ПЭВМ с помощью программного комплекса,
разработанного в среде Borland C++ Builder 6.
1.А.с. 1020479 СССР, Вибротрамбовка/ Шилков В.А., Савалюк А.Д., Метрикин В.С.,
Поляков А.А., Шабардин А.К., Алехин А.И., Омененко И.Я. (СССР). - №3376593/29-33;
заявлено 05.01.82; опубл. 30.05.83, Бюл. № 20.
2.Неймарк Ю.И. Метод точечных отображений в теории нелинейных колебаний. М.:
Наука, 1972. 471 с.
3.Фейгин М.И. Вынужденные колебания систем с разрывными нелинейностями. М.:
Наука, 1994. 285 с.
4.Метрикин В.С., Шилков В.А. Существование и устойчивость режимов движения
ударно-вибрационного механизма //Изв. ВУЗов, Машиностроение. 1985. № 4. С. 98-103.
5.Метрикин В.С., Никифорова И.В. К теории виброударной системы с кривошипношатунным
возбудителем
колебаний
//Вестник
Нижегородского
университета
им.Н.И.Лобачевского, 2010, №5(1), с.185-192.
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Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. - Математичне моделювання перистальтичних процесів методом скінченних об’ємів

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ
СКІНЧЕННИХ ОБ’ЄМІВ
Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А.
Необхідність глибокого вивчення перистальтичних процесів зумовлена тією важливою
роллю, яку вони відіграють у життєдіяльності живих організмів. Актуальними вважаються
дослідження впливу перистальтичних коливань на функціонування серцево-судинної та
травної систем. Однак існують певні труднощі безпосереднього вимірювання параметрів
перистальтичних коливань, що не дає можливості одержання точних експериментальних
даних. В зв‘язку з цим використовується математичне моделювання, яке дозволяє визначити
тиск та поле швидкостей рідини в згаданих системах організму людини.
Розглянемо ламінарний потік в'язкої нестисливої рідини в трубчастому об'єкті,
обмежений у часі відрізком t  0, T  і в просторі областю   R 3 . Математичне
моделювання процесу руху рідини в такому об‘єкті полягає у визначенні поля швидкостей

u :   0, T   R 3 і тиску p :   0, T   R , для яких взаємна залежність визначається системою
рівнянь:

u
  1
  

   u  u  p   2u  F , u  0,
t





де  — густина,  — динамічна в'язкість, F — поле об'ємних сил.
Обмежувальна поверхня об‘єкта моделювання рухається зі швидкістю, напрям вектора
якої збігається з нормаллю до головної осі , а величина модуля U r визначається функцією:
U r  m Ut U z , де m — максимальне значення швидкості, U t , U z — часова та просторова
складові зміни вектора швидкості, унормовані таким чином, що max U tU z  1 .
t0,T , z

Процес чисельного розв‘язування даної крайової задачі потребує значних
обчислювальних ресурсів. Тому, для досягнення можливості одержувати розв‘язки в
реальному часі, застосовують кластерні системи, які потребують нових паралельних методів
на всіх етапах математичного моделювання.
На етапі дискретизації області та формування системи сіткових рівнянь запропоновано
використання методу скінченних об‘ємів [1]. Подальший розвиток цього методу дозволив
розробити підходи до формування тривимірних сіток дискретизації зі змінним кроком для
трубчастих об‘єктів з рухомими границями. З метою розпаралелювання процесу формування
сіткової системи рівнянь запропонована паралельна генерація локальних матриць потоків
для кожної комірки сітки дискретизації з наступним об‘єднанням у глобальну матрицю
системи. Одержана система алгебраїчних рівнянь розв‘язується за допомогою локальноасинхронного методу [2].
1. Ильин В.П. Методы конечных разностей и конечных объемов для эллиптических
уравнений / В.П. Ильин.– Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2000.– 345 с.
2. Новотарський М.А. Штучні нейронні мережі: обчислення / М.А. Новотарський,
Б.Б. Нестеренко.– К.: Інститут математики НАН України, 2004.– 408 с.
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Ободан Н.И., Гук Н.А. - Об особенностях формирования функционала при решении обратных задач идентификации

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПРИ РЕШЕНИИ
ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Ободан Н.И., Гук Н.А.
Анализ текущего состояния тонкостенных систем в процессе эксплуатации
предполагает идентификацию неизвестных характеристик этих систем по результатам
измерения значений параметров состояния с использованием метода обратных задач.
Рассматривается тонкостенная оболочка, находящаяся под действием преобладающих
сжимающих нагрузок, пропорциональных некоторому параметру  , значение которого
является близким к критическому  кр . Необходимо идентифицировать нагрузку по
результатам наблюдения за значениями тангенциальной ij и изгибной ij составляющих
деформаций. Для определения вектор-функции внешней нагрузки q обратная задача
формулируется в вариационной постановке и сводится к задаче минимизации
среднеквадратического уклонения между расчетными значениями деформаций  ij , ij ,
полученными с использованием математической модели деформирования оболочки, и
измеренными значениями *ij , *ij . Для обеспечения возможности применения методов
оптимизации требуется выполнение специальных свойств, накладываемых на
минимизируемый функционал-невязку, в частности его коэрцитивность. Обеспечить
выполнение этого свойства при нагрузках в системе, близких к критическим значениям,
невозможно, поскольку градиент функционала-невязки в окрестности особой точки решения
прямой задачи неограничен. В тоже время поставленная задача идентификации требует
решения именно в этом случае.
Для устранения указанных трудностей предлагается преобразовать систему уравнений,
описывающую напряженно-деформированное состояние оболочки, к виду:
~w
~,  Lw
~    q
~, xx  1 Lw
~, w
~   0 ; G U~,  q   0 ,(1)
~
~, 
~  q  ; 24
24 w
xx
кр
кр
Г
2
где q – неизвестное приращение к функции нагрузки, такое, что величина q  q~  q
~} – вектор-функция неизвестных прямой
~, 
характеризует действительную нагрузку; U~  {w
задачи; max q~  1 . При действии на оболочку нагрузки  q~ состояние U 0  {w0 , 0 }
кр

определяется с использованием метода продолжения по параметру. Вводятся новые
~  0 , из (1) формулируется система для определения
~  w0 ,   
переменные w  w
дополнительного состояния и доказывается, что решение U  {w, } является ограниченным
и определяется порядком величин q и  . Так как решение U 0  {w0 , 0 } не зависит от
внешнего воздействия, то условие минимума функционала принимает вид

min J  min      d ,где
2

qQ

деформаций

ij ,

ij ;

  {ij , ij }

  * - 0 ;

–

вектор-функция

0  {ij0 , ij0 } –

расчетных

вектор-функция

значений

деформаций,

характеризующая состояние U 0  {w0 , 0 } ; *  {*ij , *ij } – вектор-функция наблюдаемых
значений деформаций.
Такой функционал ограничен, а, следовательно, его минимум может быть определен
численно с использованием методов локальной оптимизации.
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Петрович В.М., Требіна О.С. - Задача про моделювання та аналіз динаміки формування ринкової вартості акції

ЗАДАЧА ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ
РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АКЦІЇ
Петрович В.М., Требіна О.С.
Дане наукове дослідження присвячено аналізу та модифікації математичної моделі
формування динаміки ринкової вартості однієї акції, що описана в [1], [2]:
___
n
dri (t )
 ( i1SM index (t )   i 2 IDI (t ))ri (t )   ij rj (t )  i (t ) , i  1, n ,(1)
dt
j 1
r i  t 0   ri 0 ,
де r i t  – очікувана прибутковість акції i – го типу на момент часу t , t  t 0 ,T ,  i1,  i 2 –
невідомі параметри зміщення значення ціни акції, SM index t  – функція індексу ринку,
IDI  t   функція зміни інфляційного показника,  ij – коефіцієнт кореляції між i –тою та j –
тою акціями,  i t  – функція, що описує не враховані, більшого порядку малості фактори, які
впливають на утворення ринкової вартості. Ринкова ціна акції у момент часу t залежить від її
ринкової вартості у попередній (початковий) момент часу, від змін на протязі інтервалу
t  [t0 , t1 ] , що обумовлені динамікою індексу фондового ринку, кореляційними залежностями
між акціями та іншими, в тому числі і макроекономічними, факторами.
Необхідно побудувати короткостроковий прогноз значення ринкової вартості акції на
момент часу T , T  t 0 , t n Окрім наведеного вище, розв‘язується задача параметричної
ідентифікації системи (1), тобто визначаються невідомі параметри  i1 , i 2 та будується
розв‘язок відповідної траєкторної задачі для системи диференціальних рівнянь (1).
При проведенні обчислювального експерименту розглядалися n типів акцій, за якими
велося спостереження протягом одного місяця 2012 року (дані беруться з ПФТС). На основі
цих даних за допомогою методів чисельного інтегрування розв‘язувалася задача Коші для
системи (1). При інтерполяції статистичних даних застосовано інтерполяційний поліном
Лагранжа. В результаті побудовано відповідні графіки та аналітичний вигляд функції зміни
ринкової вартості обраної акції для прогнозування її короткострокової поведінки.
Проаналізовано отримані результати та вироблено практичні рекомендації щодо їх
застосування.
1.Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Качественный анализ математических
моделей инвестиционного менеджмента / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, В.В. Рутицкая //
Кибернетика и вычислительная техника, №3, 2005. – С. 3 – 10.
2.Кулян В.Р., Требіна О.С. Про оптимізацію інвестиційної політики на основі методів
математичного моделювання /В.Р. Кулян, О.С. Требіна // Вісник Київського університету.
Серія фізико-математичні науки, вип. 4, 2009. – С. 101 – 104.
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CONVERGENCE RATE FOR EXPANSIONS OF RANDOM PROCESSES FROM
L2 () ON BATTLE-LEMARIE WAVELETS
Polosmak О.V.
In various applications in data compression, signal processing and simulation, it could be
useful to convert the problem of analyzing a continuous-time random process to that of analyzing a
random sequence, which is much simpler. Multiresolution analysis provides an efficient framework
for the decomposition of random processes. This approach is widely used in statistics to estimate a
curve given observations of the curve plus some noise.
Various extensions of the standard statistical methodology were proposed recently. These
include curve estimation in the presence of correlated noise. For these purposes the wavelet based
expansions have numerous advantages over Fourier series and often lead to stable computations.
However, in many cases numerical simulation results need to be confirmed by theoretical
analysis. Recently, a considerable attention was given to the properties of the wavelet transform and
of the wavelet orthonormal series representation of random processes.
The rate of convergence is another natural question and it is very useful in various
computational applications, especially if we are interested in the optimality of the stochastic
approximation or the simulations. This question has not been addressed yet.
New results on the rate of uniform convergence in probability on [0, T ] for Battle-Lemarie
wavelet decomposition of random process X = {X (t ), t  } , with EX (t ) = 0, E | X (t ) |2 <  are
given. Most known results concern the mean-square convergence, but for practical applications one
needs to require uniform convergence. Our focus is on convergence in ([0, T ]) of wavelet
expansions of random processes from L2 () . We will obtain an explicit estimate of the rate of
uniform convergence for expansions of random processes from L2 () on Battle-Lemarie wavelets.
1.Kozachenko, Yu.V., Polosmak, O.V. Uniform convergence in probability of wavelet
expansions of random processes from L2 () . // Random Operators Stoch. Equations - 2008. - 16,
№ 4. - P. 12-37.
2.Kozachenko, Yu.V., Olenko A. Ya., Polosmak, O.V. Uniform convergence of wavelet
expansions of Gaussian random processes. // Stoch Anal Appl - 2011. - 29. - P. 169-184.
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Радченко С.Г. - Устойчивое моделирование технологических процессов

УСТОЙЧИВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Радченко С.Г.
Моделирование технологических процессов в большинстве исследований проводится с
использованием множественного регрессионного анализа. Решаемые задачи относятся к
классу обратных задач [1, с. 16–17]. В большинстве случаев обратные задачи являются
некорректно поставленными и требуют разработки специальных методов решения. Для
успешного построения статистических моделей необходимо оптимально планировать
эксперимент, формализовано выбирать структуру модели, ортогонально представлять
эффекты модели [1, с. 89–93].
Будем рассматривать статистические регрессионные модели линейные по параметрам и
нелинейные по факторам. Исследование технологических процессов и технических систем
показало, что их параметры связаны зависимостями, близкими к линейным.
Мультиколлинеарность эффектов не позволяет получить устойчивые модели. Форма
факторного пространства может не соответствовать стандартной – прямоугольный
параллелепипед (куб), сфера, симплекс. В качестве общего метода получения возможно
наилучших статистических моделей для произвольных выпуклых областей факторного
пространства необходимо использовать разработанные методы топологического
отображения прообраза факторного пространства в образ. В прообразе эксперимент можно
планировать наилучшим методом и отображать в образ, где планирование традиционными
методами не возможно.
Разработаны два метода отображения прообраза в образ [2, с. 122, 211–247].
1) Путем получения математических моделей функции отображения прообраза в образ.
2) С установлением собственной кодированной системы координат в области
прообраза и в области образа.
Помимо предложенных двух методов отображения для устойчивого оценивания
моделей могут использоваться также и другие подходы [1, с. 187–208].
1. Планирование эксперимента с использованием фиктивных факторов.
2. Выбор оптимальных координат факторного пространства.
Приведенные методы и подходы позволяют ортогонально представить
коррелированные факторы Хi, Xj (1  i  j k) и получить устойчивое оценивание
коэффициентов статистических моделей. Между образом и прообразом устанавливается
взаимно однозначное и взаимно непрерывное соответствие как в прямом, так и в обратном
отношениях.
С разработанными методами решения регрессионных задач и полученными
результатами можно ознакомиться в [3, 4].
1. Радченко С.Г. Методология регрессионного анализа / Радченко С.Г. – К.:
«Корнійчук», 2011. – 376 с.
2. Радченко С.Г. Устойчивые методы оценивания статистических моделей / Радченко
С.Г. – К.: ПП «Санспарель», 2005. – 504 с.
3. Лаборатория экспериментально-статистических методов исследований (ЛЭСМИ)
http://www.n-t.org/sp/lesmi/
4. Сайт кафедры «Технология машиностроения» Механико-машиностроительного
института Национального технического университета Украины «Киевский политехнический
институт» http://tm-mmi.kpi.ua/index.php/ru/1/ publications/352?task=view
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Редчиц Д.А., Моисеенко С.В., Пахомова Ю.А. - Математическое моделирование процессов аэродинамики и электродинамики при работе плазменных актуаторов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АЭРОДИНАМИКИ И
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ПРИ РАБОТЕ ПЛАЗМЕННЫХ АКТУАТОРОВ
Редчиц Д.А., Моисеенко С.В., Пахомова Ю.А.

Управление дозвуковыми потоками воздуха представляет значительный интерес в
связи с перспективами развития наземного транспорта, авиации, ветроэнергетики, создании
новых типов газовых турбин и других механизмов. Одним из возможных методов
воздействия на ламинарный или турбулентный поток воздуха без применения расходных
материалов является применение плазменного актуатора (ПА).
Плазменный актуатор состоит из двух расположенных существенно асимметрично
электродов, которые разделены диэлектриком. Один из электродов открытый и контактирует
с воздухом, а другой – полностью погружен в диэлектрический материал. Электроды
располагаются на аэродинамической поверхности вдоль размаха рассматриваемого
обтекаемого тела и являются, как правило, длинными и тонкими.
Среди методов плазменного управления структурой течения воздуха диэлектрический
барьерный разряд (ДБР) рассматривается как один из перспективных для практического
применения, так как он отличается устойчивой работой при атмосферном давлении без
свертывания разряда в сжатую дугу. Диэлектрический барьерный разряд – это электрический
разряд в газовой среде, возникающий между двумя электродами, один или оба из которых
покрыты диэлектриком.
Высокое напряжение, приложенное к электродам, ионизирует воздух, вследствие чего
образуется частично ионизированная неравновесная плазма. В результате взаимодействия
заряженных частиц в плазме с электрическим полем возникает сила Лоренца (массовая
сила), которая воздействует на среду. Таким образом, плазменный актуатор генерирует
пристенную струю воздуха и изменяет профиль пограничного слоя.
Использование ПА для управления потоком дает ряд преимуществ перед
механическими системами. Они целиком электронные, просты в своей конструкции, не
имеют подвижных частей, обладают низкой инерционностью и возможностью интеграции в
поверхность, а также могут располагаться на очень тонких поверхностях.
На основе физической модели диэлектрического барьерного разряда построена
математическая модель, описывающая нестационарные электро- и аэродинамические
процессы при работе плазменного актуатора. С помощью метода контрольного объема
разработан численный алгоритм решения уравнений электродинамики плазмы вместе с
уравнениями динамики вязкой несжимаемой жидкости, включая турбулентность, в
криволинейной системе координат на подвижных сетках для моделирования
диэлектрического барьерного разряда. На основе разработанного подхода выполнено
моделирование возникновения движущей силы в результате воздействия диэлектрического
барьерного разряда на цилиндр, находящийся в покоящемся воздухе. Показана возможность
уменьшения коэффициента сопротивления цилиндра с помощью плазменного актуатора за
счет подавления вихревой дорожки Кармана. Предложенная методика учитывает физические
особенности рассматриваемого класса задач и обладает высокой вычислительной
эффективностью.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПОВТОРНЫМИ
СРЕДНИМИ АРИФМЕТИЧЕСКИМИ СУММ ФУРЬЕ
Ровенская О.Г., Новиков О.А.
Одним из методов решения и исследования уравнений динамики систем
автоматического регулирования является метод частотной функции, который нашѐл широкое
применение при расчѐтах и проектировании систем автоматического регулирования,
особенно в электрических системах. Частотная функция даѐт более быстрый способ
построения графика переходного процесса, чем другие методы, особенно для систем
высокого порядка. Для случаев периодических возмущающих воздействий метод частотной
функции быстрее других методов приводит к математическому описанию процесса
регулирования. Представляя воздействие возмущения в виде ряда Фурье и применяя
принцип суперпозиции, можно исследовать заданную систему и определить еѐ реакцию на
разные виды возмущения, пользуясь отмеченным свойством синусоидального
возмущающего воздействия. Этот метод наглядно выявляет характер влияния отдельных
параметров системы на переходной процесс и значительно упрощает расчѐты.
Задача разложения функции возмущения в гармонический ряд решается согласно
теории рядов Фурье. Приближение периодических функций частичными суммами ряда
Фурье является наиболее простым и естественным примером линейного процесса
аппроксимации. Но, как хорошо известно, суммы Фурье заданной функции иногда сходятся
к ней очень медленно. В связи с этим, значительное количество работ в этом направлении
посвящено изучению приближающих свойств других методов, которые порождаются
определѐнными преобразованиями частичных сумм ряда Фурье и позволяют построить
тригонометрические полиномы, которые быстрее сходились бы к заданной функции.

 2

Sn, p , p  t  , которые порождаются повторным
1 2
суммированием частичных сумм ряда Фурье
k
1 n1 1
2
Sn , p1, p2  t  

 Sm1
p1 k n p1 p2 mk  p2 1
представляют собой один из таких методов [1]. Более подробно с библиографией по
этим вопросам можно ознакомиться, например, в работах [1], [2].
Сравнивая приближение, которое обеспечивается частичными суммами ряда Фурье и
их повторными средними арифметическими, можно сделать вывод, что полиномы,
порождаемые повторным суммированием ряда Фурье, являются эффективным и достаточно
простым в построении способом приближения и могут использоваться при спектральном
анализе периодических воздействий в устройствах автоматического регулирования.
Тригонометрические

полиномы

1.Ровенская О.Г Приближение периодических аналитических функций повторными
суммами Валле Пуссена / О.Г. Ровенская // Динамические системы. – 2009. – Вып. 27. –
C. 81 – 92.
2.Степанец А.И. Методы теории приближений: В 2 ч. / Степанец А.И. – К. : Ин-т
математики НАН Украины, 2002. –Ч. 1. – 427 с.
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Ройбул П.А. - Maple-моделирование динамики магнитных диполей в поле магнитных сил

MAPLE-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МАГНИТНЫХ ДИПОЛЕЙ В ПОЛЕ
МАГНИТНЫХ СИЛ
Ройбул П.А.
Предмет исследования – динамика двух диполей один из которых жестко закреплен в
нулевой точке координат и динамика движения диполя относительно ряда диполей (рис. 1).
Замечу, что магнитное взаимодействие не является центральным. Поэтому, в отличие от
гравитационного или электрического, магнитное поле вносит существенно новый элемент в
проблему. Он состоит в необходимости учета не центральности магнитного взаимодействия,
то есть зависимости силового взаимодействия не только от расстояния, а и от относительной
ориентации свободных магнитно взаимодействующих частиц или тел [1]. При этом
поступательное движение может существенно влиять на вращательное движение тела около
центра масс, а смена ориентации, в свою очередь, может вызвать значительные изменения
поступательного движения. Следовательно, задачи динамики даже в таком простом случае
как динамика диполей, довольно сложные и мало изученные, являются новым сложным
объектом исследования, достойным применения к нему современных методов компьютерной
математики (CAS), в частности, системы Maple 14.
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Рис.1
Воспользовавшись известной формулой потенциальной энергии магнитного
взаимодействия двух магнитных диполей и используя формализм Лагранжа в построении
математических моделей, находим входные уравнения динамической системы. Полученная
система нелинейных дифференциальных уравнений 12-го порядка полностью определяет
динамическое поведение модели. Для анализа создана компьютерная программа в системе
Maple, которая разрешает простым скриптом получать решение сложных нелинейных
дифференциальных уравнений, представлять их и фазовые портреты графически [2].
1. Козорез В. В. ―Необычные эффекты магнитной левитации и тяги‖. Запорожье,
Украина: Изд. копл. ОАО ―Мотр-Сич‖, 183с., (2001)
2. Ройбул П. А. MAPLE-моделирование динамики двух диполей в поле магнитных сил,
Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України» , 3/2011 р., 35-37 с.
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Ройбул П.А. - Динамика вагона на магнитном подвесе с дискретным токопроводящим путевым полотном

ДИНАМИКА ВАГОНА НА МАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ С ДИСКРЕТНЫМ
ТОКОПРОВОДЯЩИМ ПУТЕВЫМ ПОЛОТНОМ
Ройбул П.А.
Задачи динамики тела в случаях, когда вместо постоянной силы тяжести действуют
электрические или магнитные силы мало изучены в силу известных ограничений
аналитических методов анализа нелинейных динамических систем. Современные
вычислительные системы и базирующиеся на них информационные технологии, в частности,
системы символьной (аналитической) математики Maple снимают множество ограничений.
Простота использования, точность полученных данных и высокая скорость расчетов
позволяют исследовать динамику твердого тела при новых условиях, также и в случаях
действия на тело магнитных или электрических сил [1]. В настоящей работе проводится
исследование математической модели динамики вагона. Вагон (рис. 1 а, б) свободно
подвешен только при помощи магнитного взаимодействия токов, протекающих в витках
прямоугольной формы (1, 3, 5, 7) которые жестко связаны с магнитной путепроводной
системой и витках прямоугольной формы жестко связанных с вагоном (2, 4, 6, 8). Схема
конструкции изображена на рис. 1.
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Так как тело связано с подвижной системой координат, то для построения
математической модели используем углы Эйлера – Крылова. Используя уравнения Лагранжа
получаем математическую модель физического процесса в виде системы дифференциальных
уравнений с квадратичной нелинейностью. Однако необходимо отметить, что даже в таком
на первый взгляд простом случае для получения решения пришлось прибегнуть к линейному
приближению условия квазисоосности (квазипараллельности) углов Эйлера – Крылова [2].
Анализ модели показал, что с помощью системы электродинамического подвешивания,
состоящего из сверхпроводящих магнитов и путевых контуров прямоугольного очертания,
жестко прикрепленных к боковым стенкам путевой структуры, обеспечивается устойчивое
левитационное стационарное движение вагона в широком диапазоне скоростей.
1. Козорез В. В. ―Необычные эффекты магнитной левитации и тяги‖. Запорожье,
Украина: Изд. копл. ОАО ―Мотр-Сич‖, 183с., (2001)
2. Ройбул П.А. Дослідження силових характеристик електродинамічної левітації з
прямокутною формою струмонесучих витків, Науково-практичний журнал «Залізничний
транспорт України» , 2/2009 р., 16-18 с.
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Ругалёва И.Е. - Вейвлет-преобразование

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Ругалѐва И.Е.
Вейвлеты - это математические функции, которые обладают существенными
преимуществами по сравнению с преобразованием Фурье и анализируют различные
частотные компоненты данных. С помощью вейвлет-функций, свойства которых дают
возможность сконструировать базис, в котором представление данных будет выражаться
всего несколькими ненулевыми коэффициентами, возможно анализировать прерывистые
сигналы, данные согласно масштабу, на одном из заданных уровней, сигналы с острыми
всплесками. Вейвлеты очень привлекательны для упаковки данных, в том числе видео- и
аудио-информации Вейвлеты нашли применение в цифровой обработке изображения,
обработке сигналов и анализе данных. [1]
Вейвлет-преобразование, обладающее подвижным частотно-временным окном,
одинаково хорошо выявляет высокочастотные и низкочастотные характеристики сигнала на
разных временных масштабах, в то время как преобразование Фурье не дает временного
разрешения процесса. Вейвлеты применяются при анализе изображений различной природы,
для изучения структуры турбулентных полей, для определения характеристик фрактальных
объектов, при обработке и синтезе сигналов, в задачах распознавания образов, для сжатия
больших объемов информации .
На практике приходится иметь дело с сигналами, заданными не аналитическими
функциями, а с дискретным набором данных, который определен на конечном временном
интервале. Выбор класса анализирующих функций определяется спецификой задачи и какую
информацию нужно извлечь из сигнала. Более полно выявить особенности анализируемого
сигнала можно в большинстве случаев с помощью различных вейвлетов.
Вейвлет-анализ временных рядов отклонений температуры от среднемесячных
значений по результатам измерений на метеорологической станции показал, что результаты,
полученные на разных временных рядах разной продолжительности позволяют высказать
предположение, что динамическим системам, какой, например, является климатическая,
присущи скрытые внутренние характеристики, статистически воспроизводимые на
различных временных масштабах.
Вейвлеты по существу являются новыми математическими понятиями и объектами,
применение которых может теоретически строго приблизить любую функцию или любой
сигнал, поэтому они перспективны в решении многих математических задач приближения
(интерполяции, аппроксимации, регрессии и т. д.) функций, сигналов и изображений.
Вейвлет-обработка сигналов обеспечивает возможность весьма эффективного сжатия
сигналов и их восстановления с малыми потерями информации, а также решение задач
фильтрации сигналов. Вейвлеты существенно пополняют технологии традиционных средств
обработки сигналов и изображений.
1. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения //УФН. 1996.
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Рязанова Т.В., Екатеринчук Е.Д. - Метод функции стохастической чувствительности в анализе модели бизнес-циклов

МЕТОД ФУНКЦИИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В АНАЛИЗЕ
МОДЕЛИ БИЗНЕС-ЦИКЛОВ
Рязанова Т.В., Екатеринчук Е.Д.
В настоящее время большой интерес вызывают стохастические воздействия на
динамические системы, описывающие не только явления в физике, биологии, химии, но и в
экономических процессах. Представляемая работа демонстрирует применение метода
функции стохастической чувствительности в анализе модели бизнес-циклов.
Рассматривается стохастическая динамическая модель [1], которая задается
дифференциальным уравнением второго порядка:

x  (1  a) x  (1  a) x 3  bx  1  x 2 .
В работе проведен полный параметрический анализ аттракторов детерминированной
модели (ε=0, σ=0). На основе полученных результатов построена бифуркационная
диаграмма. Исследована устойчивость детерминированных аттракторов модели.
Дальнейшему изучению подлежала стохастическая модель отдельно для случаев
влияния только аддитивного (ε≠0, σ=0), только мультипликативного (ε=0, σ≠0) и обоих
шумов, действующих совместно (ε≠0, σ≠0). Под действием стохастических возмущений
случайные траектории покидают детерминированный аттрактор и образуют вокруг него
пучок случайных состояний. Плотность распределения случайных траекторий в этом пучке
можно найти как решение стационарного уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Однако
для моделей с двумя и более переменными решение этого уравнения является весьма
затруднительной задачей, поэтому для анализа стохастических аттракторов использовалась
теория, разработанная Ряшко Л.Б. и Башкирцевой И.А [2]. Основываясь на этой теории,
построена функция стохастической чувствительности (ФСЧ) равновесий и предельных
циклов. Для периодических решений ФСЧ позволяет обнаружить участки наиболее и
наименее чувствительные к вносимым случайным возмущениям. Исследована
чувствительность аттракторов к вносимому шуму в зависимости от параметров
детерминированной системы. Используя данную теорию, построены доверительные области
(эллипсы для равновесий, полосы для циклов) и проведен анализ влияния интенсивности
шума на размеры этих областей.
В результате работы проведен сравнительный анализ действия различных типов шумов
на динамику модели бизнес-циклов.
Работы выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации №14.А18.21.0364 и грантом РФФИ №12-01-31210.
1.Jia Xu, Hongli Wang, Gen Ge. Hopf bifurcation of the stochastic model on business cycle.
// Journal of Physics: Conference Series 96, 2008, 6c.
2.Ryashko L., Bashkirtseva I. Stochastic sensitivity analysis of noise-induced excitement in a
prey-predator plankton system. // Frontiers in Life Science, 2011, Vol.5, pp. 141-148.
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Ряшко Л.Б., Сысолятина А.А. - Анализ стохастических аттракторов дискретной модели Калдора

АНАЛИЗ СТОХАСТИЧЕСКИХ АТТРАКТОРОВ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ
КАЛДОРА
Ряшко Л.Б., Сысолятина А.А.
Рассматривается стохастический вариант дискретной системы Калдора [1], широко
используемой в теории бизнес-циклов экономической динамики:
yt 1  yt   I t  St    1,t , kt 1  1   kt  I t   2,t ,
(1)
где y – национальный доход, k – капитал, I  k  arctan( y   )   1   /   – функция
инвестиций, S  y
– функция сбережений,
коэффициент адаптации, 0 < δ < 1 , 0 < ζ < 1,

,

,

;

1,t ,

 0 –
 2,t
–

последовательности независимых гауссовых случайных величин, E1,t  E 2,t  0
;
; E1,t 2,t  0
, а – интенсивность шумов.
В присутствии стохастических шумов в окрестности детерминированного аттрактора
формируется пучок случайных траекторий. На рисунке изображены аттракторы
детерминированной (слева, при   0 ) и стохастической системы (справа, при   0,018 ).

Характер разброса случайных состояний зависит от параметров системы. Дается
параметрическое описание распределения стохастических состояний с помощью техники
функции стохастической чувствительности [2].
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации № 14.А18.21.0364 и грантом РФФИ № 12-01-31210
1.G.I.Bischi, R.Dieci, G.Rodano, E.Saltari Multiple attractors and global bifurcations in a
Kaldor-type business cycle model // Evolutionary Economics 11, 527-554, 2001.
2.Bashkirtseva I, Ryashko L., Tsvetkov I. Sensitivity analysis of the stochastic discrete
systems//Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems. Series A: Mathematical
Analysis. 2010. № 17. Pp. 501-515.
224

Савченко Андрій Васильович,
НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна.
e-mail: nebulous@bigmir.net
Савченко А.В. - Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в узагальненій лінійній моделі регресії з похибками у змінних

АДАПТОВАНА T(Q)-ВІРОГІДНА ОЦІНКА В УЗАГАЛЬНЕНІЙ ЛІНІЙНІЙ МОДЕЛІ
РЕГРЕСІЇ З ПОХИБКАМИ У ЗМІННИХ
Савченко А.В.
Розглянемо узагальнену лінійну модель регресії з похибками у змінних. Відгук Y при
фіксованому не спостережуваному випадковому регресорі  має умовну щільність розподілу
B(R) :
відносно
деякої
міри
борельовій
 Y на
  скінченної
  алгебрі

 y  C ()

f ( y )  exp 
 c( y, )  . Функція C ()  двічі неперервно диференційована, задана



на деякому відкритому проміжку I  R, C ( )  0,   I . Відоме значення  , c( y,  ) 
борельова функція, що не залежить від  ,   r ( 0  1 ), де   випадковий скалярний
регресор (структурна модель регресії) з невідомим розподілом,   ( 0 ; 1 ) t  невипадковий
вектор параметрів регресії,   ,   компактна в R 2 . Замість  спостерігається змінна
x     , де  ~ N (0,  2 ),  2  0. Вважаємо дисперсію похибки  2 відомою,  незалежною
від  та y. За вибіркою незалежних однаково розподілених спостережень Z i  ( yi , xi ),
i  1, n, потрібно оцінити невідомий вектор   ( 0 ; 1 ) t . Позначимо f ( y, ,  )  f ( y  ). Для

u  0, q  0 введемо

перетворення

T (q, u)  ln u, якщо

q  1.

Бокса-Кокса

T(q)-вірогідна

[1]:

оціночна

u 1q  1
T ( q, u ) 
, якщо q  1, і
1 q
функція
визначається
як


S (q ) до
оціночну
функцію
похибок
T (q, f ( y, ,  )). Адаптуємо

вимірювання, побудувавши виправлену оціночну функцію S C(q ) : для всіх  з  виконується
 (q)

м.н. E S C( q ) ( y, x,  ) y,   S ( q ) ( y, ,  ). Адаптована T(q)-вірогідна оцінка  CS
  n (q)
S ( q ) ( y, ,  )  





визначається як вимірний розв‘язок рівняння
n

S
i 1

(q)
C

( yi , xi ,  )  0.


Якщо такого розв‘язку не існує,то покладаємо  n (q)  0. За певних умов рівняння (1)
 (q )
зрештою має розв‘язок, оцінка  CS
є строго консистентною.

1.Kolev N. Maximum T(q)-Likelihood estimation: a New Method and its Application in Risk
Management. // 6th Conference in Actuarial Science and Finance on Samos. – 2010. – p. 22.
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Савчук Т.Л., Сокол Г.И. - Критерии колебательных систем живых организмов

КРИТЕРИИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Савчук Т.Л., Сокол Г.И.
Акустические поля, генерируемые приборами различного типа, взаимодействуют не
только с организмами людей, но и с организмами других живых существ.
Разработанные методики расчета резонансных частот тела человека профессором И.
К. Косько основаны на физической модели колеблющейся системы. Расчетная схема
исследуемой колеблющейся системы изображается в виде дискретных масс, связанных
между собой упругими связями.
Модель живого организма, представленную в работах И. К. Косько, сложно использовать
для определения резонансной частоты тела насекомого. В решении этой задачи необходимо
знать характеристики живых тканей органов. При препарировании тела насекомого можно
определить массы отдельных органов, но жесткости живых и мертвых тканей существенно
отличаются.
При исследовании вибрации всего тела вредного насекомого как биологического
объекта или отдельных его органов, вызванных действием внешних механических
возмущений в виде акустических колебаний, тело следует рассматривать как систему из
механических элементов, обладающих инерционными, упругими, демпфирующими и
другими свойствами.
Целью настоящей работы является исследование взаимодействия акустических
колебаний со структурами тел и органов живых организмов на основе известных
соотношений между плотностью, давлением и температурой в акустической волне и
механическими характеристиками живых тканей организмов.
Проведение этих исследований невозможно без составления физических и
математических моделей всего тела и отдельных органов живых организмов как
акустических сред. Частота колебаний тела внутри оболочки зависит от жесткости и массы,
что необходимо учесть при моделировании акустического поля внутри тела.
В частности, разработана новая методика по определению динамических характеристик
сердца отдельных особей вредителя растений: колорадского жука - на основе метода
электромеханических аналогий как многокамерной системы.
Разработка методики позволила определить резонансную частоту, жесткость и гибкость
сердца вредного насекомого. Рассчитанные величины попадают в диапазон данных,
полученных на основе проведенных ранее вибрационных и акустических испытаний.
Сделан вывод, что колорадский жук погиб от повреждения сердечной системы при
воздействии на него вибраций и акустических колебаний.
Дальнейшие исследования в данном направлении предполагают проведение работ по
экспериментальному подтверждению работоспособности разработанной модели.
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Сандраков Г.В., Бойко С.Б. - Моделирование гидродинамических процессов с учетом фазовых переходов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Бойко С.Б., Сандраков Г.В.
Предполагается представить новый метод моделирования процессов гидродинамики
структурно-неоднородных жидкостей и смесей в области больших давлений, деформаций,
температур и фазовых превращений, например, типа графит-алмаз. Допускается, что
рассматриваемые жидкости являются сжимаемыми и невязкими или слабовязкими.
Неоднородности жидкости рассматриваются как малые частицы или капли одной жидкости
распределенной в другой (несущей) жидкости. Общее число таких частиц может быть
достаточно большим, и эти частицы могут претерпевать фазовые превращения.
Этот метод основан на дискретизации законов сохранения массы, моментов и энергии,
представленных в интегральной и дифференциальной формах. Такая дискретизация является
естественной, и численное расчеты реализуются как компьютерное моделирование динамики
несущей жидкости, содержащей частицы, которые могут претерпевать фазовые превращения
в процессе динамики рассматриваемой неоднородной жидкости. Такой подход является
естественным физической и математической сущности рассматриваемых динамических
процессов, поскольку законы сохранения остаются выполненными и на дискретном уровне в
рамках принятой точности расчетов. При численной реализации рассматриваемого метода
используется комбинирование метода крупных частиц и метода частиц в ячейках [1], в
которых используются эйлеров и лагранжев подходы одновременно.
Представляемый метод разработан для численного моделирования следующего
физического процесса. Предположим, что частицы графита распределены равномерно в
некоторой жидкости. Точнее, имеется сплошная среда с частицами графита и
предполагается, что такая среда может рассматриваться при высоких давлениях как
"жидкость", определяемая подходящим уравнением состояния. Данный метод использовался
для моделирования процессов прохождения сильных ударных волн в такой неоднородной
среде. Это давало возможность наблюдать фазовые переходы частиц графита при
проведении компьютерных экспериментов. Результаты таких экспериментов существенно
зависели от плотности распределения частиц графита и интенсивности ударных волн. Этот
метод применялся также для моделирования динамики неоднородных жидкостей и
структурно-неоднородных сред [2] и является перспективным для проведения численных
расчетов параметров диффузии и абсорбции в смесях и структурно-неоднородных средах.
1.Белоцерковский О.М. Метод крупных частиц в газовой динамике / О.М.
Белоцерковский, Ю.М. Давыдов. – Москва: Наука, 1982. – 392 с.
2. Сандраков Г.В. Математическое моделирование динамики структурнонеоднородных жидкостей / Г.В. Сандраков, С.Б. Бойко // Журнал обчислювальної та
прикладної математики. – 2011. – 1(104). – С. 109–120.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ С ОБЪЕКТАМИ
НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Синельникова О.И., Перепелкина Л.В.
Для многих символ стабильности это владение недвижимостью, инвестирование в
недвижимость. Специфика инвестиционной привлекательности таких объектов зависит от
местоположения. Для этого характеристики объекта должны быть проанализированы и
учтены в виде моделей основных показателей развития городской инфраструктуры.
В данной работе предлагается построение модели ценообразования объектов
недвижимости с учетом характеристик объекта и географической структуризации города и
модели текущей инфраструктуры города в виде следующей функциональной зависимости:
Yˆ (t )  F ( x1 (t ),.x2 (t ),..., x N (t ), S , a ),

где: FS  – модель, которая описывает зависимость между зависимой переменной в момент
времени t и значениями независимых факторов с учетом нелинейности их влияния,; S –
структура модели; a – вектор параметров; X – факторы (независимые переменные).
Следующим этап - построение модели приоритетности развития городских территорий.
Для этого город разбивается на участки размером 50 50 м и для каждого участка
необходимо определить вектор приоритетов развития рассматриваемых альтернатив
(недвижимость: торговая, офисная, жилая, складская и т.п.), то есть необходимо рассчитать
поверхность приоритетов (растр), то есть матрицу, где номер ячейки это индексы i и j , а





само значение – приоритет: Pij  pij1 , pij2 ,..., pijl ,..., pijN , i  1, N x , j  1, N y ,где N x , N y – число
ячеек в растре по оси X и по оси Y , соответственно, то есть общее число исследуемых
территорий равно N x  N y . Приоритетность альтернативы в некоторой ячейке растра,
определяется значениями факторов и является функцией от них. Метод построен таким
образом, что для каждой ячейки выполняется следующее:
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– функция нормализованной зависимости приоритетности развития l -й

альтернативы от значений факторов в данной ячейки

ij ,

при этом область определения

функции
,
0,1 ;
i  1, N x ,
j  1, N y , ненормированные значения
l  1, N ,
привлекательности.
Заключающим этапом построения модели управления инвестиционными решениями с
объектами недвижимости в условиях рыночных отношений является построение
имитационной модели развития объектов недвижимости.
p ijl

1.Мазур И.И., Шапиро В.Д., Девелопмент. М., Экономика, 2004 г. – 359 с.
2.Новожилова М.В., Долгова Н.Г. Критерии определения привлекательности районов
города для реализации девелоперских проектов//Науковий вісник будівництва.Вип.38. Харків:ХОТВ АБУ, 2006.
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Сирик С.В., Сальников Н.Н. - Моделирование нелинейных конвективно-диффузионных процессов методом петрова-галеркина

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ КОНВЕКТИВНО-ДИФФУЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ ПЕТРОВА-ГАЛЕРКИНА
Сирик С.В., Сальников Н.Н.
Основным вопросом при использовании метода Петрова-Галеркина для расчета задач с
доминированием конвективных процессов является корректный выбор весовых функций,
позволяющий избежать появления в численном решении нефизических осцилляций и
неустойчивостей, и обеспечивающий стабилизацию численного решения.
В цикле работ авторов предложены численные схемы и методы решения задач с
наличием преобладающих конвективных процессов, основанные на конечноэлементном
проекционном подходе (методе) Петрова-Галеркина. В работе [1] предложен способ
построения весовых функций для задач конвекции–диффузии с двумя пространственными
переменными, позволяющий гибко настраивать вид и форму весовой функции в зависимости
от величины и направления вектора скорости переноса (что, в свою очередь, дает
возможность гибкого влияния на стабилизационные свойства получаемых численных схем);
предложенный способ затем применен к построению численных схем для интегрирования
нестационарного уравнения конвекции-диффузии  t u  v x  x u  v y  y u   ( xxu   yyu) (здесь

u  u( x, y, t ) — неизвестная функция, (v x ( x, y), v y ( x, y)) — вектор скорости, 

—

положительный коэффициент,  t u  u / t ). Результаты данной работы были обобщены на
более сложные случаи многомерных и нелинейных уравнений [2,3].
В данной работе на примере задачи распространения нелинейного возмущения в
неоднородной среде продемонстрированы основные преимущества использования
указанных весовых функций. В частности, к этим преимуществам можно отнести
следующие: отсутствие схемной диффузии поперек распространения волны, сохранение
формы фронта ударной волны, возможность использования сквозного счета без увеличения
вычислительных затрат. Указанные свойства удалось достичь благодаря использованию
адаптивных весовых функций и применения приема сосредоточения (lumping) [4], которые
кратко проанализированы в данной работе. Особенности предлагаемого подхода
продемонстрированы на нескольких характерных численных примерах.
1.Сальников Н.Н., Сирик С.В., Терещенко И.А. О построении конечномерной
математической модели процесса конвекции-диффузии с использованием метода ПетроваГалеркина // Проблемы управления и информатики. – 2010. – № 3. – С.94-109.
2.Сирик С.В., Сальников Н.Н. Численное интегрирование уравнения Бюргерса методом
Петрова-Галеркина с адаптивными весовыми функциями // Проблемы управления и
информатики. — 2012. — № 1. — C. 94–110.
3.Молчанов А.А., Сирик С.В., Сальников Н.Н. Выбор весовых функций в методе
Петрова-Галеркина для интегрирования двумерных нелинейных уравнений типа Бюргерса //
Математические машины и системы. — 2012. — № 2. — С. 136-144.
4.Сирик С.В. Анализ применения сосредоточенных аппроксимаций в методе конечных
элементов при решении задач конвекции-диффузии // Кибернетика и системный анализ. —
2013. — № 5 (принята к печати).
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Сопронюк Т.М. - Дослідження імпульсної моделі Ферхюльста

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНОЇ МОДЕЛІ ФЕРХЮЛЬСТА
Сопронюк Т.М.
Нехай динамічна система описується рівнянням з імпульсною дією

,
і ставиться задача [1] видалити з популяції кількість біомаси I шляхом кількох
послідовних дискретних видалень в об‘ємі, що не перевищує I0. При цьому накладається
вимога, щоб час T, потрібний на поновлення видаленої біомаси I, був мінімальним.
Розв‘яжемо поставлену задачу в системі MathCad. Спочатку знайдемо кількість
моментів імпульсної дії n, потім обчислимо величини видаленої біомаси Ij та самі моменти
. Нарешті, побудуємо графік динаміки популяції і знайдемо час T. Зазначимо,
що під часом T на відновлення популяції при виконанні умови
,
розуміється час
.
Робочий листок MathCad із розв‘язанням поставленої задачі для деяких вхідних
параметрів наведено нижче.

Далі перейдемо до моделі Ферхюльста з малим додатним параметром

та імпульсною

дією
.
Тут моменти часу

є рівномірними і такими, що

З [2] випливає, що для подальшого аналізу моделі у відповідність такому імпульсному
рівнянню можна поставити рівняння без імпульсної дії

1.Bainov D.D., Dishliev A.B. Population dynamics control in regard to minimizing the time
necessary for the regeneration of a biomass taken away from the population// Applied Mathematics
and Computation. – 1990, Vol. 39 – P. 37-48.
2.Сопронюк Т.М. Наближення імпульсної системи з малим параметром системою без
імпульсної дії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 528. Математика. – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 121-126.
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Стеля І.О., Стеля О.Б. - Комп’ютерна модель вушного равлика людини

КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ВУШНОГО РАВЛИКА ЛЮДИНИ
Стеля І.О., Стеля О.Б.
В роботі розглядається комп'ютерна модель вушного равлика людини. Слуховий апарат
є складним природним об'єктом, який дозволяє людині сприймати коливання зовнішнього
середовища. Звукові коливання, досягаючи людського вуха, змушують коливатись
барабанну перетинку. В свою чергу, перетинка, за допомогою кісткових виростів, передає
коливання у вушний равлик, заповнений рідиною. Коливання рідини передаються
розташованій в ній базилярній мембрані. Таким чином, рідина у вушному равлику
враховується як "передавач тиску" ззовні до поверхні мембрани. Дослідження цих процесів
неможливі без залучення математичних моделей, обчислювальних методів та сучасних
обчислювальних систем. В роботі для дослідження вушного равлика
використано
математичну модель, розроблено обчислювальний алгоритм та програмне забезпечення. Рух
рідини в равлику описується рівняннями гідродинаміки і доповнюється рівнянням коливання
мембрани. Двовимірна математична модель ґрунтується на крайовій задачі для рівняння
гідродинаміки, яка розглядається спільно з рівнянням коливань мембрани, що входить в одну
з крайових умов.
В прямокутній області   0  x  L, 0  y  h необхідно знайти розв‘язок
рівняння Лапласа

 2  2

0
2
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y
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що виконується на границі y  h (базилярній мембрані).
На сьогоднішній день технології моделювання органів людини стрімко розвиваються і
набувають все більшого прикладного застосування. До таких технологій належать
комп'ютерні моделі, що дозволяють вивчати можливості створення штучних органів. Крім
теоретичного інтересу, дані дослідження мають практичну спрямованість, наприклад, для
виявлення причин захворювань слуху, вдосконалення конструкцій слухових апаратів,
створення відповідних кібернетичних пристроїв. Розробка і модернізація таких пристроїв як
імплантати, які є альтернативою слуховим апаратам, також неможлива без математичного
моделювання природнього сприйняття звуку органами слуху.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Стребуляев С.Н.
Методы исследования динамики электроприводов базируются на общих методах
теории автоматического регулирования, которые в настоящее время в значительной степени
модернизируются в связи с широким применением ЭВМ.
В настоящей работе рассматривается применение системы аналитических вычислений
(САВ) Maple для анализа областей устойчивости и нахождение радиуса робастной
устойчивости на примере электромеханической системы привода подач, используемого на
металлорежущих станках с числовым программным управлением [1].
Рассматриваемая система имеет сложную структуру с тремя цепями обратной связи и
восемнадцатью конструктивными параметрами. В процессе анализа устойчивости были
использованы как традиционные методы: корневой метод, метод D-разбиения, метод РаусаГурвица, так и новые теоретические разработки в области исследования робастной
устойчивости [2,3], которые в сочетании с современными компьютерными технологиями
позволили автору работы получить новые научные результаты.
На первом этапе, с помощью разработанного программного обеспечения, был проведен
анализ границ областей устойчивости в плоскостях различных параметров исследуемой
системы. При этом были выявлены параметры, оказывающие наибольшее влияние на
изменение границ этих областей. С использованием метода D-разбиения были получены,
впервые, области устойчивости, в виде поверхностей, в пространстве любых, задаваемых
пользователем, трех параметров. Трехмерный анализ областей устойчивости позволил
получить данные о влиянии, в частности, коэффициентов усиления в цепях обратной связи
на изменение характера границ областей устойчивости.
Полученный богатый материал о границах областей устойчивости был использован для
анализа характеристик устойчивости в случае, если параметры системы не известны точно и
меняются в процессе эксплуатации. В процессе этих исследований был использован принцип
исключения нуля, приведенный в [3]. Для рассматриваемой системы получено значение
радиуса робастной устойчивости [2].
Приведенные результаты получены благодаря использованию широких возможностей
математического моделирования динамических систем, которыми обладает САВ Maple, в
части решения систем уравнений высокого порядка, преобразования очень громоздких
аналитических выражений, графического отображения результатов исследований и
анимационного анализа.
1.Стребуляев
С.Н.
Исследование
робастной
устойчивости
в
одной
электромеханической системе. Нелинейные колебания механических систем. Труды 9
Всероссийской конференции им. Ю.И.Неймарка, 24-29 сентября 2012 г, Н.Новгород.
2. Неймарк Ю.И. Мера робастной устойчивости и модальности линейных систем.
Доклады Академии наук, том 325, №2, изд-во «Наука», с. 247-249,1992.
3. Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление.- М.:Наука, 2002.303с.
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Сущенко В.А. - К обоснованию полученного аналога преобразований Лоренца в математической модели сверхвысоких скоростей

К ОБОСНОВАНИЮ ПОЛУЧЕННОГО АНАЛОГА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛОРЕНЦА В
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СВЕРХВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
Сущенко В.А.
Возникший на основе развития работы Н.А. Умова [1], предлагаемый аналог
1
преобразований Лоренца для сверхвысоких скоростей [2] на основе радикала
, где
Vm2
1 2
V1

Vm - максимальная скорость распространения взаимодействия в окружающей среде
(табличное значение), V1 - текущая скорость частиц (сигнала) при V1 > Vm , требует своего
достаточного подтверждения, так как используется при получении информационных
характеристик. Его отличие от подобного аналога [3] создаѐт необходимую ситуацию
преимущественного выбора. В данной работе несколькими различными методами такое
обоснованное подтверждение получено. В начале использован гиперболический подход, как
более полный, ибо не обращается к мнимой координатной системе, а остаѐтся в
действительной (тем самым отличает различие между ковариантными и контравариантными
компонентами векторов). Затем рассматривается вращение систем координат с
использованием гиперболических функций (дает возможность отказаться от мнимой
временной оси координат). Каждый раз для устранения взаимозаменяемости штрихованной
и нештрихованной систем координат используется для V1 > Vm начальное условие t   0
(при V1 = V , Vm  C , V1 < C используется нач. усл. x  0 ).
Далее опробирован тупой угол между координатными осями (―покоящийся‖ и
вращающийся). В конце проведено приобщение к групповому подходу на основании
ортогонализации преобразований общей формы, а также вывод аналога преобразований
Лоренца алгебраическим способом дополнения до полного квадрата (для V1 = V < Vm  C в
монографии [4, С. 38-39]).
[1]Умов Н.А. Единообразный вывод преобразований, совместных с принципом
относительности // Phys. Zeits. – 1910., Н.А. Умов. Избр. соч. – М.-Л.: Гос. изд.-во техн.-теор.
лит., 1950. – С. 492-499.
[2]Сущенко В.О. Развитие метаматической модели сверхвысоких скоростей на основе
обобщения временикоординатного перехода // Матеріали ХІІІ Міжн. наук. конференції ім.
Акад. М. Кравчука. – ІІ ч. – Київ, 2010. – С. 259.
[3]Сабиров Р.Х. Построение аналога СТО для сверхвысоких скоростей Деп. рукопись.
№1074-892. Деп. ВИНИТИ. Укр. фіз. ж. №8, Т. 37. – Київ, 1992.
[4]Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации: Современный
анализ проблемы. – М.: Наука. Гл. ред. физ. мат. лит., 1987. – 272 с.
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Тадеєв Ю.П. - До питання врахування технологічного прогресу та інтелектуального капіталу в моделях економічного зростання

ДО ПИТАННЯ ВРАХУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Тадеєв Ю.П.
В роботі пропонується наступна модель економічного зростання, яка враховує
капіталоінтенсивний технологічний прогрес та інтелектуальний капітал як адитивну частину
трудового ресурсу

C1  1  t
U 
e dt  max,
1
0





Y  F Kˆ , Lˆ , Kˆ  KT , Lˆ  L  H , T  t   e xt , L  t   L0e nt ,
K  I K   K K , K  0  K0 ,

(1)

H  I H   H H , H 0  H0 ,
Y  C  IK  IH ,
C  0, I K  0, I H  0,
В моделі (1) U – інтегральна функція корисності зі сталою міжчасовою еластичністю
заміщення [1], F   – неокласична виробнича функція [2], K – фізичний капітал,
T  t   0, T  t   0 – екзогенний технологічний прогрес, L  H  t  – людський капітал, L –

праця, H  t  – інтелектуальний капітал, що в даному випадку є ендогенним і вимірюється
додатковими одиницями робочої сили, C – споживання, I K та I H – валове інвестування у
фізичний та інтелектуальний капітали,  K та  H – темпи амортизації фізичного та
інтелектуального капіталів. Числові параметри моделі (1) є такими, що забезпечують є
збіжність невласного інтегралу (критерію ефективності).
Використовуючи принцип максимуму Понтрягіна, а саме, необхідні умови
оптимальності, доводиться, що оптимальний розв‘язок володіє магістральною властивістю
[3] відносно величини
Lˆ L  H
z : 
(2)
KT
Kˆ
Виявляється, що модель (1) в кінцевому випадку еквівалентна класичній АК-моделі [1]
з нейтральним за Хіксом технологічним прогресом, в якій відсутнє чітке розділення
капіталів. Тому для подальшого аналізу моделі (1) можна застосувати методи аналізу АКмоделі.
1.Барро Дж. Экономический рост / Р. Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартин: [пер. с англ.] – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 824 с.
2.Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: [навч.
посібник] / О.І Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.
3.Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост (Многоотраслевой анализ) / М.
Моришима: [пер. с англ.] – М.: Изд-во «Наука», 1972. – 280 с.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ГИДРОДИНАМИКИ
Тахиров Ж.О.
В работе исследована краевая задача для квазилинейных параболических уравнений с
коэффициентами, терпящими разрыв подвижной и заранее неизвестной линии, которая
является математической моделью процесса нагнетание гидротехнического раствора в грунт.
Пусть в водонасышенный грунт нагнетается упругий гидротехнический раствор. Если
нагнетание производится одновременно из ряда скважин, расположенных на одной прямой
при равных или достаточно малых расстояниях друг от друга, то для определения давления
u1 ( x, t ) нагнетаемой жидкости и давления u2 ( x, t ) вытесняемой жидкости, движущихся в
пористой среде без смешивания (причем x = s(t ) - линия их раздела), можно поставить
следующую математическую задачу.
Необходимо определить положение границы проникнованения раствора в грунт и
распределение давлений в областях, занятых внедренным раствором оттесненной грунтовой
водой.
Требуется найти пару функции (s(t ), ui (t , x)), i = 1, 2 , удовлетворяющие уравнениям и
условиям
a1 (u1 )u1t = u1xx , в D1 = {(t , x) : 0 < t  T ,  l < x < s(t )},
(1)

a2 (u2 )u2t = u2 xx , в D2 = {(t , x) : 0 < t  T , s(t ) < x < l},
(2)
u1 (0, x) = 1 ( x),  l  x  s0 = s(0),
(3)
u2 (0, x) = 2 ( x), s0  x  l ,
(4)
u1x (t , l ) =  1 (t ), 0  t  T ,
(5)
u2 x (t , l ) =  2 (t ), 0  t  T ,
(6)
u1 (t , s(t )) = u2 (t , s(t )), 0  t  T ,
(7)
u1x (t , s(t )) = u2 x (t , s(t )), 0  t  T ,
(8)
s(t ) = u1x (t , s(t )), 0  t  T .
(9)
Исследование проводится по следующей схеме.
Сначала устанавливаются двусторонные оценки для неизвестной границы в
рассматриваемой области, т.е.неизвестная граница x = s(t ) отстоит на положительном
расстоянии от границ x = l . Доказана единственность обобщенного решения.
Далее получены априорные оценки норм Гельдера для решении и на их основе
доказаны теорема существования.
1.Веригин Н. Н. Нагнетание вяжущих растворов в горные породы в целях повышения
прочности и водонепроницаемости основании гидротехнических сооружений // Изв.Ан
СССР. Отд.тех.наук. - 1952. - № 5. 674-687 с.
2.Рубинштейн Л. И. О решении задачи Н.Веригина. // ДАН СССР. - 1957.- Т.144. - № 1.
50-53 с.
3.Камынин Л. И. Об одной задаче гидротехники. // ДАН СССР. - 1962. - Т.143. - № 4.
779-782 с.
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Терент’єва Л.С. - Статистична параметризація моделі оцінювання ризиків дефолту для оцінки дефолту держави (на прикладі україни)

СТАТИСТИЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ
ДЕФОЛТУ ДЛЯ ОЦІНКИ ДЕФОЛТУ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)
Терент‘єва Л.С.
Проблема оцінки ризиків дефолту є вкрай актуальною для будь-якого інвестора, а
можливість виконання зовнішніх зобов‘язань суб‘єктом господарювання є одним із найбільш
суттєвих факторів впливу на його інвестиційну привабливість.
Вихідною позицією широко відомих методів оцінювання ризиків дефолту [1] є розгляд
фірми, як суб‘єкту господарювання. Оцінки, що робляться стосовно можливості дефолту,
будуються з огляду на кількісні характеристики її діяльності, такі як ринкова капіталізація
активів, статистична оцінка ризиковості діяльності і т. ін..
В роботі модель, що була розроблена в [2], [3], застосовується для оцінки дефолту
держави, як суб‘єкту господарювання. Пропонуються алгоритми оцінювання параметрів
моделі, що базуються на статистичних показниках фінансових звітів уряду держави, законах,
що регулюють державний бюджет, а також прогнозних розрахунках платежів з погашення та
обслуговування діючих кредитів (позик) [4].
Основними компонентами пропонованої методики є статистичні оцінки майбутніх
видатків з держбюджету на обслуговування зовнішнього боргу, структури зовнішніх
запозичень, а також параметрів, які відбивають ефективність залучення зовнішніх ресурсів
та державного фінансового господарювання. На основі публічних статистичних даних
будується випадковий процес еволюції внутрішньої доходності, що, певною мірою, є
індикатором інвестиційного клімату держави.
Розроблені алгоритми застосовано для отримання оцінок ризиків України щодо
спроможності сплачувати за зовнішніми зобов‘язаннями з урахуванням певних сценаріїв
розвитку зовнішньоекономічних відносин, а також модуляції внутрішньоекономічної
ефективності. Зокрема, за побудови можливих сценаріїв враховано вплив валютних коливань
на оцінку можливості перебування України у бездефолтному стані.
1. Altman E. Default recovery rates in credit risk modelling: a review of the literature and
empirical evidence / E. Altman, A. Resti, A. Sironi // Economic Notes: Wiley Online Library. –
2004. – P. 1-32.
2. Гончар М.С., Терент’єва Л.С. Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів //
Системні дослідження та інформаційні технології, 2009, №3, с. 43-51.
3. N.S. Gonchar, L.S. Terentieva, Default Risk Valuation of the Firm with the Special
Process of Internal Yield // Journal of Automation and Information Sciences (Begell house, Inc,
New York), Volume 40, Number 8, 2008, p. 57-71.
4. Виплати за державним боргом // Міністерство фінансів України [Електронний
ресурс]. – К.: Міністерство фінансів України, 2011. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=36047
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОЗОН ХИГГСА?
Терровере В.Р
Математическое мифотворчество - это математически безупречная теория, не имеющая
никакого отношения к физической реальности. Теория бозона Хиггса стартует с лагранжиана
скалярного поля  [1, ф- лa (14.43)]
1
1
1
L  T  V = (  )2  (  2 2   4 ).
(1)
2
2
4
Отсюда следует нелинейное уравнение Клейна-Гордона
2
 = F = ( 2   3 ).
(2)
Сравним это уравнение со вторым законом Ньютона
(3)
md 2 qi / dt 2 = F = V / qi .
Этот закон устанавливает причинно-следственную связь между внешней силой F и
ускорением материального объекта m . Питер Хиггс называет V в ф-ле (1) потенциалом. Но
"сила" в ф-ле (2) не является внешней причиной изменения  , так как она сама зависит от
следствия, каковым является  . Все известные в физике модельные потенциалы - Кулона,
Ньютона, ядерные - являются внешними по отношению к тем объектам, с которыми они
взаимодействуют и в этом их главный физический смысл. С учетом вышеизложенного
самодействующее поле (идея барона М-на ?) и "механизм Хиггса" введения масс частиц за
счет "спонтанного нарушения симметрии" [1,с.371-378] являются математическим
мифотворчеством. Якобы обнаруженный бозон Хиггса имеет массу 125 ГэВ (масса цезия).
Поэтому совершенно непонятно, какое отношение имеет бозон Хиггса к таким слабым
процессам как нейтрино-нейтринное рассеяние или распад нейтрона с их несопоставимо
малыми энергиями реакций.
Автор предлагает механизм [2], свободный от обнаруженных недостатков "механизма
Хиггса".
1.
2.
3.

Хелзен Ф, Мартин А. Кварки и лептоны.- Н.:ИО НКФМИ, 2000.-452 с.
Терровере В.Р. Релятивистская трактовка спина электрона.
URL: http://agora.guru.ru/display.php?conf=EKOMOD-2011
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Ходневич Я.В. - Математичне моделювання кінематичних характеристик руслового потоку в місці обтікання гряди наносів

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РУСЛОВОГО ПОТОКУ В МІСЦІ ОБТІКАННЯ ГРЯДИ НАНОСІВ
Ходневич Я.В.
Розглядається задача чисельного моделювання динаміки турбулентного потоку в
природному руслі при обтіканні гряди наносів, що розміщена під гострим кутом до берега та
відхилена вниз за течією. Обчислення кінематичних характеристик потоку проводиться в
локальній тривимірній області, яка має форму паралелепіпеда та знаходиться біля підніжжя
гряди наносів, з протилежного боку до набігаючого потоку.
Для моделювання руху реальної турбулентної рідини використовуються рівняння
Рейнольдса (1) для квазіламінарного потоку (неявна схема обчислень) та рівняння
Рейнольдса у дивергентній формі (2), які доповнюються рівняннями k-ε моделі
турбулентності (3-4) (явна схема обчислень):
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де u i – компоненти вектора осередненої швидкості, t – час, xi – координати точки, X i –
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компоненти вектора осередненої масової сили,  – щільність рідини, p – осереднений
гідродинамічний тиск,  T – коефіцієнт турбулентної в'язкості, u i/ u /j – момент кореляції
пульсацій швидкостей, k – енергія турбулентності,  – швидкість дисипації енергії
турбулентності, L – довжина шляху перемішування, C D , C1 , C 2 ,  k ,   – модельні
константи, i – номер рівняння, j – номер члена в рівнянні ( i, j  1,3 ).
Запропоновано підхід до розв‘язання задачі, в якому поєднуються математичні моделі
динаміки руслового потоку в одновимірному, двовимірному і тривимірному випадках з
метою досягнення стійких розв‘язків системи рівнянь Рейнольдса [1].
1.Ходневич Я.В. Про стійкість розв‘язків системи рівнянь Рейнольдса при чисельному
моделюванні кінематичних характеристик водного потоку, що обтікає руслову гряду / Я.В.
Ходневич // XV International Conference DSMSI. Abstracts of conference reports. Kyiv, Ukraine,
May 25-27, 2011. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, - 2011. – С. 222.

238

Хусаінов Діл. Я., кандидат геогр. наук, доцент кафедри регіональної економіки
Київського національного економічного університета
Хусаінов Діл.Я. - Прості, як социальний концепт. Кількісний та якісний простір, його види

ПРОСТІР, ЯК СОЦИАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ. КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ ПРОСТІР,
ЙОГО ВИДИ
Хусаінов Діл.Я.
Поняття про простір розроблене Р.Декартом і І.Ньютоном – це простір однорідний,
локальний ( по Ньютону), який не має ніяких якісних характеристик: іншими словами це
простір кількісний. Кожна точка однорідного, гомогенного кількісного простору є
абсолютно рівнозначною іншій точці простору і нічим від неї не відрізняється.
Згідно з Аристотелем структура світового простору має два виміри – сталий (топіка
«природного місці» кожної речі) і змінний ( координація конкретної речі в даний момент
часу, який визначається впливами інших речей і дистанцій від «природного місця»). Цей
простір є якісним , і він був загальноприйнятим і в древнєгрецькому світі і в європейському
Середньовіччі.
Поява кількісного простору є запереченням аристотелевського якісного простору. Для
західноєвропейської науки від Ейнштейна і Нільса Бора простір був кількісним. Після цього
ньютонівські і декартовські уяви про простір починають підлягати ревізіі і коректуватися. З
точки зору якісного простору місце находження явища, наприклад, місцезнаходження
суспільства, просторовий рельєф, ландшафт території, де відбувається та чи інша подія дуже
важливі для встановлення суті цього явища, його аналізу і прогнозів відносно подальших
наслідків. Простір не пустота, а деяке змістове середовище, яке не просто впливає на
суспільство, але визначає його структурні особливості. В теперішній час все більше говорять
про нові типи просторів – віртуальний, інформаційний, комунікативний, єдиний політичний,
військовий, юридичний, гуманітарний простір, економічний простір і його складові –
митний, валютний, енергетичний, транспортний тощо. Досвід світовий релігій свідчить, що
набагато раніше економічного простору, створеного капіталізмом, сформувався духовний
простір; при цьому його релігійна форма випередила сучасну науково-інформаційну на
декілька тисяч років. Специфічною ознакою економічного простору є те, що він формується
виробничими відносинами, тобто зв‘язками між функціонуючими системами, об‘єктами та
суб‘єктами підприємницької діяльності. Економічний простір в широкому розумінні – це
сфера господарської діяльності в межах певного середовища.
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Чаркина О.В., Богдан М.М. - Механизмы неустойчивости и стабилизации связанных состояний флаксонов в системах джозефсоновских контактов

МЕХАНИЗМЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛИЗАЦИИ СВЯЗАННЫХ
СОСТОЯНИЙ ФЛАКСОНОВ В СИСТЕМАХ ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ КОНТАКТОВ
Чаркина О.В., Богдан М.М.

Динамические свойства нелинейных длинноволновых возбуждений в низкоразмерных
дискретных моделях и системах с нелокальным взаимодействием, таких как длинные
джозефсоновские контакты, квазиодномерные сильно анизотропные кристаллы и магнетики
могут быть описаны в рамках уравнения синус-Гордон с высшей дисперсией. В данной
работе показано, что регуляризованное уравнение синус-Гордон с четвертой
пространственно-временной смешанной производной позволяет моделировать целый ряд
особенностей нелинейной динамики флаксонов (квантов магнитного потока) в системах
связанных джозефсоновских контактов. К таким системам относятся как слоистые структуры
слабосвязанных сверхпроводников, так и метаматериалы, созданные на основе
джозефсоновских контактов.
Флаксоны могут быть теоретически описаны в терминах топологических солитонов. В
работе исследованы механизмы излучения неравновесными флаксонами волн сплошного
спектра и бризеров – связанных состояний флаксонов и антифлаксонов. Установлен и
аналитически описан механизм формирования солитонных комплексов – связанных
состояний флаксонов с одинаковым топологическим зарядом. Показано, что за счет сильной
дисперсии при немалых скоростях и на близких расстояниях между одинаковыми
флаксонами возникает притяжение, ведущее к образованию их связанного состояния.
Аналитически и численно исследована устойчивость стационарно и безызлучательно
движущихся солитонных комплексов. Установлено, что такие солитонные комплексы
устойчивы относительно слабых возмущений их формы, при этом в спектре их малых
колебаний отсутствуют локализованные внутренние моды. Другие численно найденные
конфигурации солитонных комплексов со сложной внутренней структурой являются
метастабильными состояниями с большим временем жизни.
С помощью компьютерного моделирования детально исследованы особенности
процессов формирования и эволюции солитонных комплексов в зависимости от величины
дисперсии, скорости и расстояния между составляющими их флаксонами. Установлены
критические значения этих параметров, при которых реализуются режимы распада и
образования солитонных комплексов. Изучены механизмы распада солитонных комплексов,
включающие резонансное возбуждение внутренних мод и последующую их трансформацию
в бризеры. Установлены физические факторы, ведущие к неустойчивости комплексов при их
взаимных столкновениях. Показано, что солитонные комплексы со сложной внутренней
структурой, описывающие связанные состояния пар одинаковых флаксонов, в условиях
диссипации могут быть стабилизированы постоянными внешними полями. Установлено, что
с ростом внешней силы переход от одной устойчивой конфигурации комплекса к более
сложной происходит скачками, а зависимость скорости комплекса от силы имеет
ступенчатый характер, что делает возможным ее экспериментальное обнаружение.
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ВИДОВ КАК ОБЪЕКТОВ С
ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Юрьева О.Д., Абросимов Д.В.
В работе рассматривается общая математическая модель динамики двух
взаимодействующих видов. Проводится анализ расширенных моделей взаимодействия двух
видов как объектов с запаздыванием.
Общая математическая модель динамики двух взаимодействующих видов с учѐтом
запаздываний в размножении описывается уравнениями вида:




(1)
N 1 (t )  K1 N1 (t  1 ), N2 (t  1 )  N1 (t ); N2 (t )  K 2 N1 (t   2 ), N2 (t   2 )  N 2 (t ).
где N1 и N2 − плотности популяций, а K1 и K2 − скорости размножения первого и второго
видов, τ1 и τ2 − запаздывания в размножении первого и второго видов соответственно.
Предполагается, что функции K1 и K2 определены и непрерывны вместе со своими
производными для всех неотрицательных значений N1 и N2; K1 N2  0 и K2 N1  0 , так
как в противном случае уравнения (1) были бы независимыми и описывали бы
невзаимодействующие виды.
Рассмотрены взаимоотношения типа «конкуренция» при следующих основных
требованиях, накладываемых на функции K1 и K2, вытекающих из биологического смысла
рассматриваемого взаимодействия: 1) K1 N1  0 ; K2 N2  0 – существует внутривидовая
конкуренция; 2) K1 N2  0 ;

K2 N1  0 – существует межвидовая конкуренция; 3)
K1  0, 0   0 ; K 2  0, 0   0 – при малом количестве особей численность обоих видов

возрастает; 4) K1  0, N2max   K2  N1max ,0   0

– численность данного вида не может

увеличиваться, если велика численность другого вида, где N1max и N 2max – положительные
числа); 5) N1*  N1max ; N2**  N2max , где N1* и N 2** – корни

уравнений K1  N1 , 0   0 и

K2  0, N2   0 соответственно, либо: 5 а) N1*  N1max ; N2**  N2max .
Проведен анализ нестационарных процессов при конкуренции двух видов. Выявлено,
что при неустойчивом режиме сосуществования возможны процессы двух типов. Тип 1:
вымирание одного вида и установление постоянной численности другого вида. Этот случай
реализуется при выполнении условий 5. Тип 2: установление автоколебаний численностей
обоих видов около их стационарных значений. Этот случай реализуется при выполнении
условий 5а. Проведен качественный анализ и численное исследование представленных
моделей.

1.Колмогоров А.Н. Качественное изучение математических моделей динамики
популяций. − «Проблемы кибернетики». Вып. 25. М., «Наука», 1972, с. 100−106.
2.Горяченко В.Д. К динамике взаимодействия популяций как объектов с
запаздыванием. − «Динамика биологических систем» (Межвуз. сб.), 1977, вып. 1, с. 32−46.

241

3. Modeling and investigation of mechanical systems

DYNAMICAL SYSTEMS MODELLING
AND STABILITY INVESTIGATION

MODELLING
&
STABILITY
Section 3
MODELLING AND INVESTIGATION OF
MECHANICAL SYSTEMS

242

Borysenko Oleksandr Danylovych Candidate
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,
email: odb@univ.kiev.ua;
Borysenko Olga Volodymyrivna, Candidate,
National Technical University of Ukraine (KPI), Kyiv, Ukraine,
email: olga_borisenko@ukr.net
Borysenko O. D, Borysenko O. V. - Asymptotic behavior of the random oscillating system

ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF THE RANDOM OSCILLATING SYSTEM
Borysenko O. D, Borysenko O. V.
In this talk we consider the behaviour, as   0 , of the fourth order autonomous oscillating
system driven by stochastic differential equation
x IV (t )  b1 x(t )  b2 x(t )  b3 x(t )  b4 x(t ) =
=  1 f1 ( x(t ), x(t ), x(t ), x(t ))  f ( x(t ), x(t ), x(t ), x(t ))
with non-random initial conditions x(0) = x0(1) , x(0) = x0(2) , x(0) = x0(3) , x(0) = x0(4) , where
k

 > 0 is a small parameter, f (t , x, x, x) is a random function such that
t

 f ( x(s), x(s), x(s), x(s))ds = 

t

k2

0



 f ( x(s), x(s), x(s), x(s))dw(s) 
2

0

t

k3

 f ( x(s), x(s), x(s), x(s), z ) (ds, dz ),
3

0R

ki > 0, i = 1, 2,3 ; fi , i = 1, 2,3 are non-random functions; w(t ) is a standard Wiener process;
 (dt , dy) is the Poisson measure independent on w(t ) , E (dt , dy) = (dy)dt , ( A) is a finite
measure on Borel sets in R .
We make a change of time t  t /  k , where k = min{k1 , 2k2 , k3} , and study asymptotic
behaviour of considered oscillatory system, as   0 , in the cases, when there exists stable
harmonic oscillations in the system under condition  = 0 .
It is considered the following cases:
bb
1) b1 > 0 , b3 > 0 , b12b4 = b3 (b1b2  b3 ) , b4 > 1 3 .
4
b
2) b1 > 0 , b3 > 0 , b1b2 > b3 , b12 > 4(b2  3 ) , b12b4 = b3 (b1b2  b3 ) .
b1

b2 
b2 
b2 
3) b1 > 0 , 4b2 > b12 , b3 = b1  b2  1  , b4 = 1  b2  1  .
4
4
4

2
4) b1 = 0 , b3 = 0 , b2 > 0 , b4 > 0 , b2 > 4b4 .
The dependence of coefficients of averaging system on order of small parameter  > 0 in
every term of considered oscillatory system is studied.
Autonomous oscillating systems of fourth order under the action of small white noise and
centered Poisson noise are studied in [1] - [2].
1.Borysenko O.D., Borysenko O.V. Averaging method for autonomous oscillating system of
fourth order under the action of random disturbances // Bulletin of Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics - 2010. - В№ 4. - P. 11 - 15.
2.Borysenko O.D., Borysenko O.V. Limit behavior of autonomous fours order oscillating
system under the action of random perturbations in the case of complex roots of characteristic
equation // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and
Mathematics - 2011. - В№ 2. - P. 7 - 11.
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ASYMPTOTIC ANALYSIS OF FIELDS INSIDE HIGH CONTRAST COMPOSITES
Yuliya Gorb
The motivation for the problem described in this talk is driven by the applications in which
processes occur in strongly heterogeneous media with large variations in material properties.
Mentioned feature is referred to as a high contrast in material properties and characterized by the
parameter
max ( x)
 = x
1,
min ( x)
x

where  is the conductivity of the underlying highly heterogeneous medium  . Modeling
and numerical simulation of such media pose significant mathematical and computational
challenges. To that end, we consider a high contrast medium with particles that are close-totouching, and study the singular behavior of the electric field described by the gradient of the
solution to the corresponding problem. The gradient's blow up can be captured by constructing and
analyzing an approximate discrete system to the original continuum problem. We explore both
linear and non-linear formulations.
1.Y.Gorb, A.Novikov ``Blow up of Solutions to the p -Laplace Equation'' // SIAM Multiscale
Model. Simul. - 2012. - 10:3, P. 727-743.
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MATHEMATICAL SIMULATION OF PROCESSES OF VIBROPROTECTION OF
SYSTEMS WITH ISOCHRONOUS ROLLER ABSORBER
Legeza D.V.

Abstract contains continuation of researches of dynamic behaviour of the nonlinear
vibroprotective systems with roller absorber with the special surface of woobling [1 – 5] of
variation calculation, analytical mechanics and mathematical simulation methods. The
isochronousness of such absorbers was strictly mathematically proved in the article [4] and by an
analytical method a frequency of their own oscillations was defined. In the article [5] with the use
of Appel‘s formalism the mathematical model of the nonlinear vibroprotective system a «bearing
body – an isochronous roller absorber» was developed and equation of its amplitude-frequency
characteristic (AFC) was determinated for a linear model.
Purpose of the work – to develop an analytical approach for determination of AFC for the
nonlinear model of the vibroprotective system with an isochronous roller absorber in the first
approaching and numeral methods to define the optimum parameters of tuning of such absorber.
For definition of AFC for the nonlinear model of the vibroprotective system procedure of the
averaging method of W. Ritz is used in the first approaching [6]. On the basis of mathematical
model of the nonlinear vibroprotective system from [5] nonlinear algebraic equalizations of AFC of
the system were got in a non-obvious kind, which were decided numeral methods. With their use
the numeral-graphic method of determination of optimum parameters of tuning of roller absorber is
developed. This method allows to tune roller absorber on frequency and on amplitude. It is proved
that the own frequency of the optimum tuned absorber for a nonlinear model does not coincide with
the own frequency of the optimum tuned absorber for a linear model. It is at the same time set that
at the optimum tuning of parameters of absorber the maximal values of amplitudes of bearing body
for linear and nonlinear models differ approximately on 3%.
Numeral experiments with a nonlinear model confirmed efficiency of the use of isochronous
roller absorber for vibroprotection of flexible low-frequency objects: maximal amplitude of the
forced oscillations of bearing body can be reduce to four times due to the proper choice of
parameters of tuning of absorber.
1.Легеза В.П., Легеза Д.В. Про рівняння брахістохрони для однорідного циліндра //
Тези доп. на ХІІ Міжнар. конф. ім. акад. М.Кравчука, Київ, 15-17 травня 2008 р. – НТУУ
«КПІ», 2008. – С. 238.
2.Легеза В.П. Віброзахист динамічних систем із котковими гасниками. – К.: «Четверта
хвиля», 2010. – 280 с.
3.Патент України на винахід №99759, МПК F16F7/10, E04B1/98. Ізохронний роликовий
гасник вимушених коливань / Легеза В.П., Легеза Д.В. – Опубл. 25.09.2012; Бюл. №18.
4.Легеза В.П., Легеза Д.В. Изохронные колебания тяжелого цилиндра в
цилиндрической выемке // Проблемы управления и информатики. – 2012, №1. – С. 19 – 26.
5.Легеза В.П. Эффективность виброзащитной системы с изохронным роликовым
гасителем // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2013, №2. – С. 65 –76.
6.Klotter K. Non-linear vibration problem treated by the averaging method of W. Ritz //
Proc.1-st U.S. Nation. Congr. Appl. Mech. – Chicago: Edwards Brothers Inc., 1951. – P. 125 – 131.
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HYDRODYNAMIC MODELLING OF IRREGULAR WIND GENERATED WAVES ON
THE FINITE DEPTH WATER INCLUDING NONLINEAR EFFECTS
Martynovsky I, Serdjuchenko A.
Hydrodynamic and statistical models for surface waves on the water play very important role
in the investigation of dynamical response of ships, shore and offshore structures. During the last
century two liner models – small amplitudes harmonic waves and spectral model have been used in
the practical application very widely [1]. In the nonlinear approach modern generalizations of the
classical progressive nonlinear Stokes waves ware realized in the wave-groups models and
associated nonlinear Schrödinger Equations and weekly nonlinear spectral models and associated
Zacharov equations. A family of numerical models ware developed last years for the investigation
of strongly nonlinear finite amplitude water waves. The key problem here is how to cooperate
irregularity and nonlinearity of steep and intensive wind generated waves.
Special nonlinear hydrodynamic model for irregular wind generated waves on the finite depth
water has been elaborated for the application in the analysis of dynamical response of wave energy
convertors. This wave model is acceptable on the so-called quasi-stationary temporal intervals
(about 30...40 min.). Adequate and reliable statistical estimations of dynamical response of wave
energy convertors may be derived from the realizations on these temporal intervals for the irregular
wind generated wave fields. The main ideas of the model are as follows.
On the first stage the intensity and wave structure of irregular wind wave field are determined
by using generalized 6-th parametric double-peak Hassellman frequency spectrum. After the
discretization of the spectrum temporal or special realizations of the wave surface may be calculated
numerically on the above mentioned intervals. Wave pressure field and fluid particle velocity field
are derived as a spectral solution of the specially formulated quasi linear boundary value problem
for surface waves. This stage is considering as a linear approach in the construction of the model.
On the second stage local group characteristic of wave surface realizations such as amplitude
envelope, phase perturbations and corresponding local values of the wave numbers and frequencies
must be derived by using Hilbert transform procedure. All these values are the input data for the
nonlinear generalization of the model on the next stages.
In the procedure of the nonlinear generalization first of all irregular wave surface must be
―saturated‖ by high order bounded harmonics (up to 20-th order) with special phase shift to obtain
asymmetric surface profiles to be specific for wind generated waves. After that fluid particle
velocities on the wave surface are calculated by using specially developed half-inverse solution of
the fully nonlinear boundary value problem. For the calculation of wave velocity and pressure fields
in the fluid domain Cauchy integral formula (in 2D model) has been used. Testing and systematic
numerical calculations and animated pictures displayed realistic results for wave surface and
hydrodynamic fields in the fluid domain [2].
 Brebbia C.A. Dynamic Analysis of Offshore Structures / C.A. Brebbia, S. Walker // L.:
Sudostrojenie, 1983 - 232 p. (in Rus.).
 Martynovsky I.M. Numerical modelling of the irregular wind generated waves in the
problems of wave energy conversions / I.M. Martynovsky, A.M. Serdjuchenko // Proceed. of
Cherson Techn. University. 2011, №3 (42) - pp. 290-295. (in Ukr.).
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NONLINEAR RANDOM COMPOSITES TWO-AXIAL CREEP MODELING
Maslov B.P., Govor E.A.
Simulation of stress concentration near inclusions in nonlinear viscoelastic random
composites is concerned with the random nonlinear viscoelastic multi-component media overall
response modeling [1-3]. The continuum considered here is suggested to be subjected to initial
finite viscous deformation [2]. First Piola stress tensor and deformation gradient are used as
conjugated field variables in a fixed reference state [3]. Nonlinear problem is investigated in second
order approximation theory when the gradient deformation terms higher than second order are
neglected. Incremental approach is used to determine stress concentration on inclusion boundary.
Convex potential time dependent functions are used to build overall constitutive relations. R.Hill
surface operator technique is adapted to determine stress concentration near inclusions in a case of
nonlinear matrix creep [1].
The Rabotnov type relaxation function R(t ) can be defined as function that time derivative
becomes the left-sided Riemann-Liouville fractional derivative
t
1
d
(1)
D R(t ) =
 (t  s) R( s)ds.
(m) dt 0
In the considered nonlinear case the equilibrium equation arising from the constitutive
relaxation and the appropriate boundary conditions can only be solved numerically. As a result,
long- and short-term contributions can not be easily decoupled. Therefore, the constitutive
parameters have to be identified by minimizing an error functional which is based on the entire
stress history [2]. It is assumed that the components of random composite are in the state of initial
stress induced by finite viscous deformation. So overall nonlinear visco-elastic constitutive equation
in the case of incompressible components [3] is obtained in the form
2

t

  t  =  p1  B  t   B  t   F  t  R  t  u  C  u  duF 1  t 
2

i =1

(2)

0

with symbols adopted in [2].
One of the objectives here is to study the nonlinear material response of polymer matrix
based composites. As an example we select a glass-boron/epoxy material system. Epoxy is used as
a bonding agent. The fiber is assumed to remain elastic during deformation so that the inelastic
effects are limited to the matrix phase. The results obtained illustrate dependence of effective
relaxation functions from glass concentration volume. Nonlinear second order relaxation function is
used to evaluate the time dependant stress concentration near inclusions in a case of two-axial
loading. Simulation and modeling is carried out with elastic parameters of glass and nonlinear
viscoelastic properties of epoxy and LaRC-SI polyimide.
1.Talbot D.R.S., Willis J.R. Bounds for the Effective Constitutive Relation of a Nonlinear
Composite// Proc. R. Soc. Lond., Ser. A - 2004. - 460. - P. 2705-2723.
2.Maslov B.P Thermal-stress concentration near inclusions in viscoelastic random composites
// Journal of Engineering Mathematics - 2008. - 61, No 8. - P. 339-355.
3.Maslov B.P. Stress Concentration in Non-Compressible Multi-Component Material // Int.
Appl. Mech - 2000. - 36, No 3. - P. 108-114.
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AUTOMATED SYSTEM OF NUMERICAl ANALYSIS AND VISUALIZATION OF
ULTRASOUND MEASURING DATA OF ELASTIC WAVES VELOCITIES ANISOTROPY
Onanko Y.A.
Influence of nonlinear processes on the real environment results in to the dissipated
destruction which in same queue causes degradation of deformation characteristics – decrease of
effective elastic characteristics Cijkl and change of structure of crack – pore space. The automated
system (AS) is offered of numerical analysis and visualization of US measuring of anisotropy
parameters data of velocities V of elastic longitudinal, "rapid‖ and "slow" transversal waves [1].
The algorithm principle scheme of calculation of anisotropy parameters
is presented on fig. 1.
Calculation of phase velocity values V and elastic displacements vectors U normal waves
↓
Search of matrix A, which will bring the tensor matrix of Grin – Kristofel Gij to the diagonal kind
↓
Finding of own vectors and the resulted tensor values of Kristofel Λij = Cmn/ρ
↓
Determination of radial velocity vectors Vr and their modules Vr
↓
Finding of rejection corners of elastic displacements vectors U and radial velocities Vп from
wave normal direction ( U, n )
↓
Calculation of differential elastic anisotropy coefficient Ad
↓
Conclusion and preservation of results of Λij, Ad, Vr
Fig. 1. The algorithm principle scheme of calculation of anisotropy parameters (azimuthal
dependence of phase velocity V and module of radial velocity Vr, the rejection corner of elastic
displacements vector U from the direction of wave normal ( U, n ); the differential coefficient of
elastic anisotropy Ad).
Thus, the developed automated system of numerical analysis and visualization of US
measuring data of anisotropy parameters of the elastic waves velocities V can be used for expresstreatment of experimental values of phase velocities of quasilongitudinal V║, "fast" V┴1 and "slow"
V┴2 quasitransversal waves. Programmatic algorithmic facilities of the automated system of
numerical analysis and visualization of US measuring data of anisotropy parameters of elastic
waves velocities V, which provide the account of influence of heterogeneity of composition and
textures structure and their efficiency, are examined. At the analysis of configuration the program
passes to the stage of forming of capable of working programmatic complex, going out from the
present modules and parameters set.
1.Vyzhva S.A. Seismoacoustic diagnostics of destruction processes in environment /S.A.
Vyzhva, G.T. Prodayvoda, Y.A. Onanko // Geoinformatics. – 2011. - № 1. - P. 42-47.
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ANISOTROPIC SD MATERIALS FLUIDITY CRITERIA MATHEMATICAL
MODELS.
G.V.Pavilaynen, I.V.Efimov
The paper is devoted to actual questions of data processing in experimental studies. This
paper proposes a yield contour construction method for anisotropic metal plates and loads with SD
(strength differential) effect. The authors used classical approaches of R. Mises, R. Hill, W.A.
Backofen [1] and the modern mathematical modeling [2, 3]. Anisotropic SD materials have
advantages over the isotropic materials in the biaxial stress state and can be used in spherical or
cylindrical constructions under the hydrostatic pressure [4]. However significant plastic anisotropy
and SD-effect makes it difficult to study such materials.
The following scientific results are produced:
-A computer program that allows building different yield contours of anisotropic SD materials
using the experimental data. A.A. Treshev and O.G. Ribakina [5] contour coefficients were found
for some modern materials. Using of the proposed program does not require special engineering
training. Contour construction uses modern multidimensional optimization methods that provide
any required accuracy and can be visually controlled.
-A numerical algorithm was proposed for an evaluation of the goal function‘s global
minimum. The authors derived the goal function with its Lipschits constant expression. The
evaluation of the Lipschits constant guarantees the existence of the global minimum and provides
the convergence of the algorithm.
-Yield contour coefficients were found for some modern structural alloys using the
experimental data as an example of the program application. This result is concordant with the
research works of other authors [6, 7].
The proposed yield contour construction method can be used in the calculation of the stressstrain state of circular plates of the new structural alloys, and for the processing of the experimental
data obtained in bending plates. The method allows to estimate the mechanical properties of
constructions and to determine the critical load occurrence of irreversible plastic deformation.
1.Backofen W.A. Deformation Processing. Addison-Wesley, New York, 1972.
2.Zabelin A.N. Abstract of Ph.D. thesis ―Elastic and Plastic Bending of Thin Shallow Shells
of Positive Gaussian Curvature of SD Materials for Large Deflections‖. Tver, 2010.
3.Ribakina O.G. Yield criterion of anisotropic material with SD effect. Studies in Elasticity
and Plasticity// Vestnik of Leningrad University, 1982, No.14, p.132-142 (in Russian).
4.Efimov I.V., Pavilaynen G.V. Choice of Yield Criterion for Textured Alloys. In International
Scientific Conference ―Nonlinear Mechanics at the Turn of the Millennium‖, in honor of N.A.
Lyapunov‘s birth centenary. St. Petersburg, 2006 (in Russian).
5.Efimov I.V. Anisotropic materials fluidity contour mathematical models. // Transactions of
Seminar ―Computer Methods in Continuum Methanics ‖, 2011-2012 years. SPSU, 2012, p.3-15.
6.Bauer S.M., Klets O.G., Morozov N.F. Behavior of transversally isotropic cylindrical shells
under a dynamic application of radial pressure. // Mechanics of Solids. 2008, Vol.43,No. 4, p.539544.
7.Kulawinski D., Nagel K., Henkel S., Hubner P., Kuna M., Biermann H. Characterization of
stress-strain behavior of a cast TRIP steel under different biaxial planar load rations. Engineering
Fracture Mechanics 78 (2011), 1684-1695.
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RESEARCH OF TRANSVERSAL VIBRATIONS OF SEMI-INFINITE CABLE
UNDER THE ACTION OF NONLINEAR RESISTANCE FORCES
Pukach P.Ya.
The report presents qualitative research methodology of mathematical model for nonlinear
oscillations of elastic semi-infinite cable under condition of linear (variable by spatial variable)
elastic law and nonlinear resistance force. In its simplest formulation model is described by the
mixed problem for the equation
 2u ( x, t )
t 2




u( x, t ) 
 u( x, t ) 
 a ( x)
  g  x,
 = f ( x, t )
x 
x 
t 


with initial conditions

u( x,0)  u0 ( x) ,

u ( x,0)
 u1 ( x)
t

(1)

(2)

and boundary conditions

u( x,0)  u0 ( x)
(3)
in unbounded domain Q = (0,)  (0, T ) , 0 < T <  .
The aim of report is to study the solution of the problem of nonlinear transverse vibrations of
elastic elongated body under the force of resistance in unbounded domain (problem (1)-(3)). Such
problem have applications in various technical systems - vibration of pipelines, railways, long
bridges, electric lines, optical fibers [1-3]. Unboundedness of domain create more fundamental
difficulties in the study of the problem. For considered models of nonlinear oscillations has no general analytical techniques for determining the dynamic characteristics of the oscillatory process.
Therefore suggested using qualitative methods of the theory of nonlinear boundary value problems
to obtain correctness problem solution conditions (existence and uniqueness of the solution). In the
paper conditions of the correctness of the solution of mathematical model for these nonlinear
systems (sufficient conditions of the existence and uniqueness in the class of locally integrable
functions) are obtained.
Methods of qualitative study of semi-infinite cable vibrations under the forces of resistance
based on general principles of the theory of nonlinear boundary value problems - method of
monotony and Galerkin method. Scientific novelty of the work lies in particular in the
generalization of methods of studying nonlinear problems on a new class of oscillatory systems in
unbounded domains, justifying the correctness of the solution specified mathematical model, which
has practical applications in real engineering oscillatory systems. The technique allows not only
prove the correctness of the model solution, but also has an opportunity in its study to apply various
approximate methods.
1.Demeio L., Lenci S. Forced nonlinear oscillations of semi-infinite cables and beams resting
on a unilateral elastic substrate// Nonlinear Dynamics.- 49, 2007. – P. 203-215.
2.Ghayesh M.H. Parametric vibrations and stability of an axially accelerating string guided by
a non-linear elastic foundation// Int. Journ. Non-Lin. Mech.- 45, 2010. – P. 382 - 394.
3.Metrikine A.V. Steady state response of an infinite string on a non-linear visco-elastic
foundation to moving point loads// Journ. Sound Vibr.- 272, 2004. – P. 1033 - 1046.
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MODELING AND AVERAGING OF SOME HYDRODYNAMICS PROBLEMS
Sandrakov G.V.
Turbulent regimes are arisen under a small viscosity (or equivalently under a high Reynolds
number) and are associated with rapidly oscillating fluid dynamics. Moreover, in mathematical and
numerical modeling it is known that rapidly oscillation effects arise under computer simulations of
solutions of Navier-Stokes equations with a vanishing viscosity. But reasons of the effects are not
clear, since the effects may be turbulent regimes or the numerical simulations may be incorrect.
Some theoretical and modeling results in the direction will be presented in the report.
Averaging of nonstationary linearized equations of hydrodynamics and Navier-Stokes
equations with periodic rapidly oscillating initial data and the vanishing viscosity will be discussed.
We give averaged (homogenized) equations whose solutions determine approximations (leading
terms of the asymptotics) of the solutions of the equations under consideration and estimate the
accuracy of the approximations. These approximations and estimates shed light on the following
interesting property of the solutions of the equations. When the viscosity is not too small, the
approximations contain no rapidly oscillating terms, and the equations under consideration
asymptotically smooth the rapid oscillations of the data; thus, the equations are asymptotically
parabolic. If the viscosity is very small, the approximations can contain rapidly oscillating terms
with zero means, and the equations are hyperbolic. In a sense, these are examples of stability and
bifurcations of the solutions, where the equations are considered as ones for dynamical systems in
appropriate infinite-dimensional spaces.
Therefore, the equations with a very small viscosity have the property of space-time
resonance with respect to spatial oscillations of the data. On the other hand, the equations have
smoothing property when the viscosity is not too small. The methods used also apply to the
nonstationary Navier-Stokes equations if the rapid oscillations of data are zero in mean and the
viscosity is not too small. The smoothing property holds also in the case. Moreover the solutions are
asymptotically small and it is valid for arbitrarily small viscosity in the case of potential data. In
particular, the results are applicable to some Kolmogorov flows.
Asymptotic and homogenization methods are used for the consideration according to [1], [2],
where some cases of the nonstationary linearized equations of hydrodynamics and Navier-Stokes
equations with periodic rapidly oscillatory ``forces'' were considered.
1.Sandrakov G. V. The influence of viscosity on oscillations in some linearized problems of
hydrodynamics / G. V. Sandrakov // Izvestiya: Math. – 2007. – 71:1. – P. 97–148.
2.Sandrakov G. V. On some properties of solutions of Navier-Stokes equations with
oscillating data / G. V. Sandrakov // J. Math. Sciences. – 2007. – 143. – P. 3377–3385.
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COUPLED PROBLEM ON INTERACTION OF DEFORMABLE BODY AND
COMPRESSIBLE LIQUID
Shumelchyk K., Kuzmenko V.
Contemporary problems of geology, geophysics and engineering are often associated with
interaction of different types of materials; the problem of interaction between solids and liquid is of
practical importance. Till now, there are still no complex researches of the interaction of elastic
bodies and liquid under high and extremely high pressure accounting for mass forces and nonlinear
properties of the liquid. In this context it is necessary to solve series of boundary value problems
using real dependencies between pressure and relative changes in liquid volume. The purpose of
this project is to introduce a new model of interaction considering the listed characteristics.
Regarding to the specifics of this problem, we solve it by direct minimization versus
existing program packages reducing the initial problem to solving the systems of linear algebraic
equations. The effects of mass forces allow applying the results obtained to study topical geological
problems such as prospecting liquid or gaseous mineral resources.
The research project deals with modeling the interaction between an elastic body and a
compressible liquid, which fills a crack inside the body. The approach to solve the problem based
on a variational formulation of the problem for an elastic body. A key element of the approach is
the description of body-liquid interaction. This problem is reduced to the series of functional
equations in Banach space. The algorithm and iterative process of solving a functional equation is
proposed and justified. The algorithm allows splitting the problem into two separate problems - for
elastic body and liquid [1].
Numerical research based on the iterative process of splitting. For solving the contact
problem we used variational approach with further discretization by finite elements. The resulting
quadratic programming problem was solved by the generalized method of upper relaxation. The
numerical algorithm for plane strain problems and calculating stress state implemented as a
software product. Created software enables computationally effective solving the problem of
interaction between elastic body and liquid under plane deformation.
In this study we presented a new model of the interaction of an elastic body with a
compressible liquid, which fills a crack inside the body. The results of solving this problem can be
used for prospecting of liquid and gaseous mineral resources.
1.Vlasenko Y. Coupled contact problems of mechanics of deformable solid / Y. Vlasenko,
V. Kuzmenko, K.Shumelchyk // Problems of computational mechanics and strength of structures. –
Dnipropetrovsk, 2012. – Ed. 19. – P. 41-47.
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WAYS OF TRANSITION TO CHAOS IN DYNAMICAL SYSTEMS WITH LIMITED
POWER-SUPPLY
Shvets A.Yu., Sirenko V.A.
The ways of transition to deterministic chaos in dynamical systems with limited power-supply
(non-ideal dynamical systems in sense of Sommerfeld-Kononenko) are investigated in details.
Revealed and described some of the new scenarios of transition to deterministic chaos that
generalize known scenarios of Feigenbaum and Pameau-Manneville. Shown the universality in the
implementation of the identified scenarios in transitions "regular regime – chaos", "regular regime –
hyper-chaos" and "chaos – hyper-chaos".

1.Krasnopolskaya T.S., Shvets A. Yu. Regular and chaotic dynamics of systems with limited
excitation. Moskow-Izhevsk, RCD, 2008.
2.Shvets A.Yu., Sirenko V.O. Peculiarities of Transition to Chaos in Nonideal
Hydrodynamics Systems // Chaotic Modeling and Simulation Journal, 2012, № 2. – p. 303-310.
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ON MOTION CONTROL ROBOTIC SYSTEM
Tadzhiev D.A.
Problem of control system with robotic actuators are reduced to the problem of stabilization
of programmed motion of a holonomic mechanical system that can be modeled by the following
equations
d  T  T
dU
 Q U ,
(1)
 Pu ,


dt  q  q
dt
where q  (q1 , q2 ,..., qn )' - is a vector of generalized coordinates, T - the kinetic energy of the

system T  T2  T1  T0 , T2  t , q, q   12 q ' A  t , q  q, T1  t , q, q   B'  t , q  q, T0  t , q   C  t , q  ,

Q  Q(t , q, q) - is a generalized external forces, U  R n - is a vector control forces acting on
the system of the drives, P  P(t , q, q,U ) - forces and moments that occur operation of the drive,
u  R n - is a vector of the input signal applied to the actuators.
Let the system (1) has a zero equilibrium q  q  0 , U  0 corresponding to a given software
movement.
Prove the following:
Statement 1. There is a law of formation of the control signals in the form of
dependency
u  S1q  S2 q  S3U ,
where S1 , S2 , S3  R n  n - is a constant matrices, in which the position q  q  U  0 of the
system (1) is uniformly asymptotically stable.
Statement 2. There is a law of formation of the control signals in the form of dependency
U  S (S1q  S 2 q  S 3U ) , where S , Sk  R n  n
( )  (sign(1 ), sign( c ),..., sign( n ))' ,   Rn
in which the position q  q  U  0 is uniformly asymptotically stable.
These statements complement the results of [1,2].
1. Матюхин В.И., Пятницкий Е.С. Управление движением манипуляционных роботов
на принципе декомпозиции при учете динамики приводов // Автоматика и телемеханика. –
1989. - № 9. – С. 67-82..
2. Матюхин В.И. Универсальные законы управления механическими системами. –
Москва: МАКС Пресс, 2001. – 252 с.
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EVALUATION OF THE EIGENFREQUENCIES OF THE PLATE BOUNDED BY THE
CURVE CLOSE TO ELLIPSE
Zaytseva T.A., Shyshkanova G.A.
A problem on vibration of the plate with clamped edges bounded by the curve close to ellipse
is in consideration. An efficient method had been elaborated in [1] for the solution of differential
equations of shells, plates and membranes bounded by non-circular curves. The similar method is
proposed in this work for the solution of integral equations. It is based on the method developed in
[2, 3], where the problem on vibration of the non-circular membrane had been researched.
The solution of the main vibration equation is worked out in the form of a sum of the
potentials
U ( , )    ( x, y)  P2 (kr)  cos 2rn dl    ( x, y)  ( P3 (kr)  cos 3rn  3P1 (kr)  cos rn) dl ,
(3)
L

L

here L is curve close to ellipse; Pq (kr)  K q (kr) 



N q (kr) ; Pq (kr)  K q (kr) 



N q (kr) ;
2
2
K q (kr) and N q (kr) are Mc Donald‘s and Neiman‘s cylindrical functions;  ( x, y),  ( x, y) –
unknown potential densities, which are defined from boundary conditions.
An application of potentials for noncircular domains allows the reducing of the problem on
vibration of the plate to a system of integral equations to evaluate the eigenvalues of the problem.
The generalization of the theorem of addition of cylindrical functions [3] is used. Due to this the
solution is reduced to a homogeneous infinite system of linear equations about unknown
coefficients of expansion in Fourier series of desired potential density. The plate eigenfrequencies
have been found by equating with zero the determinant of the system. We prove that the infinite
determinant is normal and convergent. This permit to use reduction method for calculations. The
accuracy the solution has been studied. Theoretical results have been compared with ones found
earlier. The determinants are transformed in the form suitable for evaluation of eigenvalues of the
problem with the help of successive approximations. The potentials for fourth order equations can
be also used to solve the other problems, for determination of frequencies of the higher modes of
vibration. The considered method is applicable for the problems with noncircular domain. An
influence of the plate configuration on the eigenfrequencies is reseached.

1.Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями / А.Н. Гузь. – Киев:
Наукова думка, 1987. – т.1. – 370 с.
2.Зайцева Т.А. Изменение амплитудно-частотных характеристик гидротехнических
сооружений при интенсивной коррозии / Т.А. Зайцева, С.Ф. Шишканова // Вибродиагностика
машин и механизмов. Методы и средства. – Сборник научных трудов ЦИАМ. – М.: ЦИАМ,
1987. – Вып.1. – С. 64-69.
3.Шишканова С.Ф. К определению собственных частот колебаний мембраны в виде
деформированного эллипса / С.Ф. Шишканова //Расчет пространственных строительных
конструкций. Межвуз. cборник научных трудов. – Куйбышев: КГУ, 1987. – С. 69-73
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Авраменко О.А., Авраменко Ю.А. - О влиянии искривления оси на напряженное состояние трансверсально-изотропных тороидальных оболочек переменной толщины

О ВЛИЯНИИ ИСКРИВЛЕНИЯ ОСИ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК
ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
Авраменко О.А., Авраменко Ю.А.
Оболочки как конструктивные элементы достаточно часто используются в различных
отраслях современной техники. Таких как судостроение, самолетостроение, ракетостроение,
газовая и химическая промышленности и др. [1]. С увеличением требований к современным
конструкциям широкое применение получили оболочки сложной формы с переменными
параметрами [1]. К таким оболочкам относятся тороидальные оболочки переменной
толщины. Исследование прочностных характеристик оболочек такого типа с применением
классической теории может привести к значительным погрешностям. Поэтому расчет
напряженно-деформированного состояния таких оболочек предлагается выполнять с
привлечением уточненной теории оболочек типа Тимошенко [1]. Сложность решения этих
задач обусловлена не только высоким порядком системы уравнений и переменностью
коэффициентов, но и необходимостью точно удовлетворить заданным граничным условиям.
Для решения рассматриваемого класса двумерных краевых задач предлагается подход,
основанный на сплайн-аппроксимации [1, 2] искомого решения в одном координатном
направлении для чего разрешающие функции представляются в виде линейной комбинации
кубических B-сплайнов [2]. Для решения полученной при этом одномерной краевой задачи
используется устойчивый численный метод дискретной ортогонализации [1].
На основе предложенного подхода решена задача о напряженном состоянии замкнутых
в поперечном сечении усеченных тороидальных транверсально-изотропных оболочек
переменной толщины с круговым поперечным сечением с жестко закрепленными торцами
при следующих исходных данных: S – длина дуги вдоль оси оболочки 0  S  L, L  60 ,
h( )  h0 (1   cos 2 ), h0  1, r  15,
толщина
изменяется
по
закону:

   / 3;  / 2;2 / 3,   R  L . Механические параметры оболочки принимают следующие

значения [3]:

E  E  E, G  G  G  E , D  40 где
D

E

– модуль упругости,

коэффициент Пуассона       0.3 . Оболочка находится под действием внутреннего
нормального давления q  q0  const .
Исследовалось влияние изменения угла осевого сечения оболочки    / 3; / 2;2 / 3
и параметра изменения толщины   0;0,3;0,5;0,7 на нормальное перемещение и напряжения
тороидальных оболочек постоянного объема.
1.

2.
3.

Григоренко Я.М. Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе
различных моделей. / Я.М. Григоренко, Г.Г. Влайков, А.Я. Григоренко – Киев:
Академпериодика, 2006. – 472с.
Завьялов Ю.С. Методы сплайн-функций. / Ю.С. Завьялов, Ю.И. Квасов, В.М.
Мирошниченко – Москва: Наука, 1980. – 352с.
Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропных тел. / С.Г. Лехницкий– М.: Наука,
1977. – 415с.
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Агафонов С.А., Ахметова Ф.Х. - Влияние сухого трения в опорах ротора на устойчивость стационарного движения гироскопа в кардановом подвесе

ВЛИЯНИЕ СУХОГО ТРЕНИЯ В ОПОРАХ РОТОРА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
СТАЦИОНАРНОГО ДВИЖЕНИЯ ГИРОСКОПА В КАРДАНОВОМ ПОДВЕСЕ
Агафонов С.А., Ахметова Ф.Х.
Рассматривается уравновешенный ротор, причѐм опоры ротора являются упругими. Со
стороны внутренней рамки на ротор действует сухое трение, приводящее к появлению
циркулярных сил. Устойчивость стационарного движения исследуется в нелинейной
постановке. Условие устойчивости доказано для большинства (в смысле меры Лебега)
начальных условий. В пространстве трех параметров приведена поверхность на которой
нарушается условие устойчивости.
Предельная система при ( H -кинетический момент ротора) представляет собой
систему, когда к неподвижному стержню присоединены с помощью упругих связей две
рамки. Уравнения движения предельной системы приводятся к виду (без учѐта линейного
вязкого трения).
(1   sin 2  )   2 sin  cos       f   0

    sin  cos  2    f   0,
здесь f - коэффициент, характеризующий циркулярные силы, возникающие из-за
сухого трения в опорах ротора.
Линейная система устойчива при выполнении неравенства
(1   1 )2  4 f 2  0
При выполнении этого неравенства характеристическое уравнение имеет две пары
чисто мнимых корней. Анализ устойчивости проводился при выполнении этого неравенства.
Исходная система, после линейной нормализации, приводится к нормальной форме, а потом
с помощью нелинейного преобразования к нормальной форме до членов третьего порядка
включительно. К этой системе применяется результат [1].
1. Бибиков Ю.Н., Плисс В.А. О существовании инвариантных торов в окрестности
нулевого решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений // Диф. Уравнения.
– 1967. – 3, № 11, С. 1867-1881.
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ПРО ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Анік‘єв І.І., Максимюк В.А., Михайлова М.І., Сущенко Є.О.
В Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України створений Центр колективного
користування «Аналізатор динамічних процесів» на основі портативного 8-канального
реєстратора вібраційних, акустичних і тензосигналів LMS SCADAS Mobile (Бельгія). До
складу вимірювальної системи входять аналізатор в корпусі SCM01 (рис.1) розміром в
ноутбук, власне ноутбук та програмне забезпечення (ПЗ) LMS Test.Xpress.
Аналізатор дозволяє в режимі реального часу вимірювати, записувати й аналізувати
квазістатичні та динамічні процеси за допомогою датчиків довільного типу: тензорезисторів,
акселерометрів, мікрофонів та ін. Динамічний діапазон приладу –
178 дб, відношення сигнал/шум – 105дБ, максимальна частота
опитування – 204,8 кГц, 24-бітна дискретизація. ПЗ дозволяє
виконувати
математичну
обробку
сигналів,
включаючи
Рис. 1
спектральний (швидке перетворення Фур'є) аналіз в режимі
реального часу, а також перегляд і пост-обробку сигналів в режимі офф-лайн.
Аналізатор використовувався для експериментальних досліджень динамічних процесів
деформування елементів конструкцій під дією ударних хвиль, які генеруються за допомогою
діафрагменої ударної труби [1]. На рис.2 наведена типова осцилограма деформації (у
мікрострейнах) у часі (у інтервалі до 0,01 с) пружної системи, що складалася з стрижня,
опертого на консольну балку, на поверхню якої падала ударна хвиля

Рис. 2
1.Anik‘ev I.I., Mikhailova M.I., Sushchenko E.A. Experimental determination of the reaction
of an elastic cantilever–rod system to a shockwave // Int. Appl. Mech.– 2012. – 48, N 6. – P. 736–
740.
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Бабаєв А.Е., Янчевський І.В. - Керування радіальними коливаннями порожнистого п'єзокерамічного циліндра в ідеальній стисливій рідині

КЕРУВАННЯ РАДІАЛЬНИМИ КОЛИВАННЯМИ ПОРОЖНИСТОГО
П'ЄЗОКЕРАМІЧНОГО ЦИЛІНДРА В ІДЕАЛЬНІЙ СТИСЛИВІЙ РІДИНІ
Бабаєв А.Е., Янчевський І.В.
Здатність елементів з п'єзокераміки перетворювати електричну енергію в механічну і
навпаки визначає численність номенклатури їх практичних застосувань. І серед усього
розмаїття конструктивних виконань п'єзоелементів досить розповсюдженими є
перетворювачі циліндричної форми, дослідження коливань яких перебуває в центрі уваги
багатьох учених та інженерів.
Більшість проведених до теперішнього часу досліджень, пов'язаних з питаннями
динамічного деформування п'єзоперетворювачів, виконані в припущенні, що закони зміни в
часі прикладених до них навантажень заздалегідь відомі. Разом з тим, при розв‘язанні низки
практично орієнтованих задач виникає потреба у визначенні конфігурації електричного
сигналу, зокрема, для цілеспрямованого керування деформованим станом. Проблемі
керування деформаціями п'єзоперетворювачів циліндричної форми присвячені одиничні
публікації, серед яких слід відзначити роботи [1-4]. Однак використовувані в цих роботах
співвідношення теорії тонких електропружних оболонок не дозволяють враховувати
хвильові процеси в п'єзоперетворювачі, а метод еквівалентних електричних ланцюгів
застосовне для досить вузького діапазону зміни зовнішніх впливів.
У даній доповіді представлено метод розв‘язання задачі нестаціонарної
гідроелектропружності з визначення конфігурації електричного навантаження, підведеної до
суцільних струмопровідних покриттів порожнистого п'єзокерамічного циліндра для
формування в оточуючому безмежному рідкому середовищі акустичної хвилі із заданим
профілем тиску. При цьому припускається, що на зовнішній поверхні перетворювача є
тонкий шар із пружного, п‘єзоелектрично пасивного матеріалу. Постановка задачі виконана
в рамках лінійної теорії електропружності, теорії тонких пружних оболонок і акустичного
наближення. Викладеним методом задача аналітично зведена до системи інтегральних
рівнянь Вольтерра із запізнілими аргументами. Оцінено вплив профілю випромінюваного
тиску і товщини п'єзоперетворювача на конфігурацію керуючого впливу.
Виконані розрахунки показали ефективність викладеної методики розв'язання задачі, а
врахування товщинних коливань п'єзоперетворювача дозволяє суттєво збільшити якість
випромінюваного в зовнішнє середовище акустичного сигналу.
1. Бабаев А.Э. Излучение акустических импульсов заданного профиля электроупругой
цилиндрической оболочкой / А.Э. Бабаев, В.Г. Савин, Ю.В. Кожемяка // Теор. и прикл.
механика. – 2001. – Вып. 33. – С. 186-191.
2. Подчасов Н.П. Управление нестационарными колебаниями цилиндрической
полупассивной оболочки при секционированном электродировании пьезослоя / Н.П.
Подчасов, И.В. Янчевский // Теор. и прикл. механика. – 2011. – Вып. 3 (49). – С. 93-101.
3. Kuiper S. Active damping of a piezoelectric tube scanner using self-sensing piezo
actuation / S. Kuiper, G. Schitter // Mechatronics. – 2010. – Vol. 20, Iss. 6. – P. 656-665.
4. Sun D.-Ch. Modal control of smart shells by optimized discretely distributed piezoelectric
transducers / D.-Ch. Sun, L. Tong // Int. J. of Solids and Struct. – 2001. – Vol. 38, Iss. 18. – P.
3281-3299.
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Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шот І.Я. - Дослідження стану оболонок в околі точок стійкої рівноваги

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБОЛОНОК В ОКОЛІ ТОЧОК СТІЙКОЇ РІВНОВАГИ
Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шот І.Я.
При проектуванні елементів конструкцій сучасної техніки часто виникають складні
задачі дослідження стійкості та динамічної поведінки, зокрема вільних коливань, тонких
оболонок різноманітної геометричної форми і складної фізико-механічної структури, що
знаходяться під дією змінних в часі нерівномірних силових та температурних навантажень.
Побудова ефективних методів розв‘язку задач про вільні коливання та знаходження
стану рівноваги таких конструкцій призводить до систем рівнянь складної структури, аналіз
яких можливий лише за допомогою обчислювальної техніки з використанням чисельних
методів, заснованих, зокрема, на варіаційних постановках розглядуваних задач.
З використанням співвідношень лінійної теорії тонких оболонок, податливих на зсув та
стиснення (шестимодальний варіант), записано ключові рівняння для визначення власних
частот вільних коливань розглядуваних оболонок. Також записано ключові рівняння
нелінійної теорії тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення (шестимодальний
варіант), для визначення початкового післякритичного стану оболонки за допомогою методу
скінченних елементів.
Результуючі співвідношення моделі містять невідомі компоненти вектора переміщень
точок серединної поверхні і кутів повороту нормалі. Деформаційні співвідношення даної
теорії оболонок пов‘язують переміщення серединної поверхні оболонки з компонентами
тензора деформацій. Варіаційним методом отримані рівняння рівноваги тонких оболонок,
податливих на зсув і стиснення, та відповідні природні крайові умови, а також початкові
умови у випадку динамічної рівноваги. Щоб отримати замкнену систему, яка описує процес
деформування оболонки, додаються співвідношення, що пов‘язують деформації з
внутрішніми зусиллями та моментами.
У випадку деформування оболонок під дією зовнішніх навантажень, пропорційних
одному параметру λ, повні переміщення в початковому післякритичному стані визначаються
у вигляді суми переміщень початкового (докритичного) стану і збурених переміщень.
Найменше власне значення рівняння стійкості [1] визначає критичний параметр
навантаження λ*, при якому оболонка з початкового стану рівноваги переходить у суміжний.
Дослідження частот і форм власних коливань призводить до так званої узагальненої
проблеми на власні значення [2].
Наведено низку чисельних прикладів визначення статичних та динамічних
характеристик оболонок.
1. Bernakevych I.E., Vahin P.P., Shot I.Ya. A study of the stable equilibrium of thin shells
compliant to shear and compression // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – 181, № 4. –
P. 497-505.
2. Вагін П.П., Шот І.Я. Про вільні коливання оболонок, податливих на зсув та
стиснення // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С. 177–184.
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Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І. - Моделювання та дослідження динаміки силових передач транспортних засобів

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СИЛОВИХ ПЕРЕДАЧ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І.
Силові передачі транспортних засобів з об'ємними гідроприводами і диференціальними
механізмами , що мають ряд переваг у порівнянні з чисто механічними силовими
передачами, міцно увійшли в сучасну практику зарубіжного і вітчизняного
машинобудування.
Зазвичай об'ємні гідроприводи в поєднанні з диференціальними механізмами
використовуються в системах турбонаддуву двигунів внутрішнього згоряння, а також для
забезпечення більш високих якісних показників розвороту транспортних засобів.
Динамічні процеси, в механічній частині силової передачі і в рідині, як робочому тілі
об'ємного гідроприводу, мають широкі частотні спектри, які часто перетинаються, що
призводить до додаткових труднощів моделювання, пов'язаними як з автоматизованою
побудовою рівнянь руху гідромеханічних силових передач, так і з аналізом взаємовпливу
рідини і різних вузлів силової передачі.
При розгляді класу дискретних моделей гідромеханічних силових передач, які
описуються системами звичайних диференціальних рівнянь, зазначені вище труднощі можна
усунути, шляхом використання моделей інерційних, дисипативних і пружних характеристик
об'ємної гідропередачі, а також виразників моментів, що діють на ротори гідромашин
об'ємної гідропередачі з боку робочої рідини, одержаних на підставі їх інтегральних оцінок з
урахуванням конструктивних особливостей та режимів функціонування об'ємної
гідропередачі. Слід зазначити, що достовірність отриманих результатів при використанні
цих моделей гарантується, коли допустимо не брати до уваги вплив високочастотних хвиль
тиску і швидкостей в магістралях об'ємної гідропередачі на динаміку решти силової
передачі.
Оскільки дискретні моделі гідромеханічних силових передач, як правило, мають велике
число ступенів свободи та є структурно складними, то процес безпомилкового складання
рівнянь їх руху без застосування ЕОМ може виявитися проблематичним. Окрім того, слід
зазначити, що у багатьох силових установках вимушені коливання є причиною втомних
руйнувань елементів передач і вимагають спеціального розрахункового дослідження.
Особливо актуальною є задача розрахунку таких коливань в установках, що містять потужне
джерело збудження у вигляді поршневого двигуна внутрішнього згоряння, що характерно
для колісних та гусеничних транспортних машин,сільськогосподарської техніки, суднових і
тепловозних установок.
В доповіді розглядаються питання, пов'язані з моделюванням характеристик об'ємної
гідропередачі, а також з виробленням єдиного підходу до одержання диференціальних
рівнянь коливань дискретних моделей гідромеханічних силових передач, на базі
використання системи комп‘ютерної алгебри. В основу аналітичних алгоритмів покладено
найбільш загальний принцип механіки - загальне варіаційне рівняння динаміки. Одержання
рівнянь базується на використанні структурних матриць, які формуються за правилами
макромови системи комп‘ютерної алгебри на основі завдання структур елементів
гідромеханічних силових передач.
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Богданов В.Р., Сулим Г.Т. -Моделювання процесу розвитку напружень і пластичних деформацій на основі числового розв’язування плоских і тривимірних задач з урахуванням процесу
розвантаження матеріалу

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ НАПРУЖЕНЬ І ПЛАСТИЧНИХ
ДЕФОРМАЦІЙ НА ОСНОВІ ЧИСЛОВОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛОСКИХ І
ТРИВИМІРНИХ ЗАДАЧ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСУ РОЗВАНТАЖЕННЯ
МАТЕРІАЛУ
Богданов В.Р., Сулим Г.Т.
За допомогою розробленої методики розв‘язування динамічних пружно-пластичних
тривимірних, а також плоских задач деформованого і напруженого станів з урахуванням
процесу розвантаження матеріалу з використанням методу скінчених різниць отримано
числовий розв‘язок для брусків прямокутного поперечного перерізу Σ=L×B (L - довжина, B –
висота) з вертикальним крайовим пропилом-тріщиною завдовжки l посередині нижньої
частини при ударному триточковому згині.
Розглянуто деформування ізотропних брусків великої і малої товщин у випадках задач
плоскої деформації і плоского напруженого стану, а також товщини H=50 мм у разі
тривимірної задачі. Брус контактує із двома нерухомими опорами. Зверху на брус падає
абсолютно твердий ударник, що контактує із брусом на протязі короткого проміжку часу.
Його дію заміняємо рівномірно розподіленим у зоні контакту нормальним навантаженням,
що змінюється з часом як лінійна функція. Область контакту припускаємо незмінною.
Унаслідок високоінтенсивного ударного навантаження вважаємо, що процес
деформування є пружнопластичним із зміцненням, причому розрахунки полів напружень,
деформацій і їхніх приростів, зокрема приростів інтенсивності пластичних деформацій, а
також параметра Одквіста здійснюються на основі числового розв‘язку відповідних
динамічних пружнопластичних задач без урахування відбитих від межі тіла хвиль. Для
врахування фізичної нелінійності у побудованих залежностях обчислювальної схеми
застосовувався метод послідовних наближень, за допомогою якого нелінійна задача
зводилася до послідовності лінійних. У ролі незалежної змінної (відлікового параметра) для
опису окремих характеристик (параметрів) розв‘язуваної задачі було взято відоме наближене
значення коефіцієнта інтенсивності напружень K I , побудоване для пружної задачі про
триточковий згин балки з крайовою тріщиною.
Аналіз ударної взаємодії абсолютно твердого ударника кулястої форми із пружним
півпростором виявив, що матеріал середовища поблизу кінця зони контакту при GK=G/K<0,3
подібно до рідини піднімається вище свого первісного рівня, а при GK>0,3 – опускається.
Подібна ситуація зафіксована і у разі задачі плоскої деформації за плоского ударяння
безмежним жорстким циліндром. Критичне значення параметра GK очевидно залежить від
типу задачі, від форми ударника і може певним чином визначати спосіб взаємодії ударника із
матеріалом. Тому для дослідження прикладів розглядуваної задачі було вибрано матеріали із
різними значеннями GK: алюміній (0,358209), титан (0,409091), срібло (0,284672) і реакторна
сталь (0,535714). Здійснені обчислення виявили, що чим менше GK, тим більший рівень
пластичних деформацій і тим більша зона їхнього розвитку навколо вістря нерухомого
пропилу-тріщини.
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Ванько В.И., Перелыгина Е. С. - Продольный изгиб упруго-пластического стержня: обсуждение классических результатов

ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ: ОБСУЖДЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
В.И. Ванько, Е. С. Перелыгина

В работе выясняется адекватность концепций касательного и приведенного модулей в
теории продольного изгиба упруго-пластических стержней [1,2,3].
Эйлером введено понятие критической силы для упругого стержня:
PЭ   2 EI L2 .
(1)
При оценке критических сил для упруго-пластического стержня в формуле (1) нужно
заменить модуль Юнга E касательным модулем Et – концепция Энгессера-Шэнли, либо
«приведенным» модулем

EK  4EEt



E  Et



2

– концепция Энгессера-Ясинского-

Кармана. Запишем формулу критической силы в виде:
Pкр   2 EI L2   2 EF  2   кр  Pкр F   2 E  2 ,

(2)

где E принимает значения E, Et , EK в зависимости от обстоятельств.
Из формулы (2) выразим гибкость

   E  кр .

(3)

Пусть, например, напряжение  1 есть критическое напряжение. На диаграмме σ~ε

находится точка  1 ,  1  и в этой точке измеряется значение касательного модуля Et1 и
определяется EK 1 . Затем по формуле (3) вычисляются «критические» гибкости t1 и K 1 ,
соответствующие значениям найденных модулей. Таким образом строятся диаграммы (  кр ~

t ) и (  кр ~ K ) без учета начального прогиба.
В настоящей работе задаются разные значения начальных прогибов и разные скорости
нагружения, затем численно находятся значения критического напряжения в зависимости от
гибкости стержня (  кр ~λ) и строятся соответствующие графики.
Отмечаем тенденцию: при малых значениях начального прогиба график (  кр ~λ) ближе
к графику (  кр ~ t ), т. е. продольный изгиб происходит в основном без разгрузки; при
«больших» значениях – ближе к (  кр ~ K ), точки срединного сечения проходят все стадии
диаграммы σ~ε. Подобная тенденция выявлена и при изменении скорости нагружения: при
«быстром» нагружении (  кр ~λ) ближе к графику (  кр ~ t ); при «медленном» нагружении –
ближе к (  кр ~ K ), что совпадает с опытами Кармана. По сути своей касательно- и
приведенно-модульный подходы аналогичны решению задачи методом коллокации по
срединному сечению.
1. Engesser F. Über Knickfestigkeit gerader Stäbe // Zeitschrift der Architect und Ingenieur
Vereinigung zu Hannover. – 1889. – Band 35. – S. 455.
2. Collected Works of Th. von Kármán. – Vol. 1. – 1902-1913. – London: Butterworths
Scientific Publications. – 1956.
3. Shanley F. Inelastic column theory // J. of the Aeronaut. Sci. (JAS). – 1947. – Vol. 14. – S.
267.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ПЛАСТИНЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПРУГОЙ ПОДПОРКОЙ
Воропай А. В.
Одним из способов «смягчения» импульсных и ударных нагрузок на пластинчатые
элементы конструкций является использование различных упругих или вязкоупругих
устройств (дополнительных опор). В качестве самых простых и легко реализуемых видов
дополнительных упругих подпорок могут быть использованы винтовые пружины, упругие
отбойники или растяжки (точечные упругие подвесы).
Механическая система состоит из прямоугольной упругой изотропной пластины
средней толщины шарнирно-опертой по ее периметру и дополнительной упругой подпорки
шарнирно-присоединенной к пластине в некоторой точке ортогонально ее поверхности.
Жесткость упругой подпорки считается постоянной, а сила сопротивления –
пропорциональна перемещению пластины в месте установки подпорки: R(t )  c  wC ( xC , yC ,t )
, где c – коэффициент жесткости, Н/м.
На пластину воздействует поперечная импульсная нагрузка P(t ) , вызывающая
нестационарные колебания системы, а влияние дополнительной сосредоточенной опоры
моделируется в виде неизвестной нестационарной силы, приложенной к пластине в месте
установки подпорки. При решении задачи предполагалось, что координаты точки
приложения возмущающей нагрузки, а также координаты точки установки подпорки заданы
(любые точки пластины не лежащие на ее границе).
В рамках теории пластин С. П. Тимошенко система из трех дифференциальных
уравнений в частных производных [1] (которая с учетом соответствующих начальных и
граничных условий определяет решение, описывающее нестационарные деформационные
процессы в пластине) дополняется соотношением, учитывающим реакцию, возникающую
между пластиной и подпоркой.
Задача определения зависимости во времени перемещения и углов поворота нормали
w x, y,t  ,  x  x, y,t  и  y  x, y,t  при известных возмущающей нагрузке и жесткости
подпорки может быть сведена к интегральному уравнению Вольтерра II рода, относительно
t

неизвестной

R(t ) :

t

c  P() K P (t  )d  c  R() K R (t  )d  R(t ) ,
0

которое

решается

с

0

использованием регуляризирующего алгоритма А. Н. Тихонова. В результате находится сила
взаимодействия между пластиной и подпоркой R(t ) , что позволяет определять компоненты
перемещения во времени во всех точках пластины (как при воздействии двух независимых
нагрузок P(t ) и R(t ) на пластину без дополнительных опор).
Обратная задача (определение закона изменения во времени возмущающей силы P(t )
при условии, что изменение перемещения во времени некоторой точки пластины ws (t )
известно) сводится к решению системы интегральных уравнений Вольтерра. В результате
решения находится искомая возмущающая сила, а также сила взаимодействия между
пластиной и дополнительной упругой подпоркой.
Григолюк Э. И., Селезов И. Т. Механика твердых деформируемых тел. Т.5. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. – М.: ВИНИТИ, 1973 – 272 с.
1.
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ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КВАЗИХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ
ОРТОТРОПНЫХ ТЕЛ С ТРЕЩИНАМИ ОТРЫВА
Галатенко Г.В.
Зависимости характеристик разрушения от геометрии и схемы нагружения тел с
трещинами отрыва привели к необходимости пересмотра однопараметрических подходов
механики разрушения, выражаемых теориями Гриффитса-Орована-Ирвина, J-интеграла,
раскрытия вершины трещины. В работах автора [1,2] разработаны двухпараметрические
критерии квазихрупкого разрушения (силовой, энергетический, деформационный) для
изотропных сред.
В данной работе развиваются отмеченные выше критерии разрушения применительно к
ортотропным телам. Показано, что на продолжении трещины, расположенной вдоль оси
ортотропии Ox , нормальные напряжения  y в упругой зоне имеют структуру

y 

mkY K I
di

, di 

8



d  r mk2 ,

Здесь mkY   y0 /  TY  коэффициент стесненности

r  d .

(1)

пластических деформаций,  y0 

напряжения в пластической зоне,  TY  предел текучести материала в направлении оси Oy ,
K I  коэффициент интенсивности напряжений, d  размер пластической зоны.
В свою очередь, напряжения в пластической зоне  x0 ,  y0 ,  z0 определяются из системы
уравнений, которая включает условие пластичности Мизеса-Хилла, связь между
нормальными напряжениями через T  напряжения и упругие постоянные для ортотропного
тела, условия плоского напряженного состояния (  z0  0 ) или плоской деформации
(  z0   31 x0   32 y0 ).
Распределение (1) не зависит от вида напряженного состояния вблизи вершины
трещины и поэтому критерий разрушения можно представить в виде
mkY K I  K mc ,
(2)
где K mc - постоянная материала для трещин, расположенных вдоль оси ортотропии Ox.
Учитывая связь между интенсивностью освобождения упругой энергии G I ,
раскрытием вершины трещины  I и коэффициентом интенсивности напряжений K I ,
силовому критерию (2) можно поставить в соответствие эквивалентные энергетический и
2
2
деформационный критерии разрушения mkY
GI  Gmc ; mkY
 I   mc .
Через параметр mkY осуществляется влияние вида напряженного состояния на контуре
трещины на предельное состояние.
1.Галатенко Г.В. Новые критерии механики разрушения, независящие от вида
напряженного состояния // Тез.докл.IV симпозиума "Прочность материалов и элементов
конструкций при сложном напряженном состоянии"- Севастополь. -1992. -С.20-21.
2.ГалатенкоГ.В.
Двухпараметрический
критерий
разрушения
для
упругопластических тел с трещинами нормального отрыва // Прикладная механика.2007.-Т.43, №7. –С.47-57.
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Георгиевский Д. В. - Общие решения ослабленных систем теории упругости в напряжениях

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ ОСЛАБЛЕННЫХ СИСТЕМ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ В
НАПРЯЖЕНИЯХ
Георгиевский Д. В.
Классическая система в терминах напряжений в линейной теории упругости
изотропного тела [1] состоит из шести уравнений совместности (следствий тождеств СенВенана)  pq ( ( )) = 0 , где  pq - тензор несовместности Крѐнера [2], и трѐх уравнений
равновесия Si ( )   ij , j  X i = 0 , где X ( x) - заданный вектор объѐмных сил. Данная система
должна быть выполнена в любой точке x области тела V . Еѐ общее решение
параметризуется в виде
 ij = uk ,kij   (ui, j  u j ,i ),  > 0, 3  2 > 0
тремя функциями ui  C 3 (V ) , удовлетворяющими трѐм соотношениям

Li (u)  (   )u j , ji  ui , jj =  X i
Если ослабить классическую систему [2], оставив в ней три уравнения равновесия и
лишь диагональные уравнения совместности  ( ( )) = 0 , то общее решение такой
ослабленной диагональной системы можно записать следующим образом:
 ij = uk ,kij   (ui , j  u j ,i )  2ij
где ui ( x) и  ( x , x ) (тройка { ,  ,  } образуют чѐтную подстановку) таковы, что

Li (u)  2ij , j =  X i
Ослабленная внедиагональная система, состоящая из трѐх уравнений равновесия и
трѐх внедиагональных уравнений  ( ( )) = 0 , имеет следующее общее решение

  =  (ui ,i  ii  ii )  2 (u ,     ),   =  (u ,  u , )
с параметризующими функциями, которые удовлетворяют расширенным уравнениям
Ламе

Li (u)   ( jj   jj ),i  2 (ij  ij ), j =  X i
В работе обсуждается степень неэквивалентности постановок квазистатических
краевых задач теории упругости в напряжениях, основанных на описанных выше системах
уравнений [3 - 5], классической постановке и постановке Победри [1].
1.Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. М.: Изд-во
МГУ, 1995. 368 с.
2.Бородачѐв Н.М. Решения пространственной задачи теории упругости в напряжениях
// Прикл. механика. - 2006. - 42, № 8. - С. 3-35.
3.Kucher V.A., Markenscoff X., Paukshto M.V. Some properties of the boundary value
problem of linear elasticity in terms of stresses // J. Elasticity. - 2004. - 74, № 2. - P. 135-145.
4.Pobedrya B.E., Georgievskii D.V. Equivalence of formulations for problems in elasticity
theory in terms of stresses // Russ. J. Math. Phys. - 2006. - 13, № 2. - P. 203-209.
5.Георгиевский Д.В. Общие решения не эквивалентных классической систем теории
упругости в напряжениях // Вестн. МГУ. Сер. 1. Математика. Механика. - 2012. - № 6. - С.
26-32.
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Глухов Ю.П., Галаган А.І. - Побудова розв’язків динамічних задач для різних моделей шаруватого заздалегідь напруженого напівпростору при дії рухомого навантаження

ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗКІВ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ
ШАРУВАТОГО ЗАЗДАЛЕГІДЬ НАПРУЖЕНОГО НАПІВПРОСТОРУ ПРИ ДІЇ
РУХОМОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Глухов Ю.П., Галаган А.І.
Серед широкого кола питань, безпосередньо пов'язаних з постановкою і розв‘язком
задач про рухомі навантаження, важливими в практичному і теоретичному сенсі є питання
дослідження поширення хвиль в пружних системах плоско паралельних шарів з різними
пружними властивостями.
Фундаментальний розв‘язок задач про усталений рух багатошарового заздалегідь
напруженого напівпростору під дією поверхневого рухомого навантаження можна отримати
з допомогою методу інтегральних перетворень Фур‘є [1-3]. Побудова розв‘язку в просторі
зображень Фур‘є залежить від значення коренів характеристичних рівнянь, що відповідають
рівнянням руху елементів шаруватого середовища.
В роботі приведені результати дослідження розв‘язків характеристичних рівнянь.
Загальні постановки досліджуваного класу задач приведені в роботах [1-3].
В рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими напруженнями [4]
розглянуті як плоскі, так і просторові моделі шаруватого напівпростору з різними
початковими напруженими станами.
Елементи шаруватого середовища складаються із заздалегідь напружених ізотропних
нелінійно-пружних стисливих або нестисливих матеріалів з довільною формою пружного
потенціалу.
Проведена оцінка можливих значень коренів характеристичних рівнянь. Для плоских
задач вказані необхідні і достатні умови існування кратних коренів.
Для стисливих матеріалів з пружним потенціалом гармонічного типу і нестисливих
матеріалів з пружним потенціалом типу Бартенева-Хазановича виконані чисельні
дослідження залежності значень коренів характеристичних рівнянь від швидкості руху
навантаження і початкових деформацій.
Аналіз отриманих результатів свідчить про істотний вплив початкових (залишкових)
деформацій і швидкості руху поверхневого навантаження на значення коренів
характеристичних рівнянь.
1. Глухов Ю.П. Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при
воздействии подвижной нагрузки. – Доповіді НАН України, 2011, № 7 , с. 52 - 57.
2. Глухов Ю. П. Об одной динамической задаче для многослойной плиты на жестком
основании. – Доповіді НАН України, 2011, № 8 , с.48 - 53.
3. Глухов Ю. П. Динамика многослойной предварительно напряженной плиты на
жестком основании при воздействии подвижной нагрузки. – Доповіді НАН України, 2012, №
2, с.70 - 75.
4. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. –
Kиев: ―A.С.K‖, 2004. – 672 с.
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Голінько С. І, Слинько В. І. - О теоремах тэта-томпсона-четаева для гироскопических систем с импульсным воздействием

О ТЕОРЕМАХ ТЭТА-ТОМПСОНА-ЧЕТАЕВА ДЛЯ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ
СИСТЕМ С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Голінько С. І, Слинько В. І.
Рассматриваются линеаризированные уравнения движения механической системы с
импульсными воздействиями
Ax  ( B  G) x  (C  P) x = 0, t  kT , Ax(t  0) = Ax(t )  Mx(t ), t = kT ,
(1)
где x  R n , {kT }k =1 - последовательность моментов импульсного воздействия, A симметричная положительно-полуопределенная матрица инерционных сил, B симметричная положительно-определенная матрица диссипативных сил, C - симметричная
матрица потенциальных сил, P - кососимметричная матрица неконсервативных
позиционных сил, G - кососимметричная матрица гироскопических сил, M - матрица
импульсных сил. Для гироскопических систем, характерно, что  - большой параметр.
Целью работы является исследование вопроса об устойчивости системы (1) в зависимости от
структуры действующих сил и получение аналогов теорем Тэта - Томпсона - Четаева для
гироскопических импульсных систем. С помощью замен переменных представленое
уравнение движения приводится к стандартной форме. При этом используется
преобразование Ляпунова. Далее исследуется эта система, применяя классические
асимптотические методы Н.Н. Боголюбова [1,2], развитые для этого класса систем в работах
А.М. Самойленко [3,4]. В результате задача об устойчивости системы (1) сводится к
исследованию системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами без импульсного воздействия.
1.Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А. Асимптотические методы в теории
нелинейных колебаний. Москва: Гостехиздат, 1955.
2.Митропольский Ю. А. Метод усреднения в нелинейной механике. Киев: Наукова
думка, 1971.
3.Самойленко А. М. Применение метода усреднения для исследования колебаний,
возбуждаемых мгновенными импульсами в автоколебательных системах второго порядка с
малым параметром// Укр. мат. журн.-1961. - 13, № 3.-103-109
4.Самойленко А. М. Метод усреднения в системах с толчками. - В кн.: Математическая
физика. "Наукова думка", 1971. - 9
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Голіченко О.Л. - Поле швидкості рідини в скінченному круговому циліндрі при русі торців

ПОЛЕ ШВИДКОСТІ РІДИНИ В СКІНЧЕННОМУ КРУГОВОМУ ЦИЛІНДРІ ПРИ
РУСІ ТОРЦІВ
Голіченко О.Л.
В роботі розглянута гранична задача стаціонарного руху нестисливої, в‘язкої рідини в
кінцевому циліндрі з круговим перерізом при малих числах Рейнольдса. Актуальність
проблеми зумовлена увагою до руху в‘язких рідин в мікро та наномасштабах [1]. Деякі
мікрореактори для змішування рідини мають циліндричну форму. Опис руху цитоплазми в
довгих еукаріотичних клітинах деяких рослин також моделюється як повільний рух рідини в
скінченному циліндрі з заданою швидкістю на границі [2]. Як правило, в таких задачах число
Рейнольдса R  1 , що дає змогу знехтувати нелінійними членами рівняння Навьє-Стокса і
користуватися наближенням Стокса для розв‘язку задачі.
В циліндричних координатах циліндр з рідиною займає область r [0,1] , z [h, h] .
Рух рідини всередині циліндра в наближені Стокса описується системою рівнянь [3]:


(1)
 2 u  p , u  0
Вважається, що бічна поверхня циліндра r  1 залишається нерухомою, в той час як
торцеві поверхні z  h рухаються з заданою швидкістю. Це призводить до граничних умов:
u r r ,    u r r ,  
u r r ,   u r r , 
u r  , z   0





(2)
u   , z   0 при r  1 u  r ,    u  r ,   при z  h u  r ,   u  r ,  при z  h
u  , z   0
u r ,    0
u r ,   0
 z
 z
 z
Задача була розв‘язана за допомогою методу суперпозиції, яким її було зведено до
нескінченої системи лінійних алгебраїчних рівнянь [3]. Після дослідження асимптотичної
поведінки невідомих [4], система розв‘язувалась методом покращеної редукції.
Були досліджені закономірності поля швидкості в середині циліндра, утвореного
поступальним, прямолінійним рухом кришок циліндра. Розглянуті три випадки руху кришок
для різних значень висоти циліндра. Для кожного випадку проаналізовані когерентні
структури руху рідини та їх залежність від висоти циліндра. Знайденні особливі лінії поля
швидкості рідини і проаналізована їх поведінка при змінні розмірів циліндра.
1.Li D. Encyclopedia of microfluidics and nanofluidics / D. Li – New York, Springer 2008.
2.Van de Meent J.W. Nature‘s Microfluidic Transporter: Rotational Cytoplasmic Streaming at
High Peclet Numbers. / J. W. van de Meent, I. Tuval, R. E. Goldstein. //– PRL -2008-101, P. 1-4
3.Meleshko V.V. Steady Stokes flow in a finite cylinder. / V.V. Meleshko, V.S. Malyuga,
A.M. Gomilko //. – Proc. R.Soc. Lond. A – 2000 – 456 – P. 1741-1758
4.Голіченко О.Л. Асимптотична поведінка коефіцієнтів розв‘язку задачі стаціонарної
Стоксової течії в скінченному циліндрі. / О.Л. Голіченко, В.С. Малюга, В.В. Мелешко. //–
Вісник КНУ ім. Т. Шевченка Київ – 2012 – 1 – C. 61-64
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Гололобов В. И. - Влияние электрической цепи на характеристики изгибных колебаний слоистого диска с электромеханическими преобразователями

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗГИБНЫХ
КОЛЕБАНИЙ СЛОИСТОГО ДИСКА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Гололобов В. И.
В радиоэлектронике и электроакустике при обработке низкочастотных сигналов
используются электроупругие элементы в виде дисков [1]. В докладе рассматривается задача
о гармонических осесимметричных колебаниях круглого диска с упругими и
электроупругими элементами как составной части электромеханической системы.
Электрическая часть системы представляет многополюсную цепь из пассивных элементов.
Физически разнородные составляющие части системы объединяются посредством
электромеханических
преобразователей.
Они
представляют
конденсаторы
с
пьезодиэлектриками, в качестве которых используются электроупругие слои диска,
предварительно поляризованные в направлении нормали к плоскости диска. Структура диска
предполагается симметричной относительно срединной плоскости. В составе каждого
преобразователя два пьезокерамических слоя расположены симметрично относительно
срединной плоскости диска, поляризованы и электрически объединены таким образом,
чтобы обеспечить эффективную электромеханическую связь на изгибных модах колебаний.
Расположение преобразователей в пучностях различных мод позволяет осуществлять
многомодовый контроль колебаний.
Для описания динамического процесса в системе использована гибридная модель, в
рамках которой состояние диска с преобразователями рассматривается в пространственной
постановке и описывается уравнениями теории электроупругих пластин, а электрическая
цепь рассматривается согласно теории электрических цепей из элементов с
сосредоточенными параметрами в виде сопротивлений, емкостей и индуктивностей.
Электромеханическое состояние слоистой упругой пластинки описывается линейной
системой обыкновенных дифференциальных уравнений теории электроупругости,
основанной на гипотезе прямой нормали и соответствующих предположениях о характере
электрического поля в пьезоактивных слоях. На основе частных решений этих уравнений
представлено общее решение с точностью до напряжений на преобразователях. Решения
краевых задач проводятся численно методом дискретной ортогонализации [2].
Характеристика многополюсника в виде соотношений, связывающих токи и
напряжения на полюсах, используется в качестве граничных условий для задачи
электроупругости при определении параметров в общем решении.
На основе представленной математической модели системы анализируется влияние
параметров электрического четырехполюсника на амплитудночастотную характеристику
диска при гармоническом во времени возбуждении колебаний равномерно распределенным
по повехности давленим.
1. Олийнык В. Н. Влияние внешней электрической цепи на изгибные колебания
кинематически возбуждаемого бимофного пьезокерамического диска. //Акустичний вісник.
– 1998. – Том 1, №1. – С. 65-72.
2. Григоренко Я. М., Василенко А. Т. Задачи статики анизотропных неоднородных
оболочек.-М.: Наука, 1992.-336 с.
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Грезина А.В. - Исследование динамики расточной борштанги при самовозбуждении крутильных и поперечных колебаний

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСТОЧНОЙ БОРШТАНГИ ПРИ
САМОВОЗБУЖДЕНИИ КРУТИЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Грезина А.В.
Известно, что растачивание глубоких отверстий на токарных станках на наиболее
производительных режимах резания может сопровождаться колебаниями. Колебаниям
наиболее подвержена борштанга, как наименее жесткое звено технологической системы
станка [1]. Она может совершать продольные, крутильные и поперечные как вынужденные
колебания, так и автоколебания. При исследованиях в целях упрощения часто не учитывают
влияние одних колебаний на другие, хотя в действительности влияние имеет место.
Наиболее изучены вынужденные крутильные и поперечные колебания. Природа и характер
автоколебаний до настоящего времени остается недостаточно изученными. Это связано с
тем, что математические модели представляют собой системы нелинейных
дифференциальных уравнений в частных производных со сложными краевыми условиями.
Исследование таких систем представляет трудности теоретического характера.
Возникновение крутильных автоколебаний может происходить под влиянием тех же
факторов, что и возникновение поперечных автоколебаний: падающая зависимость силы
резания от скорости, работа по следу – изменение силы резания от толщины среза и
запаздывания. Кроме этого, здесь может оказывать влияние и трение между направляющими
и поверхностью отверстия.
Математическая модель, описывающая самовозбуждение крутильных и поперечных
колебаний борштанги при растачивании, представляет собой сложную систему
дифференциальных уравнений в частных производных с краевыми условиями. Для
упрощения задачи осуществляется переход к системе с сосредоточенными параметрами,
обладающей таким же энергетическим запасом, как и исходная система. Процесс резания
описывается динамическими характеристиками резания, полученными экспериментальным
путем с помощью средств автоматизации экспериментальных исследований в НИИ
прикладной математики и кибернетики ННГУ.
Для исследования устойчивости состояния равновесия системы и нахождения
предельной глубины резания и частоты возбуждения автоколебаний записывается
характеристическое уравнение, представляющее собой квазиполином. Исследование
устойчивости проводится методом D – разбиения по одному комплексному параметру,
связанному с глубиной резания. Это позволяет построить диаграммы устойчивости и
получить зависимости предельной глубины резания от различных технологических
параметров резания и геометрических параметров борштанги. Проводится анализ
результатов исследования и даются рекомендации по повышению виброустойчивости
данной динамической системы.
1. Уткин Н.Ф. Обработка глубоких отверстий. Л.: Машиностроение, 1988. - 267 с.
2. Городецкий Ю.И., Грезина А.В., Буданков А.С. Нелинейная динамика растачивания
глубоких отверстий// Математика и Кибернетика. Сборник трудов к 40-ю ВМК. ННГУ,
Нижний Новгород, 2003. - С.121-126.
3. Городецкий Ю.И., Буданков А.С., Комаров В.Н. Об одной системе
экспериментального исследования динамики процесса резания металлов// Проблемы
машиностроения и надежности машин, РАН, 2008, № 1, - С. 80-86.
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Грезина А.В., Комаров В.Н. - О нелинейных эффектах при точении длинных валов

О НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТАХ ПРИ ТОЧЕНИИ ДЛИННЫХ ВАЛОВ
Грезина А.В., Комаров В.Н.
В качестве объекта исследования рассматривается закрепленный в центрах длинный
ступенчатый вал, при обработке которого на токарном станке при определенных режимах
резания наблюдаются нелинейные эффекты («мягкий» и «жесткий» режимы возбуждения
автоколебаний). Для исследования нелинейных эффектов и выявления причин их
возникновения требуются специальные подходы, учитывающие высокую размерность и
сложный характер их колебательных свойств.
Для исследования строится математическая модель замкнутой динамической системы
вала, полученная соединением математических моделей упругой системы вала и динамики
процесса резания [1,2]. Математическая модель упругой системы ступенчатого вала
представляет собой систему дифференциальных уравнений в частных производных со
сложными краевыми условиями, описывающими условия закрепления вала в центрах, а
также непрерывность и гладкость упругой линии вала, равенство перерезывающих сил и
изгибающих моментов в точках сопряжения отдельных ступеней вала. Для замыкания
динамической системы на процесс резания используются экспериментальные данные,
приведенные в работах [3,4], подтверждающие возможность «мягкого» и «жесткого»
режимов возбуждения автоколебаний при точении длинных валов.
Так как математическая модель достаточно сложна для теоретических исследований,
то с помощью проекционного метода она сводится к модальному уравнению на первой
потенциально неустойчивой форме колебаний. С помощью метода энергетического баланса
получены выражения амплитуд автоколебаний и условия, определяющие возможность
возникновения «мягкого» и «жесткого» режимов возбуждения автоколебаний, зависящие от
конструктивных параметров вала, внутреннего трения, технологических режимов резания и
соотношения между временем полного оборота вала и периодом свободных колебаний.
1.Городецкий Ю.И., Грезина А.В. Исследование устойчивости точения длинных валов
с различными технологическими приспособлениями // Известия вузов. Машиностроение, №
7-9, 1998, С. 8-15
2.Городецкий Ю.И., Грезина А.В. О самовозбуждении колебаний при точении длинных
валов // Станки и инструмент, № 8, 1999.
3.Ханна, Тобиас. Теория нелинейной регенерации вибраций // ТАОИМ «КиТМ». 1974.
4.Городецкий Ю.И., Буданков А.С., Комаров В.Н. Об одной системе
экспериментального исследования динамики процесса резания металлов // Проблемы
машиностроения и надежности машин, РАН, 2008, № 1, с. 80-86.
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Григоренко А.Я,. Ефимова Т.Л,. Коротких Ю.А. - Численное решение задачи о свободных колебаниях нетонких некруговых цилиндрических оболочек

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ НЕТОНКИХ
НЕКРУГОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Григоренко А.Я,. Ефимова Т.Л,. Коротких Ю.А.
Цилиндрические оболочки с некруговым поперечным сечением находят широкое
применение во многих областях современной техники. Важной задачей является
определение резонансных частот таких оболочек, причем представление о резонансных
частотах вынужденных колебаний дают исследования частот свободных колебаний.
В данном сообщении проведено исследование свободных колебаний нетонких
некруговых цилиндрических оболочек с различными граничными условиями на краях в
уточненной постановке с применением теории Миндлина-Тимошенко.
Механический процесс свободных колебаний цилиндрических оболочек некругового
поперечного сечения описывается двумерной краевой задачей на собственные значения для
системы дифференциальных уравнений в частных производных. В случае, когда толщина
оболочки является непостоянной, коэффициенты такой системы будут переменными
величинами. Решение таких задач сопряжено с большими трудностями вычислительного
характера. Поэтому для ее решения в докладе предлагается эффективный численноаналитический подход, который состоит из двух этапов. На первом этапе исходная система
дифференциальных уравнений в частных производных с помощью сплайн-аппроксимации и
метода коллокации сводится к одномерной задаче. На втором – полученная система
обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка решается устойчивым
численным методом дискретной ортогонализации в сочетании с методом пошагового поиска.
На основании предложенного подхода были проведены расчеты частот свободных
колебаний замкнутых некруговых цилиндрических оболочек с эллиптическим поперечным
сечением. Выполнен сравнительный анализ частот свободных колебаний оболочек
эллиптического сечения с различным отношением полуосей для различных граничных
условий. Рассматривались граничные условия двух типов: шарнирное опирание и жесткое
закрепление торцов оболочки.
Большое внимание в работе уделялось оценке достоверности полученных результатов
расчетов.
Анализ результатов расчетов показывает незначительное отличие частот колебаний
цилиндрических оболочек с эллиптическим сечением для различных отношений полуосей.
При этом с возрастанием отношения полуосей частоты колебаний уменьшаются.
Предлагаемая в статье методика позволяет производить расчеты частот свободных
колебаний некруговых цилиндрических оболочек переменной толщины.
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Григоренко А.Я., Пархоменко А.Ю. - Решение задач о свободных колебаниях прямоугольных в плане слоистых пологих оболочек на основе метода сплайн-аппроксимации

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В ПЛАНЕ
СЛОИСТЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК НА ОСНОВЕ МЕТОДА СПЛАЙНАППРОКСИМАЦИИ
Григоренко А.Я., Пархоменко А.Ю.
Двухслойные пологие оболочки, изготовленные из композитных материалов, имеют
широкое применение в качестве разнообразных конструктивных элементов. Для оценки
прочности и долговечности таких конструкций важно иметь информацию про частоты их
свободных колебаний. С этой целью проводятся разработки эффективных численноаналитических методов расчета. На данный момент используются различные численные
методы: как универсальные подходы к решению задач механики, основанные на
использовании конечно-разностных, конечно-элементных и других дискретных методов, так
и подходы, позволяющие свести исходную задачу к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений на основе аппроксимации решения по переменным с
помощью аналитических средств. Метод сплайн-аппроксимации является одним из них [1].
Исходная двумерная краевая задача о свободных колебаниях прямоугольных в плане
слоистых пологих оболочек сводится к системе дифференциальных уравнений в частных
производных десятого порядка с переменными коэффициентами с помощью метода сплайнапроксимации неизвестных функций в одном из координатных направлений с последующим
численным интегрированием в другом направлении. Аппроксимация неизвестных функций
осуществляется с помощью линейных комбинаций В-сплайнов на равномерной сетке, так,
чтобы они удовлетворяли граничным условиям на контурах оболочки. Полученная
одномерная краевая задача решается устойчивым численным методом дискретной
ортогонализации в сочетании с методом пошагового поиска [2].
Применяя изложенный подход, была решена задача о свободных колебаниях
двуслойных пологих оболочек в уточненной постановке при разных значениях
геометрических размеров оболочек и степени пологости. Получены и проанализированы
резонансные частоты колебаний оболочек, оба слоя которых изготовлены из изотропных
материалов с разными механическими характеристиками. Предполагается, что слои прочно
скреплены друг с другом, то есть отсутствует проскальзывание между ними. При этом
толщина обоих слоев принималась одинаковой и постоянной. Рассматривались оболочки с
квадратным и прямоугольным планом нулевой (пластины) и малой кривизны (стрела
подъема не превышает 5% от минимального размера оболочки в плане).
Результаты расчетов могут быть использованы при проведении оценки надежности
конструкций, представляющих собой двухслойные пластины и пологие оболочки,
изготовленые из изотропных материалов.
1. Григоренко Я.М. Розв‘язання задач теорії оболонок на основі дискретноконтинуальних методів / Я.М. Григоренко, В.Д. Будак, О.Я. Григоренко: навчальний
посібник. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 294 с.
2. Grigorenko A.Ya. Free vibrations of shallow orthotropic shells with variable thickness
and rectangular planform / A.Ya. Grigorenko, A.Yu. Parkhomenko// Int. Appl. Mech. – 2011. – 46,
N 8. – P. 877-889.
274

Григоренко Олександр Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, професор,
Інститут механіки імені С.П. Тимошенко НАН України, Україна, Київ
E-mail: ayagrigorenko@yandex.ru
Єфімова Тетяна Леонідівна, кандидат фіз.-мат.наук, старший науковий співробітник,
Інститут механіки імені С.П. Тимошенко НАН України, Україна, Київ
E-mail: Efimovatl@yandex.ru
Власова Iнна Валентинівна, аспірант
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Україна, Миколаїв
E-mail: viv2009@mail.ru
Григоренко О.Я., Єфімова Т.Л., Власова I.В. - Застосування методики сплайн-апроксимації для розрахунку вільних коливань пластин багатошарової структури

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ
ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПЛАСТИН БАГАТОШАРОВОЇ СТРУКТУРИ
Григоренко О.Я., Єфімова Т.Л., Власова I.В.
Пластини, що мають багатошарову структуру, широко застосовуються в сучасній техніці
як основні елементи конструкцій. Зазвичай вони складаються із матеріалів із суттєво різними
фізико-механічними властивостями. Поєднання шарів із різними властивостями дозволяє
створювати пластинчаті елементи, що мають високу міцність та жорсткість і при цьому
відносно малу масу, гарні електро-, тепло- та звукоізоляційні властивості. Усі перераховані
фактори дозволяють забезпечити високу надійність роботи конструкції в цілому.
Незважаючи на відомі переваги таких матеріалів, слід відзначити їх особливості: слабку
противагу зсувам у перерізуючому напрямі та сильну анізотропію пружних властивостей в
інших напрямах. Крім того, необхідно враховувати, що композиційні матеріали в багатьох
випадках можуть мати низьку зсувну жорсткість, що потребує більш точного врахування
характеру поведінки деформацій зсуву.
Найточніше поведінка багатошарових оболонок та пластин описується в рамках
тривимірної теорії пружності, але розв‘язання задач у цьому випадку пов‘язане з подоланням
значних математичних труднощів. Публікацій, що стосуються цієї теми, існує небагато.
Дослідження динамічної поведінки, та зокрема вільних коливань, багатошарових
елементів конструкцій, має особливе значення при проектуванні відповідальних конструкцій,
розробці нових технологій та створенні нових матеріалів. Треба зазначити, що знаходження
власних частот та форм коливань конструкцій дозволяє запобігти явищу резонансу, який
може призвести до руйнування. Тому розробка нових методів розрахунку конструкцій,
виготовлених із сучасних композиційних матеріалів, та дослідження їх динамічної поведінки
є актуальними науковими і технічними проблемами.Практична цінність складається в
розробці алгоритмів і програмного забезпечення, яке дозволяє автоматизувати процес
розрахунку вільних коливань багатошарових пластин. Дані, які отримані при чисельному
експерименті, становлять інтерес для прикладних досліджень. Створена база знань і
програмне забезпечення можуть бути використані при розробці автоматизованих систем, а
також для комп‘ютерного моделювання динамічної поведінки пластин інженерами при
проектуванні реальних конструкцій. Нові чисельні дані, які одержані в безрозмірному
вигляді та подані як таблиці, рисунки та графіки, можуть бути використані як довідкові дані
для розрахунку елементів тонкостінних конструкцій. Створене програмне забезпечення дало
змогу досліджувати динамічну поведінку багатошарових пологих оболонок та пластин і
виконати широкий обчислювальний експеримент для виявлення закономірностей впливу
геометричних та механічних параметрів на спектр частот та форм коливань пластин.
Для підтвердження достовірності запропонованого методу та відповідного програмного
забезпечення розв‘язано ряд тестових задач для пластин, які були розглянуті в рамках
класичної теорій Кірхгофа-Лява. Отримані результати порівняно з відомими, що наведені в
літературі. Одержані залежності поведінки частотного параметра від властивостей матеріалу
шарів, способу їх укладки, які зображені у вигляді таблиць та графіків.
275

Двірничук Костянтин Васильович, аспірант 2 курсу, факультет кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: k_v_dvirnychuk@ukr.net;
Стоян Володимир Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: v_a_stoyan@ukr.net
Двірничук К.В., Стоян В.А. - Про математичне моделювання розв’язків неповно визначених початково-крайових задач динаміки товстих пружних плит

ПРО МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕПОВНО ВИЗНАЧЕНИХ
ПОЧАТКОВО-КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ ТОВСТИХ ПРУЖНИХ ПЛИТ
Двірничук К.В., Стоян В.А.
Задачі динаміки механічних конструкцій типу «пружна плита» та «пружна оболонка»
завжди були актуальними в інженерній практиці.
Виродженість поперечного розміру таких об‘єктів дозволила математично складну
тривимірну початково-крайову задачу еластодинаміки товстих пружних плит і оболонок
звести до розв‘язання двовимірних диференціальних рівнянь, точність та адекватність
досліджуваним фізико-механічним об‘єктам яких на жаль зменшується зі збільшенням
товщини плити (оболонки). Для дослідження динаміки пружних плит скінченної товщини в
роботах [1, 2] нами була побудована напівтривимірна математична модель динаміки
останніх.
Розв‘язуючі рівняння такої моделі, узагальнюючи відомі до цього теорії та засоби
дослідження пружних пластин, в їх повному записі є нескінченно високого порядку
двовимірні диференціальні рівняння з параметричною залежністю від товщини та
виродженої поперечної координати. Неможливість коректної постановки початковокрайових задач для таких рівнянь змусила авторів даного повідомлення вдатися до
математичного моделювання [3] їх розв‘язків, за середньоквадратичним критерієм
узгоджених з наявними початково-крайовими та поточними спостереженнями за об‘єктом.
Вдалося побудувати аналітично тривимірну картину поперечних динамічних зміщень
точок довільної в плані товстої пружної плити за будь-яких лінійно визначених початковокрайових умов.
Цікавим застосуванням методики [3] математичного моделювання динаміки
розподілених просторово-часових систем до побудованої в [2] математичної моделі
еластодинаміки товстих плит є розв‘язки задач ціленаправленого керування ними. Задачі ці
розглядувалися при дискретно та неперервно визначеному бажаному стані плити, динаміку
точок якої в середньоквадратичний окіл останнього виводить один, два, або три із наступних
зовнішньо-динамічних керуючих факторів – це поверхнево розподілені, початкові та крайові
збурення.
Розв‘язки всіх розглянутих авторами прямих та обернених задач еластодинаміки
досліджено на їх точність і однозначність.
1. Стоян В.А. Об алгоритме построения полутрехмерных дифференциальных
уравнений эластодинамики толстых плит / В.А. Стоян // Прикладная механика. – 1976. – Т.
XII, № 7. – С. 39-44.
2. Стоян В.А. К построению дифференциальной модели поперечных динамических
смещений толстого упругого слоя / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Проблемы управления и
информатики. – 2012. – № 4. – С. 74-83.
3. Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних
динамічних систем / В.А. Стоян. – К.: ВПЦ ―Київський університет‖, 2011. – 310 с.
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Діхтяренко Ю.В., Дякон В.М., Хазін Г.А. - Розрахунок зон передруйнування в кінці тріщини нормального відриву в кусково-однорідних тілах з кутовими точками

РОЗРАХУНОК ЗОН ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ В КІНЦІ ТРІЩИНИ НОРМАЛЬНОГО
ВІДРИВУ В КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ТІЛАХ З КУТОВИМИ ТОЧКАМИ
Діхтяренко Ю.В., Дякон В.М., Хазін Г.А.
Для тріщини, яка виходить на межу поділу середовищ, при збільшенні зовнішнього
навантаження можливі різні варіанти її подальшого поширення: ковзання вздовж межі
поділу, розгалуження в одному з матеріалів або перетин межі поділу без розгалуження.
Поряд із дослідженнями задач про тріщину, яка виходить на плоску межу поділу середовищ,
актуальними також є задачі про тріщину з вершиною у кутовій точці негладкої межі поділу,
яка є концентратором напружень зі степеневою особливістю і приводить до утворення зони
передруйнування в її околі. Проте аналітичне розв‘язання задачі про розрахунок зони
передруйнування є досить складною математичною проблемою, тому використовуються
різноманітні їх моделі. Однією з таких моделей є модель Леонова-Панасюка-Дагдейла, що
представляє зону лінією розриву переміщення, на якій в залежності від властивостей
матеріалу задані певні умови його переходу у передруйнівний стан.
У роботі [1] здійснений аналіз умов, за яких тріщина нормального відриву, що
виходить на межу поділу двох пружних середовищ у її кутовій точці, перетинає її або ж, в
силу симетрії, поширюється далі вздовж межі поділу. В першій частині даної роботи в
умовах плоскої деформації здійснено розрахунок початкової бічної зони передруйнування в
околі кутової точки межі поділу двох різних пружних середовищ, з якої виходить тріщина
нормального відриву. Задача розв‘язана методом Вінера-Хопфа із застосуванням
інтегрального перетворення Мелліна та деяких положень теорії функцій комплексної
змінної. Отриманий розв'язок використано для передбачення напрямку подальшого
поширення тріщини. Виявлена можливість розгалуження тріщини у кутовій точці межі
поділу.
У роботі [2] здійснено розрахунок пластичної зони у кінці тріщини нормального
відриву в з‘єднувальному матеріалі на межі поділу середовищ. Умови симетрії вказують на
неможливість утворення пластичної зони на лінії продовження тріщини, тому в другій
частині даної роботи методом Вінера-Хопфа розв‘язана задача про розрахунок початкової
бічної пластичної зони з у кінці тріщини нормального відриву, яка співпадає з кутовою
точкою межі поділу двох різних пружно-пластичних середовищ. Знайдені довжина зони та
кут її нахилу. Досліджено напружено-деформований стан після утворення пластичної зони.
1.Камінський А. О., Кіпніс Л. А., Дудик М. В., Діхтяренко Ю. В. Дослідження зони
передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу
розділу пружних середовищ // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 4. – С. 111–119.
2.Dudik М. V., Kipnis L. А., Pavlenko А. V. Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack
terminating at the interface of different media // Int. Appl. Mech. – 2002. – 38, No. 2. – С. 197–202.
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Дородных Т.И. - Статистический критерий разрушения при термосиловом нагружении

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМ
НАГРУЖЕНИИ
Дородных Т.И.

В данной работе для описания механизма хрупкого разрушения используется вариант
структурной модели - модель Даниэльса. Известно, что предел прочности существенно
зависит от температуры. На основе статистического критерия прочности (разрушения) [1],
который для растягивающих напряжений имеет вид
/
p1cr (1  p1cr )11  ( 33
/  1 )1
(1)
и сжимающих напряжений
/
p2cr  (1  p2cr )( 33
/  2 ) 2
(2)
определены критические значения плотности микротрещин pik по достижении которых
начинается макроразрушение тел. В качестве критерия разрушения микроэлементов
материала принимается соотношение 1-й теории прочности:
/
 33

(3)
где  - случайная величина, обозначающая предельные значения истинного
/
растягивающего или сжимающего нормального напряжения.  33
- истинные локальные
напряжения, относящиеся к площадкам поврежденного материала. Интегральная функция
распределения микропрочности при степенном законе представляется в виде

Fi ( )  
 i

i





(4)

 i - максимальная и минимальная величины предельных значений  при растяжении и

сжатии.
В настоящей работе зависимость предела прочности при растяжении от температуры
аппроксимируется двумя линейными зависимостями.
 1  k1T ,  1  k 2T , k1  0, k 2  0

Используя алгоритм вычисления параметров распределения микропрочности из (4) [2]
для конкретного материала (сталь45) определены критические концентрации микродефектов
материала при термосиловых нагрузках, а также предельные значения напряжений при
заданных критических концентрациях микродефектов и температуры.
1.Бабич Д.В. Статистический критерий прочности для хрупких материалов. / //
Проблемы прочности. – 2011., №5. – С. 123-137.
2.Дородных Т.И. Совместные процессы повреждаемости и деформирования хрупких
материалов. Днепропетровский национальный ун-т. Методи розв‘язування прикладних
задач механіки де формівного твердого тіла. – 2012. випуск №13. – С. 144-151.
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Егоров П.А., Шарапата А.С., Янютин Е.Г. - Прямые и обратные нестационарные задачи теории упругости

ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Егоров П.А., Шарапата А.С., Янютин Е.Г.
Одним из препятствий на пути исследования деформированного состояния элементов
конструкций является сложность получения полной информации о форме и
продолжительности импульсных нагрузок, которые действуют на эти элементы.
Определение упомянутых неизвестных может быть осуществлено при помощи решения
обратных задач. Решение обратной задачи представляет собой поиск неизвестного
возмущающего нагружения, которое вызывает колебание элемента конструкции, по
известным величинам перемещений или напряжений в некоторой точке этого элемента.
Нужно отметить, что в случае решения обратных задач зачастую неотъемлемой
составляющей является постановка и построение решения соответствующих прямых задач.
Решение некорректной обратной задачи идентификации временных составляющих
нагрузок, которые действуют осесимметрично на круглую мембрану и вызывают ее
нестационарные колебания, состоит в построении интегрального уравнения Вольтерра I рода
и его решении численным способом. Некорректность при решении обратной задачи
преодолевается за счет использования метода регуляризации А. Н. Тихонова.
Если рассматривать случай, когда на поверхности мембраны находятся
сосредоточенные массы, необходимо влияние этих масс заменять неизвестными
сосредоточенными нагрузками, которые могут быть определены на основе второго закона
Ньютона. Тогда при решении обратной задачи возникает необходимость составления
системы уравнений Вольтерра I рода. В этом случае система уравнений будет включать
уравнение для описания колебаний точки мембраны, перемещение которой является
заданным, и уравнения колебаний точек мембраны, которые отвечают расположению масс.
В случае исследования процессов осесимметричного упругого деформирования
круглой пластины средней толщины и пологой сферической оболочки при их импульсных
поперечных нагрузках (на основании уравнений теории С. П. Тимошенко) решение задач
является весьма сложным. Полное удовлетворение граничным условиям достигается за счет
разложения искомых функций в ряды Фурье-Бесселя и искусственного введения
дополнительных фиктивных нагрузок, распределенных вдоль края рассматриваемого
элемента конструкции, которые нужно дополнительно найти.
Достоверность решения прямых задач проверялась с помощью сопоставления с
результатами, полученными альтернативными способами, основанными на дискретизации
временных и пространственных переменных. Правильность решения обратных задач в целом
определялась на основе согласования результатов решения прямых и обратных задач.
Разработанная процедура идентификации нагрузок является эффективной для разных
типов элементов конструкций и позволяет идентифицировать как сосредоточенные, так и
распределенные нестационарные нагрузки. Полученные результаты идентификации
нестационарных нагружений показывают их высокую стойкость к разного рода
погрешностям в исходных данных и эффективность применяемых подходов при
использовании процедуры идентификации, как по значениям прогиба, так и деформации.
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Зайцев М.В., Метрикин В.С. - Метод точечных отображенийй при исследовании динамики вибрационной системы с трением наследственного типа

МЕТОД ТОЧЕЧНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ
ВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ТРЕНИЕМ НАСЛЕДСТВЕННОГО ТИПА
Зайцев М.В., Метрикин В.С.
В работе изучается динамика простейшей системы с учѐтом сил трения
наследственного типа и при наличии внешней периодической силы. Приведѐнные
бифуркационные диаграммы позволили выявить основные перестройки периодических и
стохастических режимов движения в зависимости от параметров системы (амплитуда и
частота внешнего воздействия, скорость тела и формы функциональной зависимости,
описывающей изменение величины коэффициента трения относительного покоя (КТОП)).
Было показано, что, по сравнению с известными исследованиями систем с постоянным
КТОП, в системах с переменным КТОП существуют сколь угодно сложные периодические и
стохастические движения. Однако до сих пор нет достаточно полных исследований даже
таких автономных систем.Физическая система, послужившая основой для составления
математической модели представляет собой массу m , находящуюся на движущейся с
постоянной скоростью V шероховатой ленте. Масса закреплена пружиной жѐсткости k к
неподвижной опоре. На массу действует периодическая по времени сила f(t) и сила сухого
трения. В работе предполагается, что коэффициент трения относительного покоя, согласно
гипотезе академиков А.Ю. Ишлинского и И.В. Крагельского , не является постоянной
величиной, а есть монотонно возрастающая функция времени t k длительного контакта
(совпадение скоростей массы и ленты) этих тел. В качестве математической модели сил
трения в работе выбрано трение Кулона - Амонтона .
Математическую модель рассматриваемой системы можно записать в виде
(1)
kx  f t  | f п t k P , x = V
mx = f t   kx  f* Psign x  V  , x  V
где первое уравнение описывает закон движения тела с учѐтом коэффициента трения
скольжения f * и со скоростью отличной от скорости ленты, а второе неравенство
устанавливает соотношение сил, при выполнении которого происходит движение тела со
скоростью, равной скорости ленты с учѐтом формы КТОП — f п τ
k  . Отметим, что при
f (t )  0 уравнение (1) совпадает с соответствующим уравнением работы [1]. В связи с тем,
что в системе имеется трение, изображающая точка во всех случаях попадает на пластинку
скользящих движений и движется вплоть до момента  k 1 , определяемого вторым
уравнением системы (1). Поэтому динамику системы можно исследовать с помощью
изучения свойств числовой последовательности, элементы которой равны временам τ k ,
к=1,2,3….Для исследования динамики рассматриваемой системы с использованием функции
последования разработан программный продукт на платформе Java, позволяющий при
различных значениях параметров системы производить расчеты и построение в трехмерном
фазовом пространстве
фазовых траекторий, явный вид функции последования,
бифуркационных диаграмм и др.
1.Метрикин В.С., Нагаев Р.Ф., Степанова В.В. Периодические и стохастические
автоколебания в системе с сухим трением наследственного типа// ПММ, 1996. Т.60. Вып.5.
С. 859-864.
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Исрафилов Р.М., Савельева Е.В., Синчило С.В. - О приведенных коэффициентах трехслойной пластины с ортотропным заполнителем

О ПРИВЕДЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ
С ОРТОТРОПНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Исрафилов Р.М., Савельева Е.В., Синчило С.В.
Как известно, до настоящего времени в научной литературе отсутствуют методы
аналитического или численного определения коэффициентов Пуассона ν xz , ν zx , ν yz , ν zy (в
плоскостях xOz , xOy , перпендикулярных плоскости пластины), необходимых для расчета
толстых пластин. В связи с этим в работе предложен аналитический способ определения
приведенных коэффициентов Пуассона для трехслойной пластины симметричного строения.
Постановка задачи и методика ее решения могут быть использованы в инженерной практике
при расчете напряженно-деформированного состояния трехслойной пластины с
ортотропным заполнителем. Геометрические параметры и механические свойства
материалов структурных элементов пластины предполагаются известными. Теоретически
исследованы два различных вида нагружения прямоугольной пластины. Первый вид
нагружения – растяжение в направлении оси z , перпендикулярном слоям. Сначала из
трехслойной панели по всей ее толщине выделяется элемент с продольной осью Oy в
условиях плоской деформации ( ε y  0, ε y1  0 ). На основании условий равновесия элемента
и физических уравнений, связывающих напряжения в нем с деформациями, получается
первое кубическое уравнение с двумя неизвестными ν zx , ν zy :
c11ν 3zy  c12 ν 2zy ν zx  c13 ν zy ν 2zx  c14 ν 2zy  c15 ν 2zx  c16 ν zy ν zx c17 ν zy  c18  0 .

(1)

Далее рассматривается элемент пластины с продольной осью Ox в условиях плоской
деформации ( ε x  0, ε x1  0 ). В результате получается второе уравнение для определения
коэффициентов Пуассона в плоскостях xOz , yOz :
c 21 ν 3zx c 22 ν 2zx ν zy c 23 ν zx ν 2zy c 24 ν 2zx c 25 ν 2zy c 26 ν zx ν zy c 27 ν zx c 28  0 .

)

В частности, для трансверсально-изотропного материала с плоскостью изотропии xOy
система (1),(2) сводится к одному кубическому уравнению в канонической форме
c31 ν 3zx  c32 ν 2zx  c33 ν xx  c34  0 . (3)
Второй вид нагружения рассматриваемого элемента трехслойной пластины по всей ее
толщине – растяжение в направлениях осей Ox или Oy в условиях плоской деформации.
Полученные при этом уравнения для определения коэффициентов Пуассона имеют вид

c41νzx 2  c42νzy 2  c43νzx νzy  c44  0, c45νzx 2  c46νzy 2  c47 νzx νzy  c48  0 ,
(4)
а для трансверсально-изотропного материала
2
(5)
c49 ν zx  c50  0 .
Для получения численных значений искомых коэффициентов, с целью подтверждения
достоверности полученных формул, рассматривается трехслойная конструкция с сотовым
заполнителем из шестигранных ячеек. Значения искомых коэффициентов определяются для
двух различных материалов с заданными упругими и геометрическими параметрами. Для
обоих материалов результаты, полученные согласно (1)-(3), практически совпадают с
результатами, полученными согласно (4)-(5), что подтверждает справедливость полученных
формул.
281

Каминский Анатолий Алексеевич, доктор физ.-мат. наук, профессор,
Институт механики им. С.П.Тимошенко, Киев, Украина,
e-mail: fract@inmech.kiev.ua;
Кипнис Леонид Абрамович, доктор физ.-мат. наук, профессор,
Уманский государственный педагогический университет, Умань, Украина;
Дудик Михаил Владимирович, кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Уманский государственный педагогический университет, Умань, Украина,
e-mail: dudik_m@hotmail.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ В КОНЦЕ МЕЖФАЗНОЙ
ТРЕЩИНЫ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ
Каминский А.А., Кипнис Л.А., Дудик М.В.
Согласно современным представлениям, зона предразрушения, возникающая возле
остроконечного концентратора, содержит в непосредственной близости к его вершине малую
область повышенного уровня деформаций – зону деструкции. Это обстоятельство учитывает
комплексная модель, рассматривающая маломасштабную зону предразрушения в конце
межфазной трещины с контактирующими берегами в кусочно-однородном теле [1, 2]. В
данной работе в рамках комплексной модели выполнен расчет зоны предразрушения в
условиях плоской деформации при сдвиге. На первом этапе исследования методом ВинераХопфа найдено решение задачи о начальной зоне предразрушения, которая моделируется
наклоненной к границе раздела сред линией разрыва нормального смещения, выходящей из
вершины трещины. На линии разрыва нормальное напряжение равно сопротивлению отрыву
материала. Ориентация зоны определена из условия максимума нормального напряжения. Из
полученного решения найдены размеры зоны и особенности напряженно-деформированного
состояния после ее образования. Сделан вывод о дальнейшем развитии зоны путем
возникновения в прилегающей к вершине трещины части зоны предразрушения области с
повышенным уровнем как отрывных, так и сдвиговых деформаций (зоны деструкции).
На втором этапе методом Винера-Хопфа выполнен расчет зоны деструкции, размеры
которой предположительно много меньше размеров начальной зоны предразрушения. Зона
деструкции моделировалась линией разрыва смещения, на которой касательное напряжение
равно сопротивлению материала сдвигу. Получены уравнения для вычисления длины зоны и
показателя степени сингулярности напряжений после ее образования. Обнаружено, что
длина зоны предразрушения уменьшается, а зона деструкции растет с увеличением трения
берегов трещины. Показано ослабление концентрации напряжений после образования зоны.
Для определения условий страгивания трещины найдено выражение для ее раскрытия.
Применение комплексной модели проиллюстрировано на примере внутренней
трещины, расположенной на границе раздела кусочно-однородной плоскости, нагруженной
на бесконечности сдвигающими усилиями. Показано, что при малом отличии соединенных
сред страгивание трещины произойдет по механизму сдвига у вершины контактирующих
берегов, тогда как при малом отношении модулей сдвига возможно одновременное
страгивание у обеих вершин. Исследована также возможность страгивания трещины путем
слияния с ней микротрещины, возникающей в зоне предразрушения, и показано, что этот
механизм является менее вероятным, чем раскрытие трещины до критического размера.
1. Каминский А.А., Кипнис Л.А. О комплексной модели зоны предразрушения в
конце трещины на границе раздела упругих сред // Доповіді НАН України. – 2010. - №2. –
С.60-64.
2. Каминский А.А., Кипнис Л.А. О страгивании трещины, расположенной на границе
раздела упругих сред // Доповіді НАН України. – 2011. - №1. – С.38-43.
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Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Карнаухова Т.В. - Вимущені коливання і дисипативний розігрів тривимірних тіл з в’язкопружного п’єзоелектричного матеріалу

ВИМУЩЕНІ КОЛИВАННЯ І ДИСИПАТИВНИЙ РОЗІГРІВ ТРИВИМІРНИХ ТІЛ З
В’ЯЗКОПРУЖНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Карнаухова Т.В.
Подано варіаційну постановку задачі про активне демпфування вимушених коливань
неоднорідних в‘язкопружних тривимірних тіл обертання з п‘єзоелектричного матеріалу при
гармонічному навантаженні. Основні співвідношення одержано з використанням концепції
комплексних характеристик, дійсні й уявні частини яких залежать від температури та
амплітуд деформацій. Для розв‘язування нелінійних задач використовуються ітераційні
процедури нелінійної механіки в поєднанні з методом скінченних елементів для
розв‘язування лінійних задач електров‘язкопружності на кожній ітерації. Реалізовано
тривимірні елементи у вигляді криволінійних паралелепіпедів з квадратичною
апроксимацією переміщень, електричного потенціалу і температури в елементі.
Після знаходження переміщень і електричного потенціалу деформації, механічні
напруження і напруженість електричного поля обчислюються в точках інтегрування Гауса, а
потім проводиться усереднення їх по елементу. Це дає можливість уникнути різкого росту
дисипативної функції і температури розігріву в околі кутових точок. Дано порівняння
числових результатів, одержаних при розв‘язуванні лінійних задач для тонкостінних
елементів (пластини і пологої оболонки) аналітичним методом і методом скінченних
елементів , які показали добру узгодженість.
На основі тривимірної теорії розраховано амплітудно- та температурно–частотні
характеристики і залежність коефіцієнта демпфування від товщини демпфуючого шару
товстої призми і тонкої пластини при гармонічному навантаженні. При розрахунках
використовувались експериментальні дані, представлені в роботі [1].
Досліджено вплив структурної неоднорідності і залежності властивостей матеріалу від
температури на ефективність демпфування вимушених резонансних коливань просторових
тіл обертання, зокрема циліндричної панелі. Показано, що в околі кутових точок має місце
значне підвищення температури дисипативного розігріву, яке може обумовити
деполяризацію п‘єзоелектричного матеріалу. Розраховано критичні значення механічного
навантаження, після досягнення яких має місце теплове руйнування системи керування
коливаннями тіла за допомогою п‘єзоактивних включень (сенсорів та актуаторів) із–за
деполяризації матеріалу.
1. Sabat R.G., Mukherjee, Ren G., Yang G. Temperature dependence of the complete
material coefficients matrix of soft and hard doped piezoelectric lead zirconate titanate ceramics //
Journal of applied physics. – 2007. – Vol. 101. – P. 064111-1– 064111-6.
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СОЛИТОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ПРИ УЧЕТЕ ДИССИПАЦИИ
Князев М.А.
В работе рассматриваются солитонные состояния на примере задачи о динамике
упругопластических деформаций в одномерном стержне на стадии разупрочнения, то есть
для случая, когда при уменьшении напряжения происходит рост деформации. Поведение
системы при этом описывается нисходящей ветвью диаграммы материала. Используется
нелокальную модель упругопластической среды, в которой текучесть материала зависит не
только от приложенного напряжения и деформации, но и от градиента деформации второго
порядка[1]. Среда называется упругопластической, если условие пластичности не зависит от
переменных, изменяющихся во времени, то есть изменение масштаба времени не приводит к
изменению свойств такой среды. Особенностью подхода, принятого в данной модели
является то, что в ней локальная деформация описывается некоторой усредненной по объему
структурной ячейки деформацией, причем принимается, что размеры такой ячейки малы по
сравнению с характерным размером задачи. Такие модели, учитывающие нелинейные
механические свойства системы в зависимости от различных факторов, изучаются
достаточно интенсивно, причем не только применительно к композитным строительным
материалам, к которым относится и бетон, но к механике сплошных сред в целом.
Если в модели не учитывать диссипативные процессы, то в ней отсутствуют
односолитонные состояния, а двухсолитонные состояния могут формироваться только при
выполнении ряда условий. Основным из них явиляется условие комплексной сопряженности
параметров
и , соответствующих частотам колебаний в линейной теории. В результате
компенсирования мнимых частей односолитонных составляющих двухсолитонное решение
оказалось действительным. Аналогичным образом можно построить и многосолитонные
решения более высокого порядка. При этом указанное выше условие обобщается следующим
образом: число локализованных односолитонных компонент искомого многосолитонного
решения должно быть четным; среди односолитонных компонент, должно быть четное число
вкладов, определяемых солитонами и четное число вкладов, определяемых антисолитонами,
причем эти числа не обязательно должны быть равны друг другу; каждой солитонной (или
антисолитонной) составляющей многосолитонного решения должна соответствовать своя
комплексно-сопряженная солитонная (или антисолитонная) составляющая.
Обобщение модели путем учета в нелинейном уравнении движения для возмущения
деформации диссипативных процессов позволяет восстановить энергетический баланс,
обусловленный взаимным влиянием дисперсии и содержащихся в уравнении нелинейных
членов. Диссипативные процессы встречаются практически во всех системах. Однако
зачастую ими пренебрегают с целью упрощения задачи. В тоже время, учет диссипативных
процессов в нелинейных задачах, связанный с переносом энергии в системе, оказывается
весьма продуктивным. Именно таким способом удается обобщить рассматриваемую в работе
упругопластическую модель так, что уравнение движения этой модели становится
интегрируемым и для него можно построить любое солитонное (многосолитонное) решение
без использования дополнительных условий.
1.Мягков, Н.Н. О динамической локализации деформации в разупрочняющемся

стержне / Н.Н. Мягков // Механика композиционных материалов и кострукций. – 1999. – Т.
5, № 3. – С. 28-32.
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Ковальчук П. С., Лакиза В. Д. - Исследование взаимодействия форм изгибных колебаний композитных цилиндрических оболочек при учете их контакта с внутренним заполнителем и внешней
средой

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОРМ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ
КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ УЧЕТЕ ИХ КОНТАКТА С
ВНУТРЕННИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ И ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
Ковальчук П. С., Лакиза В. Д.
Теоретически и средствами эксперимента изучаются особенности нелинейного
динамического деформирования стеклопластиковых (ортотропная модель) оболочек
цилиндрической формы при взаимодействии их с внутренней и внешней средами. В качестве
заполнителя используется жидкость, а также легкий сыпучий материал типа малых
(диаметром d≈0,5 см) пенопластиковых шариков. Влияние внешней среды моделируется
действием на оболочку всестороннего (распределенного по всей боковой поверхности) или
локального статического давления. Исследование проводится в два этапа. На первом этапе
определяются частоты и формы изгибных колебаний оболочек, изучается влияние на них
заполнителя и внешнего нагружения. Обнаружено, что обе среды (внутренняя и внешняя)
обуславливают «сгущение» частотного спектра оболочки, приводящее в итоге к появлению
«внутренних» резонансов – две или более собственные частоты становятся близкими или
кратными. Установлено, что каждая из исследуемых в экспериментах оболочек из-за
начальных несовершенств характеризуется парами «сопряженных» форм – появляются
имеющие одно и тоже качество узлов и пучностей, но сдвинуты по фазе в окружном
направлении формы [1]. Однако частоты обеих форм несколько отличаются одна от другой.
Главное внимание в работе уделено анализу взаимодействия именно сопряженных форм при
свободных и вынужденных колебаниях несущей оболочки, исследованию влияния на
процессы взаимодействия заполнителя и внешнего давления. В случае свободных колебаний
построены и проанализированы интегральные характеристики, описывающие особенности
взаимодействия и энергообмена между указанными формами при различных значениях
«расстроек» частот, отвечающих этим формам. Определены частоты внешнего возбуждения,
при которых в оболочке возбуждаются «изолированно» каждая из сопряженных форм.
Установлена частотная область, в которой обе формы накладываются, приводя к появлению
деформирования оболочки в виде бегущей в окружном направлении волны. Параметры этой
волны – амплитуда и фазовая скорость в зависимости от уровня внешнего возбуждения
могут быть как постоянными величинами, так и периодическими изменяющимися
функциями времени. Исследована зависимость фазовой скорости волнового процесса от
амплитуд нелинейных колебаний оболочки.
1. Кубенко В.Д., Ковальчук П.С. Экспериментальные исследования колебаний и
динмической устойчивости оболочек из слоистых композитных материалов // Прикл.
механика. − 2009. − 45, № 5. − С.53-79.
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Коваленко А.П., Шекера М.К. - Математическая модель исследования переходных процессов в упругом трубопроводе с жидкостью при ударном нагружении

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В
УПРУГОМ ТРУБОПРОВОДЕ С ЖИДКОСТЬЮ ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ
Коваленко А.П., Шекера М.К.
Трубопроводные системы широко применяются в различных технических устройствах
и зачастую подвергаются действию продольных ударных нагрузок. Трубопроводы
рассматриваются как полубесконечные цилиндрические оболочки с жидкостью,
применяются различные приближенные модели оболочек. Анализ публикаций [1,2]
показывает, что модель оболочки типа Тимошенко, а для жидкости - акустическое
приближение при изучении переходных процессов позволяет учитывать волновой характер
распространения возмущений по стенке оболочки и с преемлемой точностью ограничиться
линейной постановкой задачи.
На полубесконечную цилиндрическую оболочку толщиной h и радиусом R ( h / R 0.1 )
с жидкостью действует по торцу массой m продольная ударная нагрузка массой М с
начальной скоростью V0 . E, , 1, 0 - модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность
материала оболочки
и жидкости соответственно, C p , C - скорости распространения
продольных и поперечных волн по стенке оболочки.
Уравнение движения имеют вид:
U , xx U ,tt  13W , x ,

 , xx  ,tt   22   23W , x ,
W , xx b32W ,tt   33W  31U , x  32 , x  K s ,t ,

 , xx  ,rr  r 1 ,r a 2 ,tt  0.

Начальные и граничные условия следующие:
при t  0 : U  W    U ,t  W ,t   ,t  0,    ,x   ,r   ,t  0; t  0 : U ,t  V0 ;
1

при x  0 : U ,t  ,x  W ,x    0, U ,tt  2 Km Kh U , x  W   2 Km Kh K s / a3   ,t rdr;
0

при x   : U  W      ,x  ,r  ,t  0;
при r  1:  ,r  W ,t .
Здесь обозначено: x,r,t - продольная, радиальная координаты и время; U ,W , продольное, радиальное перемещения стенок оболочки и тангенс угла наклона сечения
согласно модели оболочки Тимошенко,  - потенциал скоростей жидкости.
Уравнения движения и граничные условия записаны в безразмерном виде, выбраны
следующие характерные параметры: длина L=R, масса M+m, время T  R 1  2  1 / E .
Коэффициенты выражаются через геометрические, физико-механические характеристики.
1. Коваленко А.П. Математическое моделирование продольных динамических
возмущений в оболочке в системе полубесконечная цилиндрическая оболочка с жидкостью
при осевом импульсном нагружении. Акустичний симпозіум КОНСОНАНС - 2007
(25 - 27.09.2007р.). - Збірник праць. - Київ. - 2008 - С. 108 – 113.
2. Коваленко А.П. Переходные процессы в упругих трубопроводах с жидкостью при
продольных импульсных нагружениях. Акустичний симпозіум КОНСОНАНС - 2011.
Вересень 27-29, 2011р., Київ.– С.207-212.
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Козуб Ю.Г., Козуб Г.А. - Долговечность эластомерных элементов конструкций

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛАСТОМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Козуб Ю.Г., Козуб Г.А.
Эластомерные элементы конструкций вследствие их высоких демпферных свойств
нашли широкое применение для защиты зданий и сооружений, машин и механизмов от
вибрационных и импульсных нагрузок. Как правило, такие элементы работают в условиях
циклического нагружения, что приводит к существенному диссипативному разогреву.
Эластомеры в этих условиях проявляют нелинейные вязкоупругие свойства. Кроме того,
эластомерам свойственна слабая сжимаемость. Для описания свойств таких материалов
используются законы Пенга-Ландела и Линдли. Для описания поведения эластомерных
элементов используется пространственно-временной конечный элемент, функции формы
которого представляются в виде произведения функции координат и функции времени [1].
Одним из важных параметров эластомерного элемента конструкции является его
долговечность, на которую влияют условия нагружения, действие внешней среды и другие
факторы. Среди различных подходов для определения долговечности наиболее приемлимым
является метод, основанный на использовании энтропийного критерия [2]
t*

f



в
*
  ij  ij  G G  divq dt  TST .

0



Температура саморазогрева определяется для момента теплового равновесия между
конструкцией и окружающей средой как решение задачи стационарной теплопроводности с
внутренними источниками тепла, которые вычисляются на основе гистерезисных потерь для
вязкоупругого деформирования эластомера. Напряжения и деформации вычисляются на
основе решения задачи термовязкоупругости методом конечных элементов.
Изменения свойств материала описываются на основе функции старения. Наиболее
распространенным подходом является использование экспоненциальной зависимости.
Функция старения имеет вид
( t )  exp k1  k2  W ( t )dt  .
Критериальное уравнение для циклического нагружения имеет вид
t* 






umG sin2 t
exp k 2umt 2 sin2 t  k1t  divq dt  TST* .

0


 

Коэффициенты, входящие в уравнение, являются экспериментальными данными для
различных эластомеров и приведены в открытых источниках. Решение критериального
уравнения позволяет оценить влияние частоты нагружения и амплитуды на долговечность
элемента конструкции и позволяет прогнозировать срок службы для различных условий
эксплуатации. Получены решения для эластомерных элементов различной формы.
1. Киричевский В.В. МКЭ в нелинейной вязкоупругости эластомерных конструкций /
В.В. Киричевский, Б.М. Дохняк, Н.Д. Высоцкая Н.Д., Ю.Г. Козуб // 6-я Международная
науч.-техн. конф. "ELASTOMERS", Рига-1992г., с.97.
2. Дырда В.И. Прочность и разрушение эластомерных конструкций в экстремальных
условиях / В.И. Дырда. – К. Наук. Думка, 1988. – 232с.
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Крук Л.А., Ковальчук П.С. - Моделирование процессов взаимодействия изгибных волн в заполненных жидкостью цилиндрических оболочках при свободных и вынужденных колебаниях

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗГИБНЫХ ВОЛН В
ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ ПРИ
СВОБОДНЫХ И ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ
Крук Л.А., Ковальчук П.С.
Заполненные жидкостью тонкостенные цилиндрические оболочки характеризуются
обычно достаточно плотными частотными спектрами, что при их колебаниях может
привести к появлению сложных многомодовых и многоволновых форм динамического
деформирования. Взаимодействие различных мод и волн в большей степени может
проявиться для оболочек с композитной структурой материала при одновременном действии
на оболочки внешних статических нагрузок.
Целью настоящей работы является разработка подходов к исследованию особенностей
взаимодействия и энергообмена стоячих и бегущих волн в несущих жидкость ортотропных
цилиндрических оболочках при их свободных колебаниях, а также при действии внешних
статических и периодических нагрузок. Для описания процесса деформирования оболочек
использованы геометрически нелинейные уравнения, соответствующие классической
теории. Жидкость в оболочке предполагается идеальной и несжимаемой. Предварительно
были определены условия, при которых несущая оболочка характеризовалась близкими либо
кратными частотами. С учетом этих условий выбирались прогибы оболочки. Для решения
задачи использовано метод Бубнова-Галеркина в сочетании с асимптотическими методами
нелинейной механики, обобщенными на случай нелинейных волновых уравнений [1]. В
результате были построены усредненные уравнения, описывающие процессы
взаимодействия отдельно двух стоячих волн, двух бегущих волн, стоячей и бегущей волн.
Для каждого из этих случаев получены интегральные соотношения, устанавливающие
энергетическую связанность между амплитудами указанных волн, с одной стороны, а также
между амплитудными и фазовыми параметрами, с другой. Для каждого из вариантов
определены параметры стационарных режимов волновых деформирований несущих
оболочек при свободных колебаниях, исследована устойчивость этих режимов при
реализации различных внутренних резонансов.
В случае внешнего периодического воздействия на несущие оболочки построены
амплитудно-частотные характеристики, соответствующие колебаниям при сложных
резонансах. Рассмотрены в частности случаи, когда частота гармонической нагрузки
находится в определенном резонансном соотношении с двумя собственными частотами
оболочки, отвечающими несопряженным (с различными параметрами волнообразования)
формам. Определены области устойчивых и неустойчивых установившихся процессов
взаимодействия форм и волн, реализуемых в резонансных областях.
1. Ковальчук П.С. Нелинейные изгибные волны в ортотропных оболочках вращения
(распространение и взаимодействие) //Динамика элементов конструкций/Под ред.
В.Д.Кубенко.− К.:»АСК». − 1999. − С.224-246. − 382 с. (Механика композитов: В 12-ти т.;
Т.9).
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Кунец Я.И., Матус В.В. - Изгибные колебания пластины Кирхгофа с тонкостенным прямолинейным включением слабой контрастности

ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПЛАСТИНЫ КИРХГОФА С ТОНКОСТЕННЫМ
ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ СЛАБОЙ КОНТРАСТНОСТИ
Кунец Я.И., Матус В.В.
Рассмотрим неограниченную тонкую пластину толщины h , характеризирующуюся
цилиндрической жесткостью D , коэффициентом Пуассона  , плотностью  , движение
которой описывается с помощью гипотез Кирхгофа. В пластине в условиях идеального
механического контакта содержится сквозное тонкое прямолинейное упругое включение из
 0 , которое занимает область
D0 ,
0 ,
соответствующими
параметрами

W   x1, x2  : x1  a, 2 x2  h0  . Тут x  ( x1, x2 )  декартовы координаты; 2a и h0 – длина и

ширина включения (толщина включения равна h ). Относительная ширина неоднородности
  h0 / a 1 – малый безразмерный параметр. Рассматривается включения слабой
контрастности, т. е. между упругими и геометрическими параметрами композита имеет
место соотношение   D0 / D  1/  . Предполагается также, что в этом случае, и при условии

h / h0 1 , динамическое поведение включения также моделируется в рамках гипотез
Кирхгофа. Включение зондируется плоской гармонической волной изгиба.
В результате проведенного математического моделирования (на базе теории
сингулярных возмущений [1, 2, 3]) волновых явлений в тонкой пластине Кирхгофа с
тонкостенным прямолинейным слабоконтрастным включением постоянной толщины,
получены аналитические соотношения, определяющие прогибы пластины и ее напряженное
состояние.
На этой основе, с помощью интегральных представлений Грина решения
смоделированных задач, исследованы закономерности поведения рассеянных полей
изгибных волн в дальней волновой зоне (зоне Фраунгофера). Доказано соотношение
взаимности для амплитуд рассеяния изгибных волн тонкими слабоконтрастными
рассеивателями. Предложенный подход годится также и для случая тонких неоднородностей
более сложной геометрии.
Робота выполнена при общей поддержке НАН Украины – НТЦУ (проект № 5726).
1. Emets V.F. Scattering of SH waves by an elastic thin-walled rigidly supported inclusion /
V.F. Emets, Ya.I. Kunets, V.V. Matus // Arch. Appl. Mechanics. – 2004. – Vol. 73. – P. 769-780.
2. Кунець Я.І. Дистанційне визначення механічних параметрів тонких плоских
включень низької контрастності / Я.І. Кунець, В.В. Матус, М.Д. Грилицький // Фізико–
хімічна механіка матеріалів. – 2011. – Т. 47, № 5. – С. 118–123.
3. Кунець Я.І., Матус В.В. Моделювання згинних коливань пластини Кірхгофа з
тонкостінним пружним включенням малої контрастності / Я.І. Кунець, В.В. Матус // Мат.
методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – Т. 54, № 4. – С. 106-112.
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Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Будников Н.А. - Исследование вынужденных геометрически нелинейных колебаний многослойных пологих оболочек с помощью теории R-функций

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ
КОЛЕБАНИЙ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ
R-ФУНКЦИЙ
Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Будников Н.А.
В работе [1] был предложен численно-аналитический метод исследования нелинейных
вынужденных колебаний многослойных пластин со сложной формой. В основе этого
подхода лежит использование теории R-функций [2], методов Ритца, Бубнова-Галеркина и
Рунге-Кутта. В настоящей работе представлено обобщение разработанного ранее метода на
случай многослойных пологих оболочек симметричной структуры.
Математическая постановка задачи выполнена в рамках классической геометрически
нелинейной теории Донелла-Муштари-Власова, базирующейся на гипотезах КирхгоффаЛява, принятых для всего пакета слоев в целом. Предполагается, что оболочка находится под
действием поперечной нагрузки F (t )  P0 cos t .
Согласно разработанного подхода, исходная нелинейная задача сведена к решению
линейной задачи о свободных колебаниях оболочки и последовательности линейных задач
теории упругости. Полученные решения линейных задач используются для дискретизации
по времени исходной системы уравнений движения оболочки, что позволяет привести ее к
системе обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений.
Коэффициенты последней системы получены в аналитическом виде. Для решения
полученной системы использовался метод Рунге-Кутта 7-8 порядка.
С помощью разработанного метода решен ряд задач и получены амплитудно-частотные
зависимости и резонансные кривые для вынужденных колебаний многослойных оболочек
симметричного строения со сложной формой плана и различными условиями закрепления.
Выполнен анализ поведения амплитудно-частотных отношений NL / L в зависимости от
геометрии оболочки и вида граничных условий. При этом были использованы новые
структуры решения [3,4], удовлетворяющие точно всем заданным граничным условиям.
Показано, что использование только одной моды колебаний дает лишь приближенное
решение, поэтому желательно учитывать несколько мод.
1. Курпа Л. В., Будников Н.А. Исследование вынужденных нелинейных колебаний
многослойных жестко защемленных пластин со сложной формой плана // Теоретическая и
прикладная механика, 2012. – вып. 4 (50). – С. 70–77.
2. Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения. – Киев: Наукова думка,
1982. – 552 с.
3. Курпа Л. В. Тимченко Г. Н., Будников Н.А. Структуры решений задач о колебаниях
пологих многослойных оболочек симметричного строения // Вісник Донецького
національного університету, Сер. А: Природничі науки, 2012. – № 2. – С. 51–58.
4. Курпа Л. В. Тимченко Г. Н., Будников Н.А. К вопросу о построении системы
базисных функций для решения задач о геометрически нелинейных колебаниях
многослойных пологих оболочек // Динамические системы, 2013, том 2(30), № 3-4, 273–284.
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Лакиза В.Д. - Исследование процессов взаимодейсчтвия несопряженных форм изгибных колебаний цилиндрических оболочек с заполнителем при кинематическом вибровозбуждении

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСЧТВИЯ НЕСОПРЯЖЕННЫХ
ФОРМ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С
ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ КИНЕМАТИЧЕСКОМ ВИБРОВОЗБУЖДЕНИИ
Лакиза В.Д.
В настоящем сообщении приводятся результаты экспериментальных исследований
специфики нелинейных процессов деформирования упругой стенки стеклопластиковой
оболочки («сухой» и с заполнителем) при осевом полигармоническом возбуждении.
Установлено, в каком диапазоне собственных частот и при каких окружных формах «сухой»
оболочки и оболочки с заполнителем, а также при каких уровнях вибровозбуждения gв
реализуются наиболее интенсивные процессы деформирования стенки оболочки. Определен
характер влияния заполнителя на степень реализации данных процессов. Анализ результатов
исследований показал, что наличие плотного спектра близких собственных частот,
соответствующих изгибным формам с различными параметрами волнообразования, т.е.
несопряженным формам, при определенных уровнях gв обуславливает довольно сложные
процессы деформирования. В одной из композитной оболочки с достаточно близкими
собственными частотами колебаний при жестком защемлении одного из торцов (второй
торец свободен) экспериментально установлено, что для данной оболочки относительно
близкими являются частоты, соответствующие числам окружных волн n= 2, 3, 4. При
относительно больших уровнях gв и на определенной частоте возбуждения в общее
движение оболочки одновременно вовлекаются компоненты трех изгибных форм с разной
конфигурацией узловых линий: n= 2, 3, 4. Однако в отдельные моменты времени
наблюдаются чистые или близкие к ним изгибные формы с данным числом окружных форм.
При уменьшении уровня возбуждения оболочки происходит взаимодействие лишь двух
изгибных форм: формы n= 3 с формой n= 2 или формы n= 4 с формой n= 2 в зависимости от
частоты возбуждения. В другой из испытуемой композитной оболочке, в которой весьма
близкие собственные частоты двух форм n= 3 и n= 5,суммарное возбуждение этих форм
происходит при меньших уровнях внешнего двухчастотного ( f в1 (n= 3) + f в2 (n= 5))
кинематического вибровоздействия по сравнению с одночастотным возбуждением форм n= 2
и n= 3 в предыдущей оболочке. Такое совместное двухчастотное воздействие приводит к
возникновению режима биений [1]. В данной оболочке окружная форма n= 3 возбуждается
при меньших амплитудах внешнего воздействия по сравнению с формой n= 5. Таким
образом, в результате циклического изменения общей амплитуды внешнего осевого
кинематического воздействия происходит своеобразное циклическое изменение окружной
формы деформирования стенки оболочки: от одной (n= 3) при меньших амплитудах к
суммарной (n= 3 + n= 5) при больших амплитудах и наоборот. В данных исследуемых
оболочках при очень малых стабильных уровнях gв возбуждается лишь одна изгибная форма
n= 3. Как было установлено при проведении экспериментальных исследований непрерывная
перестройка поверхностной формы оболочки, скачкообразные переходы от одной изгибной
формы к другой могут привести к быстрому накоплению усталостных трещин, вызывающие
ее разрушение. Наличие пенопластикового заполнителя в оболочке не только
интенсифицирует процесс демпфирования, но и сужает области, в которых возбуждаются
совместные колебания по нескольким окружным формам.
1.

Иориш Ю.И. Виброметрия. – М.: МАШГИЗ, 1963. – 771 с.
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Лаптев Д.В. - Моделирование динамики солитонов в нелинейных низкоразмерных кристаллах

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СОЛИТОНОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ
НИЗКОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛАХ
Лаптев Д.В.
Низкоразмерные модели кристаллических тел позволяют описывать широкий класс систем
в физике твѐрдого тела. В частности с помощью модельной одномерной цепочки атомов
возможно описывать динамику квазиодномерных органических молекулярных кристаллов,
слоистые структуры, для которых взаимодействие внутри слоя оказывается существенно
меньшим, чем взаимодействие между слоями, искусственно создаваемые, например с
помощью атомной силовой микроскопии цепочки атомов и т.д. Большая часть механических,
оптических, химических и т.д. свойств твѐрдых тел связана с высокоэнергетическими
процессами, при которых нелинейность является существенной. Таким образом,
исследование низкоразмерных нелинейных
систем представляется актуальным
направлением исследований.
В 1973г. Хирота [1] впервые рассмотрел модель одномерной ангармонической цепочки
атомов с нелинейной, тангенциальной силой взаимодействия между ближайшими соседями.
Данное уравнение точно интегрируемое. Для него Хирота получил много солитонные
решения [1], а в работе [2] впервые было найдено точное решение в виде дискретного
бризера. Дискретные бризеры – локализованные в пространстве (как правило,
экспоненциально) периодические по времени нелинейные возбуждения дискретной среды.
В данной работе показано, как с помощью формулы нелинейной суперпозиции возможно
построить много-солитонные и много-бризерные решения, а также решение в виде воблин
кинка. Формула нелинейной суперпозиции это рекуррентное соотношение, позволяющее,
зная более простые солитонные решения строить более сложные солитонные решения.
Аналогичная формула известна и для уравнения синус-Гордона.
Изучена динамика дискретных кинков и бризеров. Записаны уравнения Гамильтона в
коллективных переменных для дискретных однопараметрических солитонов (кинков,
антикинков) и бризеров как частицеподобных возбуждений. Рассмотрено движение
свободных солитонов, представляющее собой равномерное прямолинейное движение вдоль
цепочки атомов. С помощью численного моделирования рассмотрена динамика кинков и
бризеров во внешнем поле. Были рассмотрены различные внешние потенциалы –
дельтаобразный, соответствующий точечному дефекту в цепочке, периодический потенциал
и др. Изучены процессы, связанные с силами трения, построена диссипативная функция. В
результате численного моделирования показано, что внешней накачкой возможно
компенсировать диссипацию в солитонах.
1. Hirota R. Exact N-soliton solutions of nonlinear lumped self-dual network equations / R.
Hirota // J. Phys. Soc. Jap. – 1973. – V. 35, № 1. – P. 289-294.
2. Bogdan M.M. Exact discrete breather solutions and conservation laws of lattice equations
/ M.M. Bogdan, G.A. Maugin // Proc. Est. Acad. Sci. Phys. Math. – 2003. – V. 52– P. 76 – 84.

292

Левківська Людмила Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент,
Національний транспортний університет, Київ, Україна,
e-mail : l_v_g@ukr.net;

Заєць Юлія Олександрівна, асистент кафедри «Вища математика»,
Національний транспортний університет, Київ, Україна,
e-mail : yzaets@gmail.com.
Левківська Л.В., Заєць Ю.О. - Екранування розривних хвиль шаром з відмінними фізичними властивостями

ЕКРАНУВАННЯ РОЗРИВНИХ ХВИЛЬ ШАРОМ З ВІДМІННИМИ ФІЗИЧНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ
Левківська Л.В., Заєць Ю.О.
В період стрімкого розвитку використання високошвидкісних поїздів особливо
актуально постає питання захисту об‘єктів від динамічного впливу на них хвиль деформацій,
ініційованих сучасним транспортом. Також гостро постають проблеми захисту об‘єктів, які
піддаються сейсмічному впливу ударних хвиль під час різноманітних вибухів, землетрусів, а
також в результаті різних технологічних процесів. Головна проблема полягає в тому, що
рухоме поле деформацій та напружень, спричинене високошвидкісними залізничними
потягами та вибухами в оточуючому ґрунтовому середовищі, призводить до швидкоплинних
знакозмінних процесів деформацій з високими градієнтами. Особливу небезпеку для
оточуючих споруд становлять такі поля у місцях зустрічного руху двох поїздів, коли
внаслідок їх накладання градієнти деформацій різко зростають, збурені ними хвилі можуть
фокусуватися, а коливання резонувати. Оскільки в майбутньому високошвидкісні поїзди
набуватимуть все більшого поширення, а їх швидкості збільшуватимуться, особливої
актуальності набувають проблеми захисту оточуючих об‘єктів від динамічного впливу на
них хвиль деформацій шляхом їх відбиття.
Специфіка виникаючих у цих випадках динамічних явищ пов'язана з короткочасністю
високо інтенсивного початкового поля тиску, як правило, сконцентрованого на початковому
етапі часу в малій області, яка пов'язана з вільною граничною поверхнею середовища, і з
перебудовою поверхні фронту ударної хвилі в міру її поширення. Така особливість суттєво
ускладнює розв‘язок розглянутих задач класичними методами математичної фізики і
числовими алгоритмами, для яких вимога диференційованості розв‘язку є чи не
найголовнішою. Тому для вивчення зазначених явищ, більш раціональнішим є застосування
променевої концепції, яка базується на поняттях хвильового фронту та системи променів [1,
2].
В даній роботі, з використанням променевого методу, досліджується ефект
екранування розривних (слабких ударних) хвиль шаром пружного середовища із зменшеною
щільністю та шаром із відмінними фізичними властивостями. Зокрема, основна увага
приділена дослідженню значень інтенсивностей заломлених хвиль при включенні в
досліджуване середовище шару пружного середовища із зниженою щільністю.
1. Гуляев В.И., Луговой П.З., Крицкий В.Б., Иванченко Г.М. Отражение и
преломление плоских разрывных волн параболоидными поверхностями раздела
анизотропных упругих сред / Гуляев В.И., Луговой П.З., Крицкий В.Б., Иванченко Г.М. //
Геофизический журнал. – 2005, Т. 27, №3. – С. 418-426.
2. Гуляев В.И., Луговой П.З., Заец Ю.А. Экранирование унругих нестационарных волн
плоскостями раздела сред / Гуляев В.И., Луговой П.З., Заец Ю.А. // Прикладная механика. –
2012. – Т.48, №4. – С. 67-77.
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Максимюк В.А., Сторожук Є.А., Чернишенко І.С. - Про методи розрахунку нелінійного деформування композитних оболонкових елементів конструкцій з жорсткими включеннями

ПРО МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ
ОБОЛОНКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ЖОРСТКИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ
Максимюк В.А., Сторожук Є.А., Чернишенко І.С.
Нелінійне деформування тонкостінних елементів конструкцій із композитних
матеріалів може бути викликане нелінійними властивостями матеріалу (фізична
нелінійність), значною гнучкістю елементів конструкції (геометрична нелінійність), а також
обома чинниками. Якщо геометрично нелінійна теорія деформування тонких оболонок та
методи їх розрахунків мають давню історію і були започатковані класиками механіки понад
два століття тому, то теорія пластичності анізотропних середовищ [1] та її застосування для
моделювання експериментальних досліджень [2] набули розвитку в другій половині
минулого століття.
Розрахунки напружено-деформованого стану тонких оболонок обертання з нелінійнопружних ортотропних матеріалів вперше (1986) було здійснено методом скінченних різниць
(МСР) [3]. Разом з тим розвиток чисельних сіткових методів [3] для розрахунків тонких
оболонок складної форми з отворами і включеннями зіштовхнувся з проблемою
безпосередньої реалізації гіпотези прямої нормалі навіть в лінійних задачах статики.
З огляду на викладене були розроблені методики дослідження нелінійного
деформування оболонок обертання, виготовлених з нелінійно-пружних композитних
матеріалів, та нелінійного невісесиметричного деформування пружних гнучких композитних
оболонок. Оболонки можуть мати вирізи, підкріплені отвори, жорсткі включення.
Використовуються сіткові методи: МСР, метод скінченних елементів (МСЕ) і варіаційнорізницевий метод (ВРМ) [4]. Для складних багатозв‘язних областей запропоновано
алгоритмічний підхід для реалізації гіпотез Кірхгофа – Лява на основі методу множників
Лагранжа.
Особливої уваги заслуговують підходи до розрахунків оболонок з жорсткими
включеннями. В цьому випадку можливі такі варіанти граничних умов на контурі оболонки,
спряженому із жорстким включенням: 1) деформаційні крайові умови (умови
недеформованості відповідної частини контуру оболонки); 2) геометричні крайові умови
(переміщення і кути повороту на контурі оболонки виражаються через параметри, що
визначають переміщення включення як абсолютно жорсткого тіла); 3) підкріплення контуру
оболонки тонким криволінійним елементом великої жорсткості.
1. Ломакин В.А. О теории пластичности анизотропных сред // Вестн. Моск. ун-та.
Математика и механика. – 1964. – № 4. – С. 49 – 53.
2. Guz A.N., Chernyshenko I.S., Georgievskii V.P., Maksimyuk V.A. The stress state of
thin-walled elements of structures fabricated from nonlinearly elastic orthotropic composite
materials // Int. Appl. Mech.– 1988. – 24, N4. – P. 337 – 343.
3. Maksimyuk V.A., Storozhuk E.A., Chernyshenko I.S. Using mesh-based methods to
solve nonlinear problems of statics for thin shells // Int. Appl. Mech.– 2009. – 45, N 1. – P. 32–56.
4. Maksimyuk V.A., Storozhuk E.A., Chernyshenko I.S. Variational finite-difference
methods in linear and nonlinear problems of the deformation of metallic and composite shells
(review) // Int. Appl. Mech.– 2012. – 48, N 6. – P. 613–687.
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Марункевич О.В. - Топологічний підхід до моделювання простору-часу

ТОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРУ-ЧАСУ
Марункевич О.В.
З виникненням загальної теорії відносності ряд вчених у галузі математики і фізики
серйозно почали розглядати питання про одну з фундаментальних сил природи – гравітацію.
Інші сили (наприклад електромагнітні), діють в просторі і часі, які є простим вмістилищем
фізичних подій, декорацією, на фоні якої вони відбуваються. З точки зору спеціальної теорії
відносності простір і час тісно пов‘язані між собою. Їх слід вважати єдиним чотиривимірним
многовидом, що має назву «простір-час». При цьому, як зазначав А. Ейнштейн, вони є
загальними формами існування матерії: не існують поза матерією й незалежно від неї. З
загальної теорії відносності випливає, що енергія гравітаційного поля (породжена матерією)
здатна деформувати простір-час так, що «прямі» лінії в просторі та часі мають властивості
«кривих» ліній. Гравітація не діє на пасивному фоні, а скоріше представляє собою
деформацію самого простору-часу. Гравітаційне поле – це «крива» простору-часу. Такого
висновку дійшов А. Ейнштейн в результаті найважчої, як він говорив, роботи в його житті.
Завдяки виконаному математиком Гросманом поєднанню узагальнень геометрії Рімана
стосовно викривлення простору і спеціальної теорії відносності Ейнштейна з‘явилась теорія
викривлення простору-часу. Згідно даної теорії і проводяться спроби створення моделі
Всесвіту. А введена Ріманом ідея, щодо викривлених просторів, дала поштовх для
досліджень в області топології. При цьому варто зазначити, що основним топологічним
поняттям, яке використовується для створення різних просторово-часових моделей Всесвіту
є зв‘язність його структури, яку задають, як множину точок. Якщо дано множину точок, то
можна розглядати питання про топологію (форму), якої набуває ця множина.
Топологія множини М залежить від того, як для кожної точки задається її окіл. Окіл
точки х – це перелік тих інших точок множини М, які оголошуються близькими до точки х.
Топологія на множині М – це сім‘я підмножин Т (Т М), що задовольняє наступним
умовам:
1. Порожня множина та множина М належать Т.
2. Об‘єднання довільної кількості множин з Т також належить Т.
3. Перетин скінченного набору множин з Т також належить Т.
На одній і тій же множині М можна задати різні топології, не визначаючи те, що варто
визначати близьким до тієї чи іншої точки. В результаті топологія однієї і тієї ж самої
множини може змінюватися самими кардинальними способами. Наприклад, множина може
мати форму відрізка прямої, а може бути і парою відрізків.
Саме ця особливість пояснює різноманітні підходи до моделювання простору-часу.
Кожна модель дає змогу розв‘язатипроблемні особливості поведінки того чи іншого
зв‘язного простору. Прикладом, такого підходу є явище в Всесвіті, коли крива швидко
змінюється – колапс зірки в чорну діру [3] або ж модель простору-часу в теорії квантової
гравітації – флуктуруюча топологія.
1.Пенроуз Р. Путь к реальности или законы, управляющие Вселенной / Р. Пенроуз. – М.;
Ижевск: Науч.-изд. центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. – 911 с.
2.Пенроуз Р. Структура пространства-времени / Р. Пенроуз. – М.: Мир, 1972. – 521 с.
3.ХокингС. Природа пространства и времени / С. Хокинг, Р. Пенроуз. – Ижевск:
Науч.-изд. центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 161 с.
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Меньшиков В.А., Меньшиков А.В. - Нелинейная динамическая задача механики разрушенияматериала с межфазной трещиной

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
МАТЕРИАЛА С МЕЖФАЗНОЙ ТРЕЩИНОЙ
Меньшиков В.А., Меньшиков А.В.
Представлены разрешающие уравнения, алгоритм и пример решения нелинейной
динамической задачи механики разрушения. Задача сведена к системе граничных
интегральных уравнений [1] и решена численно прямым методом граничных элементов с
использованием итерационного алгоритма, позволяющего учесть контактное взаимодействие
противоположных берегов межфазной трещины.
Рассматривается линейно-упругое тело, состоящее из двух однородных изотропных
полупространств с разными упругими параметрами Ламе и плотностями. Границы тела
состоят из бесконечного участка, являющегося поверхностью сцепления, и конечных
участков, образующих поверхности противоположных берегов межматериальной трещины.
В теле распространяется упругая гармоническая волна растяжения-сжатия. На границе
сцепления материалов выполняются условия плотного механического контакта. Под
действием нагружения противоположные берега трещины перемещаются относительно друг
друга, что приводит к их налеганию и возникновению сил контактного взаимодействия.
Форма и размер области контакта берегов в каждый момент времени неизвестны заранее и
определяются непосредственно в процессе решения задачи.
Построение граничных интегральных уравнений основано на соотношениях
Сомилианы. Компоненты векторов сил контактного взаимодействия и разрыва перемещений
берегов трещины представляются рядами Фурье. Для приведения компонент векторов
контактных сил и перемещений берегов трещины в соответствие с ограничениями
используется итерационный алгоритм динамической теории упругости.
В качестве численного примера рассмотрена двумерная задача о взаимодействии
нормально падающей волны растяжения-сжатия с прямолинейной трещиной в биматериале
сталь–алюминий. Представлены результаты итерационной коррекции сил контактного
взаимодействия берегов межфазной трещины, распределения динамических коэффициентов
интенсивности напряжений нормального отрыва и поперечного сдвига в зависимости от
частоты волны нагружения, проанализирована скорость сходимости решения задачи.
Из сравнительного анализа результатов, полученных без учета взаимодействия и с
учетом взаимодействия берегов трещины, как для динамического коэффициента
интенсивности напряжений нормального отрыва, так и для динамического коэффициента
интенсивности напряжений поперечного сдвига сделан следующий вывод. Учет
взаимодействия берегов трещины в динамической механике разрушения для материалов с
трещинами на границе раздела, соответствует физически корректным результатам и
приводит к существенным отличиям количественного и качественного характера.
1. Меньшиков А.В. Контактное взаимодействие берегов межслоевых трещин с
начальным раскрытием при гармоническом нагружении / А.В. Меньшиков, В.А. Меньшиков,
В. Микуцка // Вестник Харьковского национального университета. – 2011. № 960. – С. 224–
232.
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Метрикин В.С., Пейсель М.А. - Управляемость и устойчивость самолета при учете сухого трения

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ САМОЛЕТА ПРИ УЧЕТЕ СУХОГО
ТРЕНИЯ
Метрикин В.С., Пейсель М.А.
Одним из требований, предъявляемых к характеристикам самолета при движении по
ВПП, является способность управляться подобно автомобилю. Кроме того колеса передней
опоры должны свободно ориентироваться при буксировке самолета. Также должно быть
обеспечено отсутствие самовозбуждающихся колес передней опоры – шимми – при взлете и
посадке самолета. Для выполнения этих требований на передней опоре самолета
устанавливается, как правило, механизм управления, имеющий два режима работы –
управления и демпфирования. На первом режиме механизм осуществляет силовой поворот
колес опоры по задаваемому закону, на втором – работает как гидравлический демпфер, при
ориентирующихся колесах опоры. При движении по ВПП шимми колес передней опоры
может возникнуть как вследствие особенности качения колес с упругой шиной, так и
вследствие «подкачки» энергии со стороны механизма управления. Для предупреждения
шимми механизм должен иметь характеристики, обеспечивающие устойчивость качения как
управляемых, так и ориентирующихся колес опоры от шимми при разбеге и пробеге
самолета.
Теоретический анализ шимми колес опоры с целью определения необходимых для
предупреждения колебаний параметров опоры и механизма производится разработчиком
опоры по результатам расчетов по системе дифференциальных уравнений достаточно
высокого порядка, что создает значительные трудности по определению значений
параметров и дальнейшего анализа шимми. Поэтому целесообразно получение от
разработчика механизма значений таких выходных параметров, которые позволяют
проведение разработчиком опоры анализа шимми по системе уравнений меньшего порядка,
принятых в практике расчетов. Такими выходными параметрами в основном являются
составляющие динамической жесткости, представляющей собой отношение приложенного к
выходному элементу механизма внешнего усилия к смещению этого элемента при
вынужденных установившихся колебаниях с заданной частотой и амплитудой. При этом
механизм заменяется схемой, состоящей из параллельно соединенных пружины с
жесткостью, равной действительной части динамической жесткости, и демпфера с
коэффициентом сопротивления, равным мнимой части динамической жесткости, деленной
на угловую частотой.
Известно, что определение характера колебаний и оценка их устойчивости, а также
влияние начальных возмущений на процесс возникновения и развития шимми
сблокированных ориентирующихся колес рассмотрен во многих работах с применением
метода Д-разбиения, частотных характеристик динамической жесткости и других. Однако до
сих пор остается детально не исследованным ряд важных вопросов, таких как раздельное
влияние сухого трения поворотной втулки и штока амортизатора, анализ поведения границ
шимми в плоскости параметров эффективных значений жесткости и демпфирования и
сравнения с экспериментом для конкретного изделия. В работе при качественно- численном
изучении явления шимми учтены факторы наличия сухого нелинейного трения, даны
аналитические выражения границ шимми в указанных выше плоскостях параметров для
двухколесной опоры, приводится анализ зависимости границ шимми от основных
параметров и сравнение с экспериментом.
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Назаренко В.М., Кіпніс О.Л. - Кусково-однорідна площина з напівнескінченною тріщиною

КУСКОВО-ОДНОРІДНА ПЛОЩИНА З НАПІВНЕСКІНЧЕННОЮ ТРІЩИНОЮ
Назаренко В.М., Кіпніс О.Л.
Розглянуто задачу теорію пружності для кусково-однорідної ізотропної площини з
межею поділу середовищ у формі сторін кута, яка в одній з частин на бісектрисі містить
напівнескінченну тріщину нормального відриву з вершиною, що віддалена від кутової точки
на деяку відстань. Береги тріщини знаходяться під дією тиску.
З використанням апарату інтегрального перетворення Мелліна [1] задачу зведено до
функціонального рівняння Вінера – Хопфа [2] у смузі комплексної площини, що містить
уявну вісь. Факторизація коефіцієнта рівняння на уявній осі здійснюється шляхом його
розщеплення на функцію, яка факторизується за допомогою гамма-функцій [3], і функцію,
яка факторизується за формулою Гахова [4]. З використанням цих факторизацій побудовано
точний розв‘язок рівняння Вінера – Хопфа, який виражається через інтеграли типу Коші та
гамма-функції. На основі даного розв‘язку виведено формулу для коефіцієнта інтенсивності
напружень у кінці тріщини.
Досліджено поведінку напружень біля кутової точки. Показано, що кутова точка О є
особливою точкою розглянутої крайової задачі теорії пружності. Вона являє собою
гострокінцевий концентратор напружень. При наближенні точки області до точки О
напруження прямують до нескінченності.
Особливість напружень у точці О степенева. Показник степеня сингулярності
напружень залежить від кута, відношення модулів Юнга та від коефіцієнтів Пуассона. Цей
показник являє собою єдиний на інтервалі ]-1;0[ корінь певного трансцендентного рівняння.
Проаналізовано залежність показника степеня сингулярності напружень від кута та
відношення модулів Юнга. Вивчено вплив зміни параметрів задачі на рівень концентрації
напружень біля кутової точки.
Зі зростанням кута від нуля до  концентрація напружень біля кутової точки спочатку
посилюється, а потім послаблюється. Чим більше відрізняються матеріали, тим сильніша
концентрація напружень біля кутової точки.
1. Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости /
Я.С.Уфлянд. – Ленинград: Наука, 1967. – 402 с.
2. Нобл Б. Применение метода Винера – Хопфа для решения дифференциальных
уравнений в частных производных / Б.Нобл. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1962. – 279 с.
3. Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного /
М.А.Лаврентьев, Б.В.Шабат. – Москва: Наука, 1987. – 688 с.
4. Гахов Ф.Д. Краевые задачи / Ф.Д.Гахов. – Москва: Наука, 1977. – 640 с.
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Назаренко В.М., Довжик М.В. - Разрушение материала при сжатии вдоль протяженной приповерхностной трещины в композитном материале

РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ СЖАТИИ ВДОЛЬ ПРОТЯЖЕННОЙ
ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ
Назаренко В.М., Довжик М.В.
Рассматривается пространственная осесимметричная задача о разрушении
композитного материала с приповерхностной дискообразной трещиной, при двухосном
равномерном сжатии вдоль плоскости трещины. В качестве материала рассматривался
композит с приведенными характеристиками трансверсально-изотропной среды,
исследовался случай, когда размеры трещин в материале значительно больше характерных
размеров составляющих композита, а относительное расстояние между трещиной и
свободной поверхностью мало. В таком случае, аналогично [1], задача сводится к решению
системы интегральных уравнений Фредгольма с дополнительным условием
1 1
2 1
f ( ) 
M
(

,

)
f
(

)
d


N ( , ) g ( )d  0;
 k 0 1
 k 0 1
(1)
1
1 1
2 1
g ( ) 
M ( , ) g ( )d 
N ( , ) f ( )d  C1  0;  g ( ) d  0,
 k 0 2
 k 0 2
0
с соответствующими ядрами.
Для решения системы уравнений (1) использовалась методика, предложенная в [2].
Методика основана на методе Бубнова-Галеркина. В качестве системы координатных
функций использовались степенные функции. Для дальнейших расчетов использовался пакет
символьной математики, который позволил использовать рекуррентные соотношения,
аналитически посчитать интегралы от ядер и перейти от решения интегральных уравнений
(1) к исследованию следующей системы уравнений:
N
N
N
N
N
1
FF

G
G

0;
FF

G
G

0;
 i 1ji  i 1ji
 i 2ji  i 2ji
 i  1 Gi  0, 0  j,i  N ,(2)
i 0
i 0
i 0
i 0
i 0
где Fi , G i , C1 , i [0,N] – неизвестные величины; Fkji , G kji – точные выражения,
посчитанные, используя символьные расчеты. Такой переход дал возможность существенно
увеличить точность дальнейших расчетов и получить новые результаты.
Как результат исследования уравнений (2), удалось получить зависимости критических
напряжений сжатия от отношения модуля упругости слоев для малых расстояний между
трещиной и свободной поверхностью.
1. Гузь А.Н. Расслаивание композиционных материалов при сжатии вдоль внутренних
и приповерхностных макротрещин / Гузь А.Н., Кнюх В.И., Назаренко В.М. // Прикл.
механика. - 1986. - 22, №11 - С. 40-46.
2. Гузь А.Н. Разрушение материалов при сжатии вдоль приповерхностной трещины
для малых расстояний между свободной поверхностью и трещиной / Гузь А.Н., Довжик
М.В., Назаренко В.М. // Прикл. механика. - 2011. - 47, №6 - С. 28-37.
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Ніколаєв О. Г, Танчік Є. А. - The stress state in the matrix of granular composite in domain between two oblate-spheroidal grains

THE STRESS STATE IN THE MATRIX OF GRANULAR COMPOSITE IN
DOMAIN BETWEEN TWO OBLATE-SPHEROIDAL GRAINS
Ніколаєв О. Г, Танчік Є. А.
Mathematical model of stress state of granular composite material based on investigation of
non-symmetrical elastisity theory boundary value problems for isotropic space with two oblatespheroidal inclusions is considered. Such models have important applications in materials,
composite materials, theory of failure, rock mechanics. The distribution of stress on boundary of
spheroidal inclusions and in the domain between them for different kinds of loads are investigated.
Two types of loads are considered: uniaxial and biaxial tension of elastic space. Analytical solutions
of these problems for Lame equation were obtained by generalized Fourier's method which is
realized in oblate-spheroidal coordinate systems shifted by an arbitrary distance.
Let's present the vector of displacements in an elastic space in the form

U j , ( x, y, z )   j ,
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(1)
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- oblate-spheroidal coordinates. Then the

junction conditions for the displacements and stresses on the inclusions boundary take the form
(2)
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Vector U 0 corresponds to the stress-strained state at infinity, FU denotes a corresponding
stress vector function. Displacement vector functions U  , U j will be found in the form
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where as( ,jn),m , bs(,jn),m - unknown coefficients, U s ,(6)
n , m - complete set of basis solutions of the
Lame equation in oblate-spheroidal coordinates [1]. We use the addition theorems [2] of the Lame
equation basis solutions for representation of general solution in each of the shifted coordinate
systems.
Problems are reduced to infinite systems of linear algebraic equations. Operators of these
systems of equations have the property of Fredholm when the boundary surfaces are not crossing
each other.
1.Николаев, А.Г. Обоснование метода Фурье в основных краевых задачах теории
упругости для некоторых пространственных канонических областей // Докл. НАН Украины 1998. - № 2.- С. 78-83.
2.Николаев, А.Г. Интегральные представления гармонических функций и теоремы
сложения // Докл. НАН Украины - 1998. - № 4. - С. 36-40.
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Ободан Н. И., Прокопало Е. Ф., Громов В. А. - Закритическое поведение продольно сжатых цилиндрических оболочек при наличии приповерхностной трещины

ЗАКРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОДОЛЬНО СЖАТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК ПРИ НАЛИЧИИ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ
Ободан Н. И., Прокопало Е. Ф., Громов В. А.
Процесс изготовления и эксплуатации тонкостенных оболочек допускает
возникновение приповерхностных трещин, которые при наличии усилий сжатия могут
приводить в указанной области к локальной потере устойчивости как одного слоя, так и
обоих слоѐв вместе, что приводит к существенному снижению несущей способности
тонкостенной конструкции; при этом учѐт эффекта локальной потери устойчивости
возможен только при использовании нелинейной модели.
Исследуется (теоретически и экспериментально) деформация двухслойной
цилиндрической оболочки, подвергнутой действию равномерного осевого сжатия, при
наличии прямоугольной в плане области неприклея (двух диаметрально противоположно
расположенных областей); торцы оболочки закреплены.
Рассматривается вариационная постановка нелинейной краевой задачи теории
оболочек, обобщѐнная на случай многослойности (с использованием гипотезы ломаной
нормали). Рассматриваемая постановка является вариационная задачей с неизвестной
границей подобластей нормального контакта и раздельного деформирования слоѐв в области
трещины.
Для решения данной задачи, в рамках вариационной постановки в качестве
независимо вариируемых функций используются отыскиваемые в рамках итерационного
U si1  x1 
U si2  x2  ,
процесса
функции
одной
переменной
и
такие
что


i1 
i2 
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s

2

1

2

1

i2  i – для нечѐтных.
Установлено (как в рамках численного анализа, так и экспериментальных
исследований), что процесс нелинейного деформирования протекает в две стадии –
практически линейная деформация до достижения нагрузки loc , а затем – участок
нелинейного деформирования при возрастающем нагружении с достижением критической
нагрузки  gen . При достижении первой предельной точки loc реализуется форма потеря

устойчивости с одной вмятиной и совместной деформацией слоѐв, при достижении  gen –
―пояс‖ локальных вмятин. Несущая способность указанной оболочки определяется второй
предельной точкой и соответствующая критическая нагрузка составляет  gen  0.15loc .
Из сопоставления кривой деформирования и общей картины ветвления для
монолитной цилиндрической оболочки, следует, что кривая нагрузка-прогиб для
рассматриваемого случая оболочки с приповерхностной трещиной реализуется путѐм
разрушения картины ветвления для случая монолитной оболочки за счѐт появления
возмущений в виде приповерхностной трещины. В частности, полученная кривая нагрузкапрогиб соответствует как по структуре, так и по фиксируемым формам деформации, ветви
третичного ветвления (с формами деформации одна или несколько смежных локальных
вмятин) решения нелинейной краевой задачи для случая монолитной оболочки.
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Оксенчук Н.Д., Жук Я.А. - Численное моделирование поверхностного упрочнения тел короткими термомеханическими импульсами

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ТЕЛ
КОРОТКИМИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ
Оксенчук Н.Д., Жук Я.А.

Импульсная обработка является эффективным современным методом повышения
прочности, износоустойчивости и долговечности металлических элементов
конструкций [1].
В данной работе исследуются термомеханические процессы в цилиндрических
телах с микроструктурными превращениями (МСП), которые находятся под
действием термомеханического импульсного нагружения. МСП учитываются через
термотрансформационную деформацию и зависимость неупругих характеристик от
фазового состава материла. В качестве материала выбирается сталь 35ХМА.
В постановку динамической осесимметричной связанной задачи термомеханики
входят: кинематические соотношения Коши; уравнения движения; уравнение
теплопроводности, где учитываются термоупругая, термотрансформационная и
динамическая связанности; а также, начальные и граничные условия. Нелинейное
поведение материала описывается термомеханической моделью течения БоднераПартома, которая обобщена на случай многофазового состава материала [2, 3].
Задача термомеханики решается численно методом пошагового интегрирования
по времени. Также используется метод итераций и метод конечных элементов [4].
В работе исследована трѐхзонная область остаточных напряжений и упрочнения
материала. Также установлены качественный и количественный эффекты влияния
фазового состава на неупругие характеристики материала: изменение растягивающих
остаточных напряжений на сжимающие; появление нового трансформационного
механизма упрочения, который для рассматриваемых материалов и условий
нагружения доминирует над деформационным механизмом.
1. Yilbas B. S., Shuja S. Z., Arif A., Gondal M. A. Laser-shock processing of steel //
Journal of Materials Processing Technology. – 2003. – Vol. 135. – P. 6–17.
2. Сенченков И. К., Жук Я. А., Табиева Г. А. Термодинамически согласованные
модификации обобщенных моделей термовязкопластичности // Прикладная механика.
– 1998. – Т. 34, № 4. – С. 53–60.
3. Сенченков И. К., Оксенчук Н. Д. Моделирование неизотермического течения
с учетом зависимости неупругих свойств от микроструктуры материала //
Математичні методи та фізико-механічні поля. 2012. —55, №1. — С. 138 – 144.
4. Жук Я.А., Сенченков И.К, Козлов В.И., Табиева Г.А. Осесимметричная
динамическая связанная задача термовязкопластичности // Прикл. механика – 2001. – 37,
№10. – С.83–89.
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Олійник А.П., Штаєр Л.О. - Математичне моделювання течії вязкої рідини в трубопроводах за наявності малих витоків

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ ВЯЗКОЇ РІДИНИ В ТРУБОПРОВОДАХ
ЗА НАЯВНОСТІ МАЛИХ ВИТОКІВ.
Олійник А.П., Штаєр Л.О.
Задача оцінки параметрів течії в трубопроводах за наявності малих витоків є
актуальною науково-технічною задачею, рішення якої дозволяє визначити, яким чином ці
витоки та координати точок їх розміщення впливають на розподіл швидкостей та тиску в
трубопроводі. З цією метою розв‘язується система рівнянь Нав‘є-Стокса в двовимірній
області:
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Вважається, що p  p0  kx , k – перепад тиску, з граничними умовами:
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Розроблено чисельний різницевий метод розв‘язання системи (1) з умовами (2), доведено
їх збіжність та стійкість за спектральною ознакою, побудовано та реалізовано розрахунковий
алгоритм з використанням методу прогонки, виявлено оптимальні параметри розрахункової
сітки. Проведені розрахунки виявили добре узгодження одержаних результатів з
теоретичними положеннями [1] відносно течії рідини та формування пограничного шару. За
результатами розрахунків для трубопроводів різного діаметру, для широкого класу рідин,
газів та конфігурацій зон витоків, їх розмірів та інтенсивності витоків (швидкість витоку для
рідин в діапазоні 0,1- 50 см/с) встановлено особливість розподілу компонент швидкості по
довжині трубопроводу, критерії виявлення координат точок витоку – за рівнем асиметрії
розподілу повздовжньої координати швидкості. Для реальних трубопроводів діаметром 1,25
м проведено розрахунок полів швидкостей для повздовжньої та поперечної компонент на 6
км по довжині труби, виявлено розміри зон впливу вмтоків на конфігурацію течії.
1.Олейник О.А. Математические методы в теории пограничного слоя. - / О.А.Олейник,
В.Н.Самохин. – М.: Физматлит, 1997. – 512 с.
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Пак Р.М., Пукач П.Я., Сокіл М.Б. - Про дослідження математичних моделей резонансних явищ у сильно нелінійних коливальних системах

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ У
СИЛЬНО НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
Пак Р.М., Пукач П.Я., Сокіл М.Б.
Важливою проблемою прикладних завдань механіки є питання дослідження впливу
різноманітних чинників середовища, його фізико-механічних характеристик на коливний
процес. Такого типу задачі виникають при дослідженні динаміки трубопроводів, по яких
протікає рідина, установок для буріння нафтових і газових свердловин, стрічок транспортерів, канатів підвісних доріг, сипких середовищ тощо. Прикладні задачі коливань одно- чи
багатовимірних середовищ займають важливе місце у дослідженні динаміки систем із
гнучким приводом (пасові чи ремінні передачі, стрічкопротяжні механізми і т. д.). Надмірні
коливання останніх приводять в багатьох випадках до порушення нормального функціонування технологічної системи загалом. Відсутність загальних підходів до розв‘язання таких
задач викликана труднощами побудови і дослідження розв‘язків диференціальних рівнянь,
які є математичними моделями процесу. Такі підходи у достатній мірі розроблені для випадків, коли відповідними математичними моделями є лінійні зі сталими коефіцієнтами звичайні або із частинними похідними диференціальні рівняння. Близькими до лінійних є квазілінійні системи, тобто системи, у яких максимальні значення нелінійних сил у порівнянні із лінійною складовою відновлюючої сили є малими. Теорія та аналітичні методи інтегрування
багатьох класів квазілінійних систем будуються, зазвичай, на різноманітних модифікаціях
методів збурень, зокрема, асимптотичних методах нелінійної механіки. Набагато складнішими у дослідженнях є системи із сильною нелінійністю, тобто системи, у яких відновлюючу
силу та сили опору не вдається лінеаризувати. До того ж, якщо для так званих незбурених
аналогів (лінійних) квазілінійних систем майже завжди вдається описати динамічний процес
у замкнутому вигляді, то для сильно нелінійних – лише у окремих випадках, зокрема, у випадку степеневого закону зміни відновлюючої сили. Для систем із степеневим або близьким
до нього законом зміни відновлюючої сили набули широкого застосування періодичні Atebфункції, за допомогою яких вдається описати одночастотний або близький до нього динамічний процес. Особливістю такого процесу в першу чергу є той факт, що частота коливань залежить від амплітуди. Це одночасно створює значні проблеми при дослідженні резонансних
явищ у сильно нелінійних системах. Доповідь присвячена умовам існування резонансних
явищ у системах зі степеневою нелінійністю. Досліджено найпростішу математичну модель
коливань сильно нелінійної системи із одним ступенем вільності, яка описується рівнянням
2 p 1
x  k 2 x 1   sin t ,   1 
, p, q  0, 1, 2, ...
2q  1
Якісно подібними властивостями володіють також сильно нелінійні системи із розподіленими параметрами. Коливання вказаних систем розглянуто на прикладі поздовжніх коливань однорідного нелінійно пружного стрижня із закріпленими кінцями, математичною
моделлю яких є крайова задача
utt x, t    2   1ux x, t u xx x, t   0, u0, t   ul , t   0.
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Подчасов Н.П. - Переходные колебательные процессы в ортотропных цилиндрических оболочках с протекающей жидкостью при действии внешней нагрузки вида серии подвижных импульсов

ПЕРЕХОДНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРТОТРОПНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ ВИДА СЕРИИ ПОДВИЖНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Подчасов Н.П.
Исследуются нестационарные нелинейные колебания ортотропной цилиндрической
оболочки, свободно опертой на торцах, внутри которой со скоростью U протекает идеальная
несжимаемая жидкость рис.1. На оболочку с
постоянной интенсивностью q действует внешняя
нормальная
нагрузка,
которая
равномерно
распределена по поверхности оболочки на
  xk (t )  x0 (t )  const
площадке
длиной
и

l  yk  y0  const .
шириной
Площадка
перемещается в направлении оси x с постоянной
Рис.1
скоростью V . Предполагается, что нагрузка
Рис.1
Рис.1
представляет серию из
прямоугольных
N
импульсов. Для численного
исследования
неустановившихся
колебаний
оболочки
с
заданными
физическими
параметрами
использовалась методика расчетов, аналогичная
предложенной в [1] для случая одиночного
импульса.
Изучалось
влияние
на
величины
максимальных безразмерных радиальных прогибов
оболочки MaxW / h в переходных режимах
следующих параметров внешнего нагружения:
Рис.2
скорости площадки нагрузки V , количества
импульсов в серии N , а также скорости потока жидкости U . Например, поверхность,
изображенная на рис.2, иллюстрирует характер зависимости максимальных прогибов от
переменных V и N при фиксированных значениях U  12 м/c, , q  1000 Па,   L / 4 ,
yk  3 R / 4 , y0   R / 4 .
Проведенные исследования показали, что при определенных значениях параметров
внешней нагрузки q , V , N в случаях, когда скорость течения достаточно велика, например
U  12 м/c, максимальные радиальные прогибы оболочки в переходных режимах колебаний
могут существенно превышать конструктивно допустимые ограничения и пределы
применимости теории оболочек, использованной при расчетах. Этот факт может служить
признаком практической потери устойчивости оболочки, что является весьма
нежелательным с точки зрения эксплуатации различных трубопроводных систем.
1. Подчасов Н.П., Переходные колебания ортотропных цилиндрических оболочек с
жидкость при действии одиночного импульса внешней нагрузки с подвижной площадкой
контакта. Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному
технічному університеті 19-20 квітня 2013 року». – Київ: ООО ―НВП ―Интерсервис‖, 2013. С. 40-44.
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Попов А.В., Попов В.В. - Аналіз обчислювальних схем крайових задач з вільними межами.

АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СХЕМ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ.
Попов А.В., Попов В.В.

Крайові задачі з вільними межами характерні наявністю нелінійності крайових умов,
особливих точок на межі області. Як правило, такі задачі розв‘язуються наближено. Серед
сучасних чисельно-аналітичних методів добре себе зарекомендував метод граничних
інтегральних рівнянь (МГІР) [1]. Саме цей метод дозволяє зосередитись на основних
властивостях шуканого розв‘язку, що виникають, як правило, на межі області. Характер
особливості шуканого розв‘язку, його асимптотичної поведінки в околі особливих точок
межі області може використовуватись при апроксимації розв‘язку. Ціль даної роботи –
дослідити різні обчислювальні схеми МГІР для крайових задач з вільними межами, їх вплив
на точність розв‘язку тестових задач. Окремо досліджується вплив вибраного типу
апроксимації розв‘язку на коректність інтегрального рівняння, що породжує МГІР, способи
регуляризації цього рівняння.
В роботі розглядаються декілька задач удару тіл о рідину, а саме, удар пластини
(тестова задача [2]), клина, тандему пластин та тандему клинів. Особливими точками в цих
задачах будуть точки контакту твердого тіла і вільної межі. Тотожність Гріна [3] для
межевих точок P  D
1 du (Q)
d
1
 (ln r ( P, Q) dn  u(Q) dn ln r ( P, Q) )dQ  ( P)u( P) ,
Q
Q
D
де  – тілесний кут, при використанні крайових умов, умов симетрії представляє систему
du
інтегральних рівнянь щодо шуканих фукцій
та u на відповідних частинах межі D . Ця
dn
система для задач з кусково лінійною межею D піддається розділенню відносно шуканих
du
функцій, причому, фукція
задовідльняє інтегральному рівнянню Фредгольма І роду.
dn
Після розв‘язування цього рівняння функція u знаходиться квадратурами. Дослідження
du
наближених розв‘язків тестової задачі проведено для методів апроксимації
сплайнами
dn
нульового та першого степеня. Окремо досліджена точність обчислень при врахуванні
полярної особливості розв‘язку, умов на нескінченності. Виявлено вплив типу апроксимації
на стійкість розв‘язків. Результати досліджень обчислювальних схем МГІР тестової задачі
використані при наближеному розв‘язуванні більш складних задач.
1.Метод граничных интегральных уравнений. Сб. научн. тр. под редакцией Т.Круз,
Ф.Риццо. –М.: МИР, 1978. –210с.
2.Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. –
М.: Наука, 1973. –736с.
3.Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных
математической физики. Учеб. пособие для мех.-мат. фак. ун-тов. М.: Высшая школа, 1970. –
712с.
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Приходько Д.Ф., Краснопольська Т.С., Кір’єв А.М. - Нелінійні коливання та стабілізація консольного стрижня з малою жорсткістю на згин

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ КОНСОЛЬНОГО СТРИЖНЯ З
МАЛОЮ ЖОРСТКІСТЮ НА ЗГИН
Приходько Д.Ф., Краснопольська Т.С., Кір‘єв А.М.
Досліджується стабілізація гнучкого стрижня, який у статичних умовах тільки під дією
рівномірно розподіленої по довжині сили тяжіння втрачає стійкість і згинається під своєю
вагою. Для цього будується математична модель нелінійних коливань консольного стрижня
малої жорсткості на згин при вертикальних вібраціях. Використовуються такі припущення:
поперечні перетини стрижня залишаються плоскими та перпендикулярними до
здеформованої вісі, нормальні напруження на площадках паралельних осі дуже малі
порівняно з повздовжніми напруженнями, вісь стрижня залишається нерозтяжною (гіпотеза
Кіргофа). Стрижень в стані спокою в полі сил тяжіння зігнутий під власною вагою. Точка
закріплення стрижня коливається вертикально по закону A cos t ,  - .
Рівняння згинних коливань стрижня, де
вигляд:

 - згин, при врахуванні нелінійних факторів має

 L 1 S  2  2  
 2

m 2  EI   qx  t   L  S    m   dS 
dSˆ  
2
t
2 0 t
 S


3
 EI         qx  t   L  S   
2




(1)

Рівняння руху має вигляд (1), де L - довжина стрижня, S - натуральна координата вісі
стрижня, E - модуль Юнга, I - момент інерції, qx  t  - зовнішнє навантаження від вагових
сил та сил інерції [1].
Теоретичні висновки стабілізації і резонансних коливань підтверджуються
експериментальними результатами, для чого побудована експериментальна модель, в якій
досягнуто ефект стабілізації та знайдені частоти, при яких виникає стабілізація.
Експериментальні дослідження проводились в лабораторії механіки спряжених хвильових
полів при кафедрі Теоретичної та Прикладної механіки КНУ ім.. Шевченка механіко
математичного факультету. Теоретичні результати добре і цілком співпадають з отриманими
експериментальними.
1.Гуськов А.М., Пановко Г.Я. Вибрационная стабилизация вертикальной оси гибкого
стержня // Проблемы мшиностроения и надежности машин, - №5, 2006. - с. 13-19.
2.Краснопольська Т.С., Приходько Д.Ф. Гуржій О.А. Динамічні характеристики
консольного стрижня з малою жорсткістю на згин // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Серія фізико-математичні науки, - №4, 2012. - с. 52-55.
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Процюк Б.В., Синюта В.М. - Метод функцій Гріна в просторових квазістатичних задачах термопружності для шаруватих циліндрів

МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА В ПРОСТОРОВИХ КВАЗІСТАТИЧНИХ ЗАДАЧАХ
ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ШАРУВАТИХ ЦИЛІНДРІВ
Процюк Б.В., Синюта В.М.
Викладено методику визначення термопружного стану шаруватих необмежених циліндрів, яка грунтується на використанні побудованих функцій Гріна просторових нестаціонарних задач теплопровідності та відповідних квазістатичних задач термопружності.
Розглядається віднесений до циліндричної системи координат r ,  , z вільний від силових навантажень нерівномірно нагрітий в початковий момент часу   0 порожнистий циліндр з ізотропними ідеально контактуючими коаксіальними шарами, який знаходиться під
дією розподілених по об‘єму та обмежувальних поверхнях джерел тепла густини wt (r , , z, )
та Q0 (, z, ) , Qn (, z, ) відповідно.
Розв‘язок задачі теплопровідності з урахуванням конвективного теплообміну знайдено
за допомогою відповідної функції Гріна, отриманої як частковий випадок з [1], у вигляді
суми чотирьох доданків, кожен з яких описує температурне поле, зумовлене відповідною
збурюючою дією (початковою температурою, джерелами тепла).
Для визначення термопружного стану циліндра використали систему трьох диференціальних рівнянь з узагальненими похідними в переміщеннях, а для її розв‘язання – підхід,
описаний у [2]. В результаті прийшли до крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь, яка містить невідомі значення трансформованих переміщень і їх перших похідних на поверхнях поділу шарів.
Остаточні формули для переміщень та напружень мають таку ж структуру, як і для температурного поля, і подані через відповідні функції Гріна для переміщень та напружень, тобто через функції, які описують термопружний стан циліндра, зумовлений миттєвим точковим
джерелом тепла.
Таким чином, запропонована методика дає змогу отримувати розв‘язки відповідних
задач термопружності для різних законів розподілу густин джерел тепла та початкової
температури.
Як приклад, розглянуто нагрів циліндра рухомим, нормально розподіленим на
зовнішній поверхні потоком тепла. Зокрема, коли рух відбувається по гвинтовій лінії та по
твірній циліндра.
1.Процюк Б.В. Нестаціонарні неосесиметричні температурні поля багатошарових ортотропних циліндрів / Б.В. Процюк, В.М. Синюта // Мат. методи та фіз. – мех. поля. – 2008. –
№ 4. – С. 221 – 228.
2.Процюк Б.В. Застосування функцій Гріна до визначення осесиметричного термопружного стану багатошарового циліндра / Б.В. Процюк, В.М. Синюта // Прикл. проблеми
механіки та математики. – 2009. – Вип. 7. – С. 121 – 132.
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Родюков Ф.Ф. - Шаг назад, два шага вперёд в теории торсионно-гравитационного поля, в небесной и классической механике

ШАГ НАЗАД, ДВА ШАГА ВПЕРЁД В ТЕОРИИ ТОРСИОННОГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ, В НЕБЕСНОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Родюков Ф.Ф.
Законы природы едины. Поэтому аппарат уравнений Лагранжа в форме Ньютона,
применѐнный в [1] для построения нового формализма непротиворечивой электромеханики,
естественно распространить для построения нового формализма описания движения тел как
в небесной, так и в классической механике.
Основой для этого служит второй закон динамики Ньютона в формулировке самого
Ньютона, т.е. ―изменение импульса тела пропорционально приложенной движущей силе и
происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует‖ [2].
В
соответствии с этим и по аналогии с определениями электромеханики понятие импульса
расширяется, Вводится понятие взаимомассы двух тел, а импульс тела строится как сумма
собственного импульса и взаимоимпульса. Кинетическая и потенциальная энергия, а
также диссипативная функция системы тел записываются с использованием введѐнных
новых импульсов отдельных тел системы. Соответственно в уравнениях движения Лагранжа
вместо обобщѐнных скоростей вводятся новые импульсы. Именно поэтому автор назвал эти
уравнения уравнениями Лагранжа в форме Ньютона.
В дополнение к перемещению и скорости введено понятие гравитона и скорости
распространения торсионного поля (производная по времени от гравитона). Физически
гравитон есть электрически нейтральный атом любого вещества. В переменном торсионном
поле он сжимается попеременно в диаметрально противоположных направлениях. В
результате атом становится диполем, у которого положительный и отрицательный заряды
меняются местами.
Торсионное поле является причиной возникновения силового взаимодействия между
телами, аналогично тому как возникает напряжение между обкладками конденсатора при
протекании по нему переменного тока. Если бы торсионного поля не существовало, то не
было бы и сил взаимодействия между неподвижными телами. Если тела перемещаются
относительно друг друга, то между ними возникают силы гравитационного
взаимодействия из-за изменения их взаимомассы.
Если закон всемирного тяготения Ньютона даѐт силу притяжения между статически
неподвижными телами, то предлагаемый формализм уравнений Лагранжа в форме Ньютона
даѐт эту силу в зависимости не только от расстояния между телами, но и от их взаимной
скорости и направлений движения.
В [3] аналогичный формализм введѐн в теории электромагнитного поля и в
электромеханике. Это подтверждает упомянутый выше принцип единства законов природы.
eciieii.c .aaiiiieeeaai niei oiai ea aaci eiaeo.aei oiiieai oiei ae.ei eyaeae.nei aoi e.aaIoaaeu.aoa.ei aiIaoIeiia-.eaiai.i aae.ic ooeaii yeeiiieii.a.ei yiiIiai uoi..eeoo,oeeiiieiiiaaOe,eiauao.iai aii.aiiiaoey..eynoei eaiii.onaeaaaei oai oni.oi eaa.oeiaaoeaoaneo o.aiiao[.1eui,oao" nee..e.iaea

1. Родюков Ф.Ф. Математическая модель большой электроэнергетической системы.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 153 с.
2. Ньютон Исаак. Математические начала натуральной философии.-М.:Наука,1989. – 688 с
3. Родюков Ф.Ф. Шаг назад, два шага вперѐд в теории электромагнитного поля и в
электромеханике// International Conference ―Dynamical System Modeling and Stability
Investigation‖, Kyiv, may 25-27, 2011. – P. 120.
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Сайко И.Н., Панченко Б.Е. - Высокоточное параллельное решение задачи о дифракции плоских волн на отверстии в бесконечной среде

ВЫСОКОТОЧНОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДИФРАКЦИИ
ПЛОСКИХ ВОЛН НА ОТВЕРСТИИ В БЕСКОНЕЧНОЙ СРЕДЕ
Сайко И.Н., Панченко Б.Е.
Задача о дифракции стационарных волн на одиночном отверстии некруговой формы в
условиях плоской деформации в бесконечной среде сведена к системе интегральных
уравнений Фредгольма 2-го рода. Данный алгоритм был распараллелен [1] по схеме [2].
Тестовые результаты показали хорошую достоверность используемых вычислительных
алгоритмов.
Применение метода параллельных вычислений, проведенного на кластере «Инпарком»,
позволило исследовать сходимость до 10-8 [3]. Для обеспечения такой точности достаточно
1000 точек коллокации контура. Для отверстия эллиптического сечения время вычислений
контурных напряжений (для одного варианта) на 45 процессорах кластера типа «Инпарком»
составляет 3 час. Решение аналогичной задачи процедурным методом с использованием
типовых вычислительных средств, с точностью до 10–3 (200 точек коллокации)
осуществлялось несколько часов.
Таким образом, для задачи дифракции плоских волн на отверстии некруговой формы
параллельные алгоритмы позволяют значительно сократить время вычислений и более
детально проанализировать характеристики волнового поля. Это позволяет получить точные
величины максимумов контурных напряжений, а также точных координат дислокации
максимумов, что дает возможность избежать разрушений конструкций, работающих под
воздействием динамических нагрузок. Сочетание метода интегральных уравнений,
позволяющего на единицу снизить размерность задачи, а также значительная экономия
времени вычислений за счет распараллеливания вычислений, приводит к существенному
увеличению эффективности реализованного алгоритма.
1. Вертгейм И.И., Терпугов В.Н., Параллельные технологии вычислений в механике
сплошных сред и МДТТ.: Учебное пособие. - Пермь, 2007, - 84 с.
2. Назаренко А.М., Панченко Б.Е., Схема параллельных вычислений в задачах
дифракции волн сдвига на системе отверстий в бесконечной упругой среде // Проблемы
программирования. – 2010. – № 2-3, С. 604-610
3. Панченко Б.Е., Сайко И.Н., Высокоточная схема параллельных вычислений
максимальных контурных SH-напряжений на системе некруговых отверстий в бесконечной
упругой среде // Наукові записки НАУКМА. Комп‘ютерні науки, - 2012. - Том. 121. – C.10-18
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Сенченков И.К., Червинко О.П., Рябцев И.А. - Напряженное состояние вязкопластического слоистого цилиндра под действием вращающейся термомеханической нагрузки

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО СЛОИСТОГО
ЦИЛИНДРА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
Сенченков И.К., Червинко О.П., Рябцев И.А.

В работе на основе унифицированной модели течения Боднера-Партома, модели
растущих тел, а также термокинетических диаграмм распада переохлажденного аустенита
разработана конечноэлементная методика расчета НДС и микроструктуры цилиндрических
тел из стали при многослойном наращивании по боковой поверхности.[1, 2].
После наращивания и формирования остаточной НДС боковая поверхность цилиндра
подвергается действию вращающейся локализованной тепловой нагрузки и давления.
Задача, описывающая весь указанный процесс, решается с использованием неявной
схемы по времени. Нелинейная граничная задача, возникающая на каждом временном шаге,
решается методом итерации. Линеаризированная краевая задача на каждой итерации
решается методом конечных элементов. Используется изопараметрический элемент с
квадратичной аппроксимацией перемещений и температуры. Необходимый комплекс
физико-механических характеристик получается путем обработки соответствующих
экспериментальных данных для основного и наращиваемых материалов: валковой стали
50ХФА и наплавляемых сталей 08кп, 12Х1МФ, 25Х5ФМС.
Проведен расчет остаточных и циклических напряжений в многослойном цилиндре для
различных значений параметров циклической нагрузки и для разных материалов подслоя, в
частности, сталей 08кп или 12Х1МФ. В результате численного моделирования получены
распределения амплитуд и средних значений температур, напряжений и неупругих
деформаций в многослойном цилиндре. Рассчитаны значения параметров циклического
термомеханического нагружения, при которых возникают циклические пластические
деформации. Эти значения разделяют области многоцикловой и малоцикловой усталости
основного материала и материала наращиваемых слоев и позволяют обоснованно подойти к
выбору критериев оценки долговечности. Проведена оценка ресурса конкретного валка
горячей прокатки для различных материалов наплавляемых слоев и параметров нагружения.
Разработанный подход позволяет определить рациональные параметры наплавки и
материалы наплавляемых слоев металла, обеспечивающих требуемый ресурс детали.
1.Senchenkov I.K., Zhuk Y.A., Chervinko O.P., Turyk E. Modeling of residual stresses
developed in steel cylinders subjected to surface-layer deposition by welding // J. Eng. Math. –
2008. – 61. – P. 271-284.
2.Senchenkov I. K. A method for calculating the heat resistance of deposed metal / I. K.
Senchenkov, O. P. Chervinko, I. A. Ryabtsev, I. A.Kondratiev // Welding Intern. — 2012. —
Vol. 25. — №12. — P. 952—956.

311

Сенченков Ігор Костянтинович, доктор фіз.-мат. наук,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ, Україна,
e-mail: term@inmech.kiev.ua
Доля Олена Викторівна, кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
Київський Національний університет будівництва та архітектури Київ, Україна),
e-mail: term@inmech.kiev.ua
Сенченков І.К., Доля О.В. - Критичні режими термічного втомного руйнування шаруватих метало-полімерних елементів конструкцій

КРИТИЧНІ РЕЖИМИ ТЕРМІЧНОГО ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ ШАРУВАТИХ
МЕТАЛО-ПОЛІМЕРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
Сенченков І.К., Доля О.В
Термічний механізм втомного руйнування виникає внаслідок розм‘якшення при
розігріві в‘язкопластичних матеріалів при інтенсивному циклічному навантаженні. За цих
умов руйнування елемента конструкції за рахунок розм‘якшення матеріалу наступає раніше,
ніж руйнування за традиційним механізмом механічної втомного руйнування шляхом
виникнення тріщини [1].
Фундаментальна проблема вібророзігріву непружних тіл розглядається в рамках
зв‘язаної задачі термов‘язкопружності [2]. В результаті експериментально-теоретичних
досліджень встановлена можливість реалізації режимів вібророзігріву, подібних за
кінетикою до явищ «теплового вибуху» в фізико-хімічних процесах. Такий сценарій
теплового руйнування є найбільш небезпечним. В цій роботі він трактується, як ефект
термічної нестійкості досліджено на прикладі шаруватих метало-полімерних призматичних
тіл під
дією стискального і зсувного високочастотного навантаження. Розглянуто
прямокутна призма, яка складається з шаруватого композитного матеріалу, в якому шари
міді чергуються з шарами поліетилену або поліметилметакрилату. Зв‘язана нестаціонарна
задача вібророзігріву розв‘язується за неявною схемою інтегрування за часом рівняння
теплопровідності та методом скінченних елементів. Критичні значення амплітуд
навантаження розраховувались з використанням метода біфуркаційних діаграм, розвинутого
в роботі [3]. Враховується залежність фізико-механічних характеристик матеріалу від
температури.
Виявлено зв‘язок режимів прискореного вібророзігріву з біфуркаціями припинення
стаціонарних термомеханічних станів. Встановлено два типи біфуркацій – терморезонансний
і термічний. В першому випадку прискорений розігрів пов‘язаний з переходом через
резонанс і ефектом нелінійного резонансного гістерезису, а в другому – термічною
нестійкістю.
Встановлено, що армування в усіх розглянутих задачах підвищує критичні значення
параметрів навантаження при термічній нестійкості.
Вплив динамічності на швидкість розігріву і критичні значення при термічній
нестійкості визначається положенням резонансних частот відносно частоти збудження.
Найбільш суттєво прискорюють розігрів і зменшують критичні значення резонанси, частоти
яких на 3  4 кГц вище за частоту збудження.
1. Нарисава И. Прочность полимерных материалов. – М.: Химия, 1987. – 400 с.
2. Карнаухов В.Г., Сенченков И.К., Гуменюк Б.П. Термомеханическое поведение
вязкоупругих тел. при гармоническом нагружении. –Киев: Наук. думка, 1985. – 288с.
3. Червинко О.П. Расчет критических параметров тепловой неустойчивости
вязкоупругой призмы с концентратором напряжений при при гармоническом сжатии //
Прикл. механика. – 2004. – 40, № 8. – С. 41-48.

312

Сивовол Михайло Миколайович, студент 4 курсу кафедри конструювання верстатів та машин,
Київський національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна,
e-mail: mikesyvovol@gmail.com
Струтинський Василь Борисович, доктор техн. наук, професор,
Київський національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна,
e-mail: kvm_mmi@mail.ru
Сивовол М. М., Струтинський В.Б. - Методика теоретичного визначення параметрів динамічної системи верстата

МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОЇ
СИСТЕМИ ВЕРСТАТА
М. М. Сивовол, В.Б. Струтинський
Динамічна система верстата включає значне число складових у вигляді пружнодеформованих деталей із рухомими і малорухомими з'єднаннями. Традиційне подання
динамічної системи у вигляді твердих тіл (зосереджених мас) із пружно-дисипативними
з'єднаннями не відображає фактичну картину процесів у динамічній системі. Це обумовлено
однаковим порядком деформацій контактних з'єднань та пружних і термічних деформацій
контактуючих деталей.
З метою підвищення точності побудови математичної моделі динамічної системи
запропоновано описувати кінематичні параметри динамічної системи в термінах теорії
векторного поля. При цьому, формується векторне поле переміщень в континуальній області,
яка відповідає конфігурації деталей, що утворюють динамічну систему. Поле вектора
переміщень задається в окремих точках, а потім згладжується за допомогою процедури
інтерполяції. Застосована сплайн-інтерполяція точкових значень поля. Для знаходження
уточнених значень поля переміщень застосовано розклад векторного поля в ряд Тейлора в
околиці фіксованої точки. В якості складової ряду використано тензор-похідна векторного
поля переміщень.
Напружено-деформований стан в динамічній системі визначено шляхом
диференціювання векторного поля переміщень. В контактах між деталями мають місце
особливості векторного поля переміщень. В окремих випадках для опису нелінійних
характеристик особливих ділянок поля застосовані узагальнені функції.
Запропонований метод розрахунку дає можливість описати особливості процесів у
динамічній системі верстата при різних законах зміни динамічних навантажень.
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Симчук Я.В. - Точне аналітичне представлення розв’язку нелінійного рівняння руху радіальної циліндричної хвилі

ТОЧНЕ АНАЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ НЕЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ
РУХУ РАДІАЛЬНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ХВИЛІ
Симчук Я.В.
Розглядається задача про побудову розв‘язку нелінійного рівняння, що описує
поширення циліндричної хвилі в гіперпружному матеріалі, деформування якого описується
пружним потенціалом Мурнагана. Вихідним рівнянням вибране нелінійне хвильове
рівняння, яке відповідає осесиметричному стану середовища, що залежить тільки від
координати r , з віссю симетрії Oz і в якому враховані геометрична і фізична нелінійності
(такий стан середовища є характерним для класичної циліндричної хвилі).
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Вивчаються гармонічні за часом хвилі, що виникають в гіперпружному середовищі з
циліндричною порожниною радіуса r0 , коли до цієї порожнини прикладене гармонічне за

часом навантаження або гармонічне за часом переміщення ur  ro , t   uroeit .
Наведемо розв‘язок, отриманий в рамках двох наближень, за умови врахування квадратичної
нелінійності в рівнянні руху. Нульове наближення співпадає з розв‘язком відповідного
лінійного рівняння і має вигляд ur(0)  r , t   uro H1(1)  kL r  eit . Перше наближення має вигляд
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1.Рущицький Я.Я., Симчук Я.В. Квадратично нелінійне хвильове рівняння для
циліндричних гіперпружних осесиметричних хвиль, що поширюються в радіальному
напрямку // Доповіді НАН України. - 2005, No.10. - С.45-52.
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ANALYSIS OF TEMPERATURE FIELDS IN LAMINATED PLATES WITH HEAT
SOURCES
Сметанкіна Н. В, Сметанкін В. О.
The method for solving the problem of non-stationary heat conduction in laminated plates of
complex plan shape when they are heated with inter-layer film heat sources is offered. In the
Cartesian system of coordinates we will consider a rectangular laminated plate which is assembled
of isotropic layers with constant thickness. On the side surfaces of layers of the plate the zero
temperature is supported. Convective heat transfer occurs on the top and bottom surfaces of the
plate, and film heat sources are located on the interfaces of adjacent layers. After using the Laplace
integral transform on time the heat conduction equation for an arbitrary layer of the plate is reduced
to the operational equation. Initial and boundary conditions are in the same way be transformed. We
shall seek a solution of this operational equation in the form of product of three functions from
space-wise coordinates that it enables to pass to system of the ordinary differential equations. The
solution of this system can be written down in the form of a double trigonometrical series taking
into account boundary conditions on the side surface of the plate. The coefficients of expansion are
defined from system of the linear algebraic equations which is formed of boundary conditions on
external surfaces and interfaces of adjacent layers. Structure of this system is similar to the structure
received in work [1]. The basic difference consists in formation of the right part of system which
contains coefficients of expansion of functions of inter-layer film heat sources. After definition of
coefficients of expansion, the original of sought-for function is defined by using the second
expansion theorem, and the solution has the form of a double trigonometrical series. As an example,
the non-stationary heat conduction problem for a rectangular five-layer plate is solved at heating by
a film source. The source has the rectangular form and is located between the first and the second
plate layers. The comparative analysis of temperature distributions over plate thickness with the
results received by other methods [2] is carried out.
1. Ootao Y. The transient piezothermoelastic problem of a thick functionally graded
thermopiezoelectric strip due to nonuniform heat supply / Y. Ootao, Y. Tanigawa // Arch. Appl.
Mech. - 2005. - 74, № 7.- P. 449-465.
2. Сметанкина Н.В. Нестационарное деформирование, термоупругость и оптимизация
многослойных пластин и цилиндрических оболочек / Н.В. Сметанкина. - Харьков:
Міськдрук, 2011. - 376 c.
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НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКОГО ЕЛЕМЕНТА ПРИВОДА У ВИПАДКУ
ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Сокіл Б.І., Сеник А.П., Верхола І.І.
Досліджуються нелінійні коливні процеси гнучкого робочого елемента механічного
приводу, натяг якого піддається дії імпульсного збурення, частота якого близька до однієї із
власних частот частотного спектру гнучкого елемента приводу. Гнучкий елемент
моделюється у вигляді одновимірного тіла зі сталим поперечним перерізом та рівномірно
розосередженою вздовж довжини масою. Вважається, що швидкість його руху є сталою
величиною. У випадку малої згинної жорсткості диференціальне рівняння поперечних
коливань гнучкого елемента можна подати у вигляді
S

utt x, t   2Vu xt x, t     V 2 u xx x, t   f u, u x , ut  ,
(1)


де u x, t  – поперечне переміщення перерізу гнучкого робочого елемента приводу з
Ейлеровою координатою x в довільну мить часу t ; V – швидкість його руху; S – сила
натягу у гнучкому елементі приводу;  – погонна маса гнучкого елемента; f u, u x , ut  –
аналітична функція, яка характеризує пружні властивості гнучкого елемента, дисипативні
сили і сили іншої природи;  – малий параметр, який вказує на малу величину вказаних сил
у порівнянні із відновлюючою силою.
Найбільш цікавим з теоретичної та практичної сторін є випадок змінної сили натягу.
Тому розглядається випадок імпульсної зміни вказаної величини, тобто
m

S  S0   Sі t  (ti  j )  ,

(2)

i 1

де S 0 та S i - відповідно статичне та максимальне значення динамічної (імпульсної)
складової сили натягу,  (…) – дельта функція Дірака, яка вказує на моменти ti  j дії
імпульсних збурень,  – період їх дії.
Шляхом поєднання методів Бубнова–Гальоркіна та Ван-дер-Поля отримано
співвідношення, які визначають вплив імпульсного збурення та інших сил на закони зміни
амплітуди і частоти поперечних коливань гнучкого елемента. Показано, що у випадку
2l 

мають місце резонансні коливання. Проаналізовано вплив швидкості
k S  V 2
поздовжнього руху, різних моделей сил опору на величину амплітуди резонансних коливань
гнучкого елемента.
Методика, без особливих труднощів, може бути узагальнена і на випадок дії
імпульсного збурення, яке діє в окремих точках гнучкого елемента, зокрема у точках
контакту останнього з ведучим чи веденим шківами. Для конкретних моделей нелінійних сил
проаналізовано вплив швидкості поздовжнього руху гнучкого елемента на стійкість його
коливань.
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Таджиев Д.А. - Об управлении движением робототехнической системой

ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Таджиев Д.А.
Задача об управлении робототехнической системой с приводами приводятся к задаче о
стабилизации программного движения голономной механической системы, моделируемой
посредством следующих уравнений
d  T  T
dU
 Q U ,
(1)
 Pu ,


dt  q  q
dt
где q  (q1 , q2 ,..., qn )' - вектор обобщенных координат, T - кинетическая энергия

системы T  T2  T1  T0 , T2  t , q, q   12 q ' A  t , q  q, T1  t , q, q   B'  t , q  q, T0  t , q   C  t , q  ,

Q  Q(t , q, q) - обобщенные внешние силы, U  R n - вектор управляющих сил,
действующих на систему со стороны приводов, P  P(t , q, q,U ) - силы и моменты,
возникающие при работе приводов, u  R n - вектор входящих сигналов, подаваемых на
приводы.
Пусть система (1) имеет нулевое положение равновесия q  q  0 , U  0 ,
соответствующее заданному программному движению.
Доказаны следующие утверждения:
Утверждение 1. Существует закон формирования управляющих сигналов в виде
зависимостей
u  S1q  S2 q  S3U ,
nn
где S1 , S2 , S3  R - постоянные матрицы, при котором положение q  q  U  0
системы (1) является равномерно асимптотически устойчивым.
Утверждение 2. Существует закон формирования управляющих сигналов в виде
зависимостей
U  S (S1q  S 2 q  S 3U ) , где S , Sk  R n  n
( )  (sign(1 ), sign( c ),..., sign( n ))' ,   Rn ,
q  q  U  0 является равномерно асимптотически
при котором положение
устойчивым.
Эти утверждения дополняют результаты работ [1,2].
1. Матюхин В.И., Пятницкий Е.С. Управление движением манипуляционных роботов
на принципе декомпозиции при учете динамики приводов // Автоматика и телемеханика. –
1989. - № 9. – С. 67-82..
2. Матюхин В.И. Универсальные законы управления механическими системами. –
Москва: МАКС Пресс, 2001. – 252 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ КЛЕЄВОГО ПРОШАРКУ В СКЛЕЄНИХ ПЛАСТИНАХ НА
ОСНОВІ КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ
Ткаченко Н.Є.
Склеювання конструктивних елементів у більш складну механічну систему широко
застосовується в техніці, особливо автомобілебудуванні, при побудові літальних та
космічних апаратів.
Об‗єктом дослідження є двошарова, склеєна по всій довжині контакту, пластинка.
Вважаємо, що обидві пластинки являють собою просторові тіла, товщини яких сталі
величини. Матеріали пластин однорідні, ізотропні.
Припускаємо, що для опису пластин має місце гіпотеза Кіргофа-Лява, тобто
використовуються формули лінійної теорії пружності. Клеєвий прошарок являє собою тонку
плівку (шар Кнудсена) і описувати його в рамках механіки суцільного середовища
неправомірно.
Клеєвий прошарок описуємо за допомогою кінетичного підходу, враховуючи
флуктуації функції розподілу. На молекулярному рівні будуємо рівняння Ліувілля для Nчастинної функції розподілу, яка нормується на одиницю. Ця функція моделює процеси в
плівці (клеєвому прошарку) на мікрорівні.
Методами кінетичної теорії [1, 2] отримуємо двочастинні функції розподілу, кожна з
яких визначається відповідним кінетичним рівнянням. Маємо взаємопов‗язану систему
кінетичних рівнянь [3]. Розв‗язуємо цю систему методом малого параметру. Обмежимось
нульовим та першим наближеннями. За допомогою цих функцій розподілу знаходимо
середні значення густини, швидкості і тензора напружень для фіктивного суцільного
середовища, яке характеризує динаміку клеєвого прошарку.
Прирівнюючи значення нормальних напружень і похідних від переміщень пластинок
відповідними значеннями отриманих середніх величин для клеєвого прошарку,
задовольнимо умовам динамічного і кінематичного контакту між складовими системи.
Таким чином, побудована дворівнева модель для дослідження динаміки двошарової
склеєної пластинки. Пластинки описано в рамках механіки суцільного середовища, а клеєвий
прошарок на кінетичному рівні.
1. Струминский В.В. Аэродинамика и молекулярная газовая динамика. – М.: Наука,
1985 –.240 с.
2. Струминский В.В. О решении цепочки уравнений кинетической теории газов //
Доклады АН СССР. – 1966. – 196, №1. С. 58-61.
3. Ткаченко Н.Є., Ткаченко С.Є. Рух системи твердих частинок поблизу твердої
поверхні // Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України. – 2010.
– 2, №7. С.421-426.
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ВИВЕДЕННЯ КАНОНІЧНОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ НЕЛІНІЙНОЇ ТЕОРІЇ ТИПУ
ТИМОШЕНКО АНІЗОТРОПНИХ КОМПОЗИТНИХ ОБОЛОНОК
Трач В.М., Хоружий М.М.
Питання про напружено-деформований стан (НДС) тонких анізотропних оболонок
ґрунтовно розглянуте в роботах [1, 2]. В практиці розрахунків також використовують
поняття ―оболонки середньої товщини‖. Відомо, що для розв‘язку задач про НДС таких
конструкцій слід використовувати уточнені теорії. Найбільш широкого вжитку серед них
набула теорія типу Тимошенко. Аналіз літератури з дослідження розв‘язків задач теорії
анізотропних оболонок дозволяє стверджувати, що проблеми розрахунку нелінійного НДС
анізотропних оболонок обертання середньої товщини недостатньо вивчені. В роботі
представлений підхід побудови канонічної системи нелінійних рівнянь про НДС таких
оболонок.
Відомо [3], що для побудови необхідних співвідношень нелінійної теорії анізотропних
оболонок достатньо мати одну скалярну функцію. Такою функцією є потенціальна енергія
деформації оболонки як тривимірного тіла. Тому підемо цим шляхом і отримаємо
потенціальну енергію деформації анізотропних оболонок типу Тимошенко.
Використовуючи зазначену теорію, представимо деформації з визначеними
коефіцієнтами через переміщення. Після підстановки їх в співвідношення пружності для
оболонок, останні використаємо для запису потенціальної енергії. Здійснивши інтегрування
за товщиною, отримаємо пружний потенціал.
За використанням виразу потенціальної енергії анізотропних оболонок середньої
товщини та перетворень Лежандра були отримані вирази для зусиль, що діють в перетинах
оболонки. Після введення нової гамільтонової функції здобуто вираз потенціальної енергії в
матричній формі. Згідно відповідних перетворень, отримано інтеграл дії що представляє
собою функціонал Рейсснера. З останнього отримано канонічну систему рівнянь. Вона
складена із п‘яти рівнянь стану, п‘яти нелінійних диференціальних рівнянь рівноваги
другого порядку кожне та відповідних їм граничних умов.
Для розв‘язання нелінійної задачі про НДС анізотропних оболонок обертання при дії
осесиметричних навантажень виконана лінеаризація нелінійних рівнянь рівноваги згідно з
методом Ньютона-Канторовича. Розв‘язок нормальної системи диференціальних рівнянь
реалізований за використання чисельного методу дискретної ортогоналізації. Чисельна
методика розрахунку поставленої задачі, що базується на методі Кутта-Мерсона з
ортогоналізацією векторів розв‘язків в окремих точках, реалізована у вигляді програми для
персонального комп‘ютера.
Для апробації запропонованої методики розглянутий НДС циліндричної оболонки, що
виготовлена із склопластика з одношаровою намоткою.
1. Григолюк Э.И. Многослойные армированные оболочки. Расчет пневматических шин/
Григолюк Э.И., Чулков П.П. // – М.: Машиностроение, 1988. – 288 с.
2. Баженов В.А. Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка
анізотропних оболонок / Баженов В.А., Семенюк М.П., Трач В.М. // – К.: Каравела, 2010.–
352с.
3. Кильчевский Н.А. Аналитическая механика континуальних систем / Кильчевский
Н.А., Кильчевская Г.А., Ткаченко Н.Е. // – К.: Наук. Думка, 1979. – 188 с.
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МОДЕЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЯЗАННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ. ОСНОВНОЙ ПОДХОД К
ИЗУЧЕНИЮ ДИНАМИКИ
Тхай В.Н.
Изучается модель, описываемая системой обыкновенных дифференциальных
уравнений (ОДУ), в которой подсистемы - системы автономных ОДУ. Связь между
подсистемами задается параметром  ; при  =0 модель распадается на независимые
подсистемы. Таких параметров в МССП может быть один или несколько. Параметры
отражают иерархичность подсистем в МССП. Размерность каждой подсистемы в МССП в
общем случае индивидуальная, а сама подсистема может быть линейной или нелинейной. В
случае малых значений  получим модель, содержащую слабо связанные подсистемы.
Естественным примером МССП в природе является Солнечная система. В
математической постановке здесь имеем N-планетную задачу, состоящую в изучении
движения системы из N+1 гравитирующих точек, одна из которых (Солнце) имеет массу,
значительно превосходящую массы остальных точек. При пренебрежении взаимодействием
этих точек между собой получаем N независимых задач двух тел (Солнце-планета), а
влияние движения одной точки на движения других точек учитывается в рамках теории
возмущений. Примером двухуровневой МССП будет система Солнце-планеты-спутники.
Другие примеры МССП - это система взаимодействующих подвижных объектов(роботов,
самолетов и т.п.), цепочки осцилляторов, пружинные системы, резонансный грохот и др.
Понятно, что в МССП динамика отдельной подсистемы оказывает влияние на
динамику всей МССП. В случае, когда поведение всех подсистем, кроме одной, полностью
описано, получаем задачу исследования отдельной системы под действием известного
воздействия.
Неучтенная связь может привести к качественному динамическому эффекту. Так, в
ограниченной задаче трех тел (введена в рассмотрение Л.Эйлером в 1764 г.) не учитывается
действие точки малой массы на основные тела (нарушается третий закон Ньютона). Учет
связи в общей (неограниченной) постановке задачи приводит (Тхай, 1978) к "взрывной"
неустойчивости, что происходит при достижении резонансных значений.
Возникает мысль о применении к МССП декомпозиции. Данный метод широко и
эффективно применяется в теории устойчивости и управления (Матросов, Меркин, Зубов,
Пятницкий, Черноусько и др.). МССП распадается на независимые подсистемы, когда
параметр  =0. Иначе говоря, происходит естественная декомпозиция МССП на подсистемы.
Что касается взаимосвязей в МССП, то они учитываются по "третьему закону Ньютона", т.е.
как "действие равно противодействию". Последнее позволяет изучать более тонкие
динамические свойства, чем при декомпозиции.
Примеры конкретных МССП показывают, что МССП существует "де факто"
независимо от применения того или иного метода исследования. В докладе излагается
возможный подход к исследованию МССП, который, на взгляд автора, естественным
образом отражает существо модели.
Предлагается основной естественный подход к исследованию МССП: классификация
подсистем по типам (динамическим свойствам), выделение различных связок подсистем и
последующий анализ этих связок. Подход используется для изучения колебаний,
устойчивости, стабилизации, бифуркации, резонанса.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 14 ОЭММПУ РАН и РФФИ.
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Хазін Г.А., Камінський А.О., Кіпніс Л.А., Побережець С.І. - Про моделювання процесу зародження тріщини коттрелла у кусково-однорідному тілі

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАРОДЖЕННЯ ТРІЩИНИ КОТТРЕЛЛА У
КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ ТІЛІ
Хазін Г.А., Камінський А.О., Кіпніс Л.А., Побережець С.І.
Одним з основних механізмів зародження тріщин у деформівних твердих тілах є
механізм Коттрелла, згідно якому тріщина утворюється при перетині ліній ковзання (ліній
мікропластичного деформування).
В умовах плоскої деформації розглянуто симетричну задачу про розвиток в одній з
частин кусково-однорідного ізотропного тіла вузької зони передруйнування (зони
ослаблених зв‘язків) у точці перетину ліній мікропластичного деформування. Указана задача
(задача 2) в поєднанні з задачею про концентрацію напружень біля точки перетину ліній
мікропластичного деформування (задача 1), яку досліджено у [1], моделюють процес
зародження тріщини Коттрелла в рамках механіки деформівного твердого тіла. При цьому
задача 1 відповідає першій стадії процесу, а задача 2 – другій.
З урахуванням малості зони ослаблених зв‘язків і того, що у зоні мікропластичного
деформування переважні деформації розвиваються за механізмом зсуву, а у зоні ослаблених
зв‘язків – за механізмом відриву, здійснено перехід від задачі 2 до плоскої статичної
симетричної задачі лінійної теорії пружності для однорідної ізотропної площини, з точки
якої виходять дві напівнескінченні прямі лінії розриву дотичного переміщення і лінія
розриву нормального переміщення скінченої довжини. На лінії розриву дотичного
переміщення дотичне напруження дорівнює границі текучості на зсув. На лінії розриву
нормального переміщення нормальне напруження дорівнює опору відриву. На
нескінченності формулюється умова, що дозволяє врахувати вплив зовнішнього поля.
Точний розв‘язок відповідної крайової задачі побудовано методом Вінера – Хопфа
[2, 3]. На основі цього розв‘язку виведено формулу для довжини зони ослаблених зв‘язків,
яка установлює закон її розвитку.
Вважається, що розрив суцільності уздовж вузької зони ослаблених зв‘язків та
зародження тріщини Коттрелла відбувається тоді, коли найбільша ширина зони досягає
свого критичного значення, що є заданою сталою матеріалу. Одержано рівняння для
визначення навантаження, при якому зароджується тріщина Коттрелла.
1. Каминский А.А. Об устойчивости равновесия трещины Коттрелла /
А.А. Каминский, Л.А. Кипнис, Г.А. Хазин // Прикл. механика. – 2010. – 46, №2. – С.13-23.
2. Нобл Б. Применение метода Винера – Хопфа для решения дифференциальных
уравнений в частных производных. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1962. – 279 с.
3. Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. –
Ленинград: Наука, 1967. – 402 с.
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Хома І.Ю., Дашко О.Г., Коваленко І.Г. - Дослідження напруженого стану неоднорідних по товщині трансверсально ізотропних пластин з еліптичним отвором

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НЕОДНОРІДНИХ ПО ТОВЩИНІ
ТРАНСВЕРСАЛЬНО ІЗОТРОПНИХ ПЛАСТИН З ЕЛІПТИЧНИМ ОТВОРОМ
Хома І.Ю., Дашко О.Г., Коваленко І.Г.
В роботах [1,2] приведені рівняння рівноваги неоднорідних по товщині трансверсально
ізотропних пластин. Допускається, що коефіцієнти Пуассона  і   – постійні величини, а
модулі пружності E , E  і зсуву G і G  – неперервні лінійні функції поперечної координати.
В основу покладено метод розвинення шуканих функцій компонент вектора переміщень
u j  x1, x2 , x3  і тензора напружень  ij  x1, x2 , x3  у вигляді рядів Фур‘є за поліномами
Лежандра Pk ( ) , тобто

u j  x1, x2 , x3  , ij  x1, x2 , x3    ujk   x  , ij k   x  Pk   ,
N

(1)

k 0

де x  ( x1 , x2 ) ,   h1 x3 , h – половина товщини пластини. Відносно коефіцієнтів розкладу як
функцій двох незалежних змінних будується система рівнянь рівноваги і відповідні граничні
умови. Знайдено загальний розв‘язок даної системи, який визначається аналітичними і метагармонічними функціями.
Приведеним методом сумісно з методом збурення форми границі [3] в даному
повідомленні розв‘язується задача про напружений стан трансверсально ізотропної
пластини, послабленої криволінійним (не круговим) отвором. Вважається, що контур L
даного отвору незначно відрізняється від кругового контуру радіуса R і описується
рівняннями
(2)
x1  R  cos    cos m  , x2  R  sin    sin m  ,
в яких m – ціле додатне число,  – малий параметр. Надаючи різні значення числам m і  ,
матимемо відповідні форми криволінійних отворів: еліптичного, квадратного і трикутного з
закругленими кутами. Для еліптичного отвору    a  b   a  b  , R   a  b  2 , m  1 , де a і
b – півосі еліпса.

Досліджено напружений стан біля еліптичного отвору в пластині, що знаходиться під
дією постійних розтягуючи зусиль, заданих на нескінченності.
1. Хома И.Ю. Об интегрировании системы уравнений упругого равновесия
неоднородных по толщине трансверсально-изотропных пластин // Прикл. механика. – 2002. –
Т. 38, № 11. – С. 100–109.
2. Хома І.Ю., Прощенко Т.М. Загальний розв‘язок системи рівнянь рівноваги
неоднорідних по товщині трансверсально-ізотропних пластин // Доповіді НАН України. –
2010. – № 2. – С. 74–80.
3. Гузь О.М. Про наближений метод визначення концентрації напружень навколо
криволінійних отворів в оболонках // Прикл. механіка. – 1962. – Т. 8, № 6. – С. 605–612.
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Хотенко О.О., Хотенко І.М. - Вплив початкової амплітуди та частоти на еволюцію профілю нелінійної пружної поверхневої хвилі релея

ВПЛИВ ПОЧАТКОВОЇ АМПЛІТУДИ ТА ЧАСТОТИ НА ЕВОЛЮЦІЮ ПРОФІЛЮ
НЕЛІНІЙНОЇ ПРУЖНОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ХВИЛІ РЕЛЕЯ
Хотенко О.О., Хотенко І.М.
Доповідь містить результати числового аналізу, отримані автором в рамках
аналітичного дослідження квадратично нелінійних пружних хвиль Релея.
В попередніх публікаціях [1 – 4] були отримані квадратично нелінійні хвильові
рівняння для варіантів загальної, геометричної та фізичної нелінійностей для випадків
нехтування та врахування нелінійного перехресного впливу переміщень та потенціалів.
Наближені розв‘язки рівнянь отримані за допомогою методу послідовних наближень.
Досліджена роль граничних умов в нелінійному аналізі хвилі Релея. В даній доповіді
викладено результати числового аналізу впливу початкової амплітуди, частоти та параметрів
пружного матеріалу на еволюцію профілю нелінійної хвилі Релея (залежність зміщень u1 та

u3 від координати x1 ).
Проведено аналіз для 9 матеріалів: алюміній, вольфрам, мідь, молібден, сталь, сталь
Hecla17, полістирол, оргскло та плавлений кварц для чотирьох значень початкових амплітуд
потенціалів: 1108 , 5 108 , 1107 , 5 107 (що відповідає максимальним значенням
переміщень порядку від десятків до сотень мікрон) та на дев‘яти частотах: 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800 кГц (що відповідає ультразвуковому діапазону частот та достатньо коротким
довжинам хвиль). Також проведено ряд додаткових розрахунків для визначення частот, на
яких починають проявлятися нелінійні ефекти. Для усіх комбінацій вихідних параметрів
побудовані графіки залежності зміщень від координати x1 на ділянках [0,10 ] , [40 ,50 ] та
[90 ,100 ] , а також, для більшої деталізації – на ділянці [45 ,50 ] .
Виявлено, що при малих значеннях частоти, вплив другої гармоніки майже відсутній,
тому результуюча хвиля майже повністю співпадає з першою гармонікою. При збільшенні
початкової амплітуди та/або частоти вплив другої гармоніки зростає.
Описано ряд нелінійних ефектів, що проявляються при поступовому збільшенні
частоти, для кожної з початкових амплітуд визначено частоти, на яких вони починають
проявлятися, закономірності та послідовність їх появи для кожного матеріалу.
Результати такого загального аналізу та виявлених закономірностей представлені, в
тому числі, і в таблицях та графіках.
1.Khotenko E.A. Numerical analysis of nonlinear elastic Rayleigh wave (first and second
approximation) // Int. Appl. Mech. – 2012. – 48, N 6.– P.114 – 123.
2.Рущицький Я.Я., Хотенко О.О. Наближені розв‘язки нелінійних хвильових рівнянь,
що описують пружні поверхневі хвилі Релея // Доповіді НАН України. – 2012. – №1. – С. 64
– 69.
3.Rushchitsky J.J., Khotenko E.A. On Rayleigh Wave in Quadratically Nonlinear Elastic
Half–Space (Murnaghan Model) // Int. Appl. Mech. – 2011. – 47, N 3. – P. 268 – 275.
4.Rushchitsky J.J., Khotenko E.A. On Role of Boundary Conditions in Nonlinear Analysis of
the Rayleigh Wave // Int. Appl. Mech. – 2012. – 48, N 3. – P. 305 – 318.
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Шпачук В.П., Нікітіна Г.О. - Формалізація екстремальних властивостей просторових коливань об’єкта на основі параметрів багатокоординатної вібрації корпусу

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТОРОВИХ
КОЛИВАНЬ ОБ’ЄКТА НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОКООРДИНАТНОЇ
ВІБРАЦІЇ КОРПУСУ
Шпачук В.П., Нікітіна Г.О.
Досліджено і проаналізовано особливості просторових коливань об‘єкта багатовимірної
структури в умовах трьохкоординатного поступального вібронавантаження з урахуванням
розташування вузлів і агрегатів на корпусі виробу, тобто геометричних координат
контрольної точки на корпусі.
Отримано рівняння, що описує коливання корпусу виробу в контрольній точці для k-ї
гармоніки на робочій частоті ωк:
Сm k   e jm k   Vm1 k   e j m k m k   Vm2 k   e j m k  ,
де Сm k  – амплітуда коливань контрольної точки об‘єкту просторової структури;

 m k  ,  m k  , m k  ,  m k  – фазові параметри координатних складових

векторів багатокоординатних вібрацій корпусу і об‘єкта в контрольній точці;
Vm1 k  , Vm2 k  – амплітудні параметри координатних складових вектору
просторової вібрації контрольної точки корпусу виробу.
Через параметри багатокоординатної вібрації платформи стенда формалізовано
екстремальні властивості багатокомпонентних коливань об‘єкта просторової структури, при
яких амплітуди координатних складових вектору вібропереміщень контрольної точки виробу
на заданих частотах випробувань приймають максимальне значення.
Експериментальні підтвердження проведено на прикладі тривимірного об'єкта
випробувань, який має наступні параметри: маса конструктивного елемента об‘єкта
випробувань – 18 кг; момент інерції – I x2 x2  0,3 кг·м2; коефіцієнт жорсткості пружних
елементів – 15·104 кг/с2; коефіцієнт опору пружних елементів – 0,8·102 кг/с. В якості джерела
зовнішніх вібрацій прийнято гармонічні коливання платформи двокоординатного
поступального стенду при варіюванні частоти ω і зсуву фаз α.
На основі отриманих результатів і побудованих амплітудно-фазових характеристик
досліджуваного об‘єкта в центрі мас встановлено, що характер впливу параметру зсуву фаз
вектору трьохкоординатної поступальної вібрації корпусу виробу на амплітуди просторових
коливань контрольної точки об‘єкта носить явно виражений резонансний характер. При
цьому максимальні значення амплітуд для координат y, z і θ контрольної точки об‘єкта
становлять відповідно 8,76·10-2 м, 7,65·10-2 м, 9,04·10-2 рад при відповідних зсувах фаз 0,20
рад, 3,20 рад, 3,81 рад, а мінімальні – 7,60·10-2 м, 5,16·10-2 м, 5,34·10-2 рад при 3,32 рад, 6,30
рад і 0,71 рад, тобто при варіюванні зсуву фаз α максимальні амплітуди резонансних
коливань об‘єкта перевищують мінімальні в 1,15; 1,48; 1,69 разів.
Отримані результати використовуються в області стендових вібраційних випробувань
об‘єктів просторової структури, коли в лабораторних умовах необхідно відтворити найбільш
небезпечний з точки зору відмови за вібронадійністю режим просторових коливань об‘єкта.
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ЧАСТОТИ НЕОСЕСИМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ СКІНЧЕННИХ ПРУЖНИХ
ЦИЛІНДРІВ У ВИСОКОЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ
Якименко М.С.
Дослідження особливостей спектрів власних частот та форм коливань пружних
скінченних циліндрів являє собою актуальну наукову та прикладну задачу. Для визначення
власних частот використовується значна кількість методів: варіаційні, однорідних розв‘язків,
скінченних елементів.
Як одне із можливих застосувань вкажемо на можливість тестування чисельних
пакетів скінченних елементів для високоточного визначення власних частот дзеркал
гравітаційних антен в проекті Advanced LIGO [1]. Знання цих частот дозволяє уникнути
параметричної нестійкості при накладанні механічних та оптичних мод коливань. Для
осесиметричних задач тестовою задачею може бути аналітичний розв‘язок Лемба-Крі,
справедливий лише для певних відносних розмірів циліндра. У випадку неосесиметричних
коливань аналітичних розв‘язків не знайдено, тому існує проблема високоточного
визначення власних частот для повного набору резонансних мод [2].
В даній роботі для визначення власних частот та форм коливань використовується
метод суперпозиції [3], який дає можливість визначати власні частоти з високою точністю
при відносно незначних обчислювальних затратах.
Розглядається задача про усталені неосесиметричні коливання скінченних циліндрів під
дією силового навантаження на границі. За методом суперпозиції використовуючи розв‘язки
Похгаммера-Крі та Релєя-Лемба [3] отримується система нескінченних алгебраїчних рівнянь,
розв‘язок якої шукається методом покращеної редукції із використанням асимптотичної
поведінки невідомих. Власні частоти отримуються як корені визначника однорідної системи.
Використовуючи можливості методу побудовано частотні спектри для скінченних
видовжених циліндрів. Подібні спектри для круглих дисків були побудовані в [4]. Для різних
порядкових номерів окружних мод коливань для кривих на частотних спектрах проведено їх
класифікацію у зв‘язку із дисперсійними кривими циліндричного хвилеводу в широкому
діапазоні частот та відносних довжин циліндрів.
1. Meleshko V.V. Parametric oscillatory instability on axially-symmetrical test mass elastic
modes in Advanced LIGO interferometer / V.V. Meleshko, S.E. Strigin, M.S. Yakymenko //
Physics Letters A. – 2009. – Vol. 343 (41). – p. 3701-3704.
2. Heinert D. The effect of a laser beam displacement on parametric oscillatory instabilities
for Advanced LIGO / D. Heinert, S.E. Strigin // Physics Letters A. – 2011. – Vol. 375(43). –
P. 3804–3810.
3. Гринченко В. Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах /
В. Т. Гринченко, В. В. Мелешко. – К.: Наук. думка, 1981. – 284 с.
4. Мелешко В.В. Високочастотні неосесиметричні коливання пружних дисків /
В.В. Мелешко // Доповіді АН Української РСР. Серія А. – 1983. – №5. – С. 34-38.

325

Янчевський Ігор Владиславович, канд. техн. наук, доцент,
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ, Київ, Україна,
e-mail: yanchevsky@ukr.net
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КЕРУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИМИ ОСЕСИМЕТРИЧНИМИ КОЛИВАННЯМИ
НЕЗАМКНЕНОЇ ЕЛЕКТРОПРУЖНОЇ СФЕРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ
Янчевський І.В.
П'єзокерамічні елементи знаходять широке застосування в сучасних технічних пристроях у якості ефективних електромеханічних перетворювачів енергії. І серед серійних п'єзоперетворювачів досить розповсюдженим є виконання у вигляді тонких сферичних оболонок. Тому вивчення закономірностей деформування п'єзоелементів сферичної форми при
різних варіантах закріплення, електродування і навантаження має очевидне прикладне
значення.
У низці практично важливих випадках виникає необхідність керування динамічною
поведінкою п'єзоперетворювача за рахунок відповідним чином підібраної конфігурації як
функції часу електричного сигналу. Сучасні успіхи в керуванні деформаціями електропружних елементів сферичної форми можна знайти в роботах [1-4]. У той же час,
одиничними є публікації, у яких як об'єкт дослідження виступають перетворювачі з різними
конструктивними особливостями, зокрема, незамкнені сферичні оболонки.
У даній доповіді представлений розв'язок задачі про керування електричним шляхом
осесиметричними коливаннями двошарової (складеної з тонких пружного та поляризованого по товщині п'єзокерамічного шарів) сферичної оболонки із защемленим краєм. При
цьому критерій керування забезпечує рух деякої точки уздовж утворюючої за наперед
заданим законом в часі. При моделюванні динамічних процесів використовуються
співвідношення теорії тонких електропружних оболонок, заснованих на узагальнених на
випадок електромеханіки гіпотезах Кірхгофа-Лява.
Методологія розв‘язання побудована на інтегральному перетворенні Лапласа за часовою змінною, розкладанні шуканих функцій за приєднаними функціями Лежандра та введенні додаткових невідомих навантажень для задоволення механічної групи граничних умов.
Розробленим методом задача зведена до системи інтегральних рівнянь Вольтерра,
розв'язання якої виконано чисельно із залученням регуляризуючого алгоритму Тихонова.
Приводяться числові результати, які ілюструють ефективність запропонованого механізму
керування, а також виконана оцінка вірогідності отриманих результатів шляхом їхнього
зіставлення зі скінченно-елементними розв'язками.
1.Бабаев А. Излучение нестационарных акустических волн заданного профиля
тонкостенным электроупругим сферическим излучателем / А. Бабаев // Зб. наук. пр. ДЕТУТ.
Сер. "Транспортні системи і технології". – 2009. – Вип. 14. – С. 117-131.
2.Ковальчук П.С., Янчевский И.В. Управление радиальными колебаниями
толстостенного сферического пьезокерамического излучателя // Зб. наук. праць «Методи
розв‘язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла». – 2012. – Вип. 13. –
С. 212-223.
3.Birman V. Axisymmetric dynamics of composite spherical shells with active
piezoelectric/composite stiffeners / V. Birman, S. Griffin, G. Knowles // Acta Mechanica. – 2000. –
Vol. 141, N. 1-2. – P. 71-83.
4.Scandrett C. Scattering and active acoustic control from a submerged spherical shell / C.
Scandrett // J. Acoust. Soc. Am. – 2002. – Vol. 111, Iss. 2. – P. 893-907.
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REPRESENTATION OF THE SOLUTIONS OF A HEAT CONDUCTIVITY EQUATION
WITH DELAY
Azizbayov E. I.
We consider a mathematical model of dynamics described by a partial differential equation
with one constant delay
u ( x, t )
u ( x, t )   2u ( x, t )
u ( x, t ) u ( x, t   ) 


 G  t , x,
 F  t , u ( x, t ),
,
(1)

 = 0.
2
t
t  x
x
x



In particular, if the function are such that
u ( x, t ) 
u ( x, t ) u ( x, t   ) 


2
G  t , x,
,
  a , F  t , u ( x, t ),
  0,
x 
x
x



then the equation (1) has the form of a heat conductivity equation. Consider the case when
u ( x, t ) 

2
G  t , x,
  a the function F () is stationary and linear with respect to all variables, i.e.
x 

u ( x, t ) u ( x, t   ) 
u ( x, t )

F  t , u ( x, t ),
,
 c1u ( x, t )  c2u ( x, t   ).
  b1
x
x
x


Then the equation has the form
2
u ( x, t )
u ( x, t )
2  u ( x, t )
=a
 b1
 c1u ( x, t )  c2u ( x, t   ).
(2)
2
t
x
x
It is assumed that boundary conditions are zero. Using the method of separation of variables
and the spectral function introduced on [1,2] and called delayed exponential we obtain the solution
of equation (2). It is represented in the form of a series. The convergence of the series and it is
derivatives are proved.
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THE MAIN OSCILLATIONS MODE IN THE MODEL CONTAINING COUPLED
SUBSYSTEMS
Barabanov I.N., Tkhai V.N.
Consider a model described by the system of ordinary differential equations (ODE) that
contains subsystems described by systems of autonomous ODE. The subsystems are linked
together, the magnitude of the link being represented by a real parameter  . The system decouples
into independent subsystems as ε =0. Parameter ε can be either scalar or vector, in the latter case
subsystems can be hierarchically structured in the system. Subsystems in question are of arbitrary
order, either linear or nonlinear. When  is small, we have a model with weakly coupled
subsystems (MWCS).
The following systems can serve examples of MWCS: the N-planet problem, translationalrotational motion of the satellite, a system of interacting moving objects such as robots, aircrafts,
etc., chains of oscillators, etc.
Paper [1] proposes a natural approach to study MWCS. This approach consists of the
following steps: categorize subsystems according their dynamical properties; find and study
characteristic links and sets of subsystems. This approach is used to investigate oscillations,
stability, stabilization, bifurcation, and resonance on MWCS.
The period T of monofrequency oscillations in the oscillations family of the autonomous
system depends only on a single parameter [2]. This fact allows dividing all points of the family
into two main categories according to whether dT is equal to zero or not (critical points and
ordinary points, respectively) [3].
The following problems are solved for the autonomous MWCS:
- conditions of bifurcation of the generating oscillations family are found;
- conditions of appearance of isolated periodical solutions for periodic MWCS are found;
- stability (instability) conditions of the oscillations are established;
- two problems of stabilization are solved.
The obtained results are illustrated by examples.
This work is financially supported by the Russian Foundation for Basic Researches (project
Nos. 13-01-00376 and 13-01-00347) and by the Program 14 of the Branch of Energetics,
Engineering, Mechanics, and Control Sciences of the Russian Academy of Sciences.
1. Tkhai V.N. A Model Containing Coupled Subsystems // Autom. Remote Control. –2013. –
in print.
2. Tkhai V.N. The Law of One Variable Dependence for the Period of Nonlinear Oscillations
// Appl. Math. Mech. – 2011. – V. 73. – Iss. 3. – P. 423-427.
3. Tkhai V.N. Oscillations and Stability in Quasiautonomous Systems. I. Simple Point of the
One-parameter Family of Periodic Motions // Autom. Remote Control. – 2006. – V. 67. – No. 9. –
P. 1436-1444.
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A FEEDBACK CONTROL MAY BE THE SAME AS A PRESIZE FEEDFORWARD
REGULATION
Boychuk L.M.
A controlled object is described by an operational equation yo (s) = wo (s)uo (s) + f o (s) .
Here yo is a regulated output, u o is a regulating input, f o is an external disturbance and wo is
a transfer function. The latter one is usually presented as a ratio of polynomials, its resulted
dynamical degree being negative: deg wo (s)  0. Control aim is to maintain an object output on a
given value ro by any changing of object parameters and disturbance. Under a condition

yo (s)  ro (s) one obtains from the object equation a feedforward control law :
uow (s)  wo1 (s)ro (s)  f o (s) .
But to realize it one tries to invert the object transfer function and to measure the
disturbance. A feedback control law

uof (s)  wr (s)ro (s)  yo (s)
tries to measure and to amplify a regulation error only. It is realized by a proper dynamical
regulator with a transfer function wr (s) , its dynamical degree being non-negative: deg wr (s)  0 .
Then one obtains the corresponding evaluations of output and input of an object:



yo (s)  wr1 (s)  wo (s)



 w
1

1
r





(s) f o (s)  wo (s)ro (s) ,

uo (s)  wr1 (s)  wo (s) ro (s)  f o (s) ,
the expressions being called output and control feedback reactions of an automatic
system.
These feedback effects are mainly dependent on a moduli ratio of the considered transfer
functions: wr1 ( s) / wo ( s) =  f (s) . Theoretically it is very important to analyze a limit condition:
1

 f (s)  0 . It means that for a total frequency range the output reaction is equal to the setting value
( yo (s)  ro (s) ) and the control reaction coincides structurally with a feedforward control law
( uo (s)  uow (s) ). It should be also noted that condition  f ( s)  0 cannot be realized even under a
very great statical amplifying ( wr (s)  k   ) for s   , i.e. by a starting mode. In that case an
additional dynamical condition is to be observed: deg wr (s)   deg wo (s). By regulator design a
weak condition (  f ( s)  0 ) may be maintained, it concerning to a finite frequency bandwidth of
the object. But the starting mode must be specially considered in order to avoid impulse motions.
So the proposed approach gives an opportunity to get a high precision of regulation without
any adaptation and estimation devices. An indirect compensation of changeable parameters and
disturbances of an object is a natural property of a feedback control under a great
dynamical amplifying of a regulation error
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ON ONE GENERALIZATION OF PONTRYAGIN’S MODEL EXAMPLE
Chikrii G.Ts.
Let the dynamics of two controlled objects be described by the equations
d nx
d n 1x
dny
d n 1 y





u
,
(1)



 v ,
dt n
dt n 1
dt n
dt n 1
n  2 , where  ,  and  , are coefficients of friction and control resources, respectively,
 ,  ,  ,  0; controls и and v u  1, v  1 , are at the disposal of the pursuer and the evader, to be
chosen in a way their realization in time be Lebesgue measurable functions. The initial states are
given: x0 , x0 , x0n 1 , y0 , y0 , y0n 1 . The goal of the pursuer is to achieve meeting with the
evader at a finite instant of time t, under any admissible behavior of the evader, namely: xt   yt .
M.S. Nikolskij showed that Pontryagin‘s condition [1], underlying the direct methods, often
fails [2]. In case of higher dimensions this condition may hold only under very rigid constraints.
D. Zonnevend proposed its modification based on assumption that the pursuer constructs its
control on the basis of information about control of his adversary in the past [3].
In [4] G.Ts. Chikrii showed that, in fact, this modification results from the passage from the
initial game to a virtual information-delayed game, the latter equivalent to certain completeinformation one [5]. This fact underlies the development of a recent approach to study complicated
game problems for the quasi-linear evolutionary systems [6], in particular, the linear
differential games of pursuit [7]. Here, using this approach, conditions on the parameters of system
(1) are deduced, insuring possibility of the pursuer to achieve meeting with the evader under
arbitrary initial states, namely:







  ,



 n.
n



To this end, the pursuer constructs its control on the basis of the evader‘s control at the
moment of time, found with help of the time-dilatation function.
1.Pontryagin, L.S. Linear Differential Games 1. – Doklady AN SSSR. –1967. –174. – No.6
(in Russian).
2.Nikol‘skij, М.S. Оn Application of Pontryagin‘s First Direct Method // Izv. АN SSSR. –
Ser. Techn. cybernetics. – 1972. –No. 10. – P. 51-56 (in Russian).
3.Zonnevend, Д. On One Type of Advantage of the Pursuer // Doklady АN USSR. – 1973. –
208. No. 3. – P. 520-523 (in Russian).
4.4. Chikrii, G.Ts. Using the Impact of information Delay for Solution of game problems of
Pursuit// Dopovidi NAN of Ukraine. – Ser. Phys.-Math. – 1999. – No. 12. – P. 107 – 111.
5.5. Chikriy, G.Ts. A Pursuit Problem with Variable Information // Doklady AN Ukr. SSR.
Ser. A. – 1979. – No. 10. – P. 855– 858.
6.
6. Chikrii, G.Ts. One Approach to Solution of Complex Game Problems for
Some Quasilinear Evolutionary Systems // Int. J. of Math., Game Theory and Algebra. – 2004. –14,
4. – P. 307-314.
7.Chikrii, G.Ts.Using Effect of Information Delay in Differential Games of Pursuit //
―Cybernetics and Systems Analysis‖. – 2007. – № 2. – P. 90 – 105 (in Russian).
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OPTIMAL CONTROL PROBLEM OF HYPERBOLIC SYSTEM WITH INFINITE
HORIZON PLANNING
Derevianko T. O.
In the domain  = (0, l )  (0, ) we consider a process y = y( x, t ) , whose evolution in
time and space is described a semilinear hyperbolic system
y ( x, t )
y( x, t )
(1)
 A( x, t )
= f ( y( x, t ), x, t ),
t
x
n
  n .
where y :   n , A :   M ndiag
n ( ) , f :
The eigenvalues of the matrix A satisfy the condition
  , i {1, 2, , m1},

aii :[0, l ]  [0, )  0,
i {m1  1, m1  2, , m2 },

  , i {m2  1, m2  2, , n}.
Suppose y are subject to initial condition
y( x, t0 ) = y 0 (u( x), x), x [0, l ],
and boundary conditions
y  (0, t ) =  0 ( y  (0, t ), u (1) (t ), t ),
t  ,
y  (l , t ) =  l ( y  (l , t ), u (2) (t ), t ),

(2)

(3)

where u, u (1) , u (2) control variables, such that u :[0, l ]  U , U 
u (1) :



 U 1, U 1 

u (2) :



U 2,U 2 

y  :  

n  m2

r1

r

(r  ), U  compactset ,

(r1  ), U 1  compactset ,

r2

(r2  ), U 2  compactset ;

y 0 : U  [0, l ] 

n

;

y  :  

m1

,

sub-vectors vector y that corresponding to the respective positive and negative
nm

nm

2
2
eigenvalues;  0 :
.
U 1    1 ,  l : 1 U 2   
We seek a solution of the hyperbolic system (1) – (3) that minimize the following objective
cost functional
l 
J (u, u1 , u 2 ) =   G ( y, x, t )dxdt ,
m

m

0 t0

where G :

n

 [0, l ]  [0, ) 

2

.
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ON PROPERTIES OF LINEAR QUASI-INVARIANT CONTROL
Gel‘fer I.S., Kotel‘nikov I.V., Teklina L.G.
The problem of synthesis of control systems, which should prevent any errors (i.e. to make
facility management insensitive (invariant) to external influences), is considered. In the works of
Neimark Y.I. [1] the possibility of the synthesis of the quasi-invariant control systems (stabilization
and tracking) has been proved for the object described by a mathematical model of the type
 An ( p) x   Bm ( p)(u   (t ))
 C ( p)u  D ( p)( x  f (t )) ,
q
 r
where An ( p) , Bm ( p) , Cr ( p) , Dq ( p) - real polynomials of degrees n , m , r , q respectively,
 (t ) - limited unknown disturbance, f (t ) - given tracking function, x and u - one-dimensional
variables of object and control. For this model the conditions for the implementation of quasiinvariant control have been set, the functional possibilities and properties for the simplest quasiinvariant control (when r  0 , Cr ( p)   , and q  n  m  1 ) have been studied. How will change
the characteristics of the control system - duration of the transition process T , maximum of the
control function u max , maximum control error xmax (at constant requirement to the value of
control error in the steady state) – depending on changing the control function? A new approach to
synthesis of the control systems by methods of data mining has been used to study the dependence
of the characteristics of the control system on the type of the control function (the choice of the
degree for polynomials Cr ( p) and Dq ( p) ) [2]. Experimentally (for various control systems and
various disturbing functions) and partly analytically there have been shown that
 the increase of the degree for the polynomial Dq ( p) leads to a decrease of the value T ;


the decrease of the value u max can be achieved by means of increasing the degree of
polynomials Cr ( p) or (and) Dq ( p) ;



the change of the degree for polynomials Cr ( p) and Dq ( p) does not lead to significant
changes of the value xmax .
This study was financially supported by RFBR (project no. 11-01-00379).
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METHOD OF AVERAGING FOR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH IMPULSES
Kitanov N. M.
In this paper are presented some results connected to the applications of the averaging method
for solving of optimal control problems, where the models are systems of differential equations with
impulsive effects. We suppose additional control in the impulses. Two schemes for averaging are
presented.
Keywords: method of averaging, differential inclusion, impulsive differential inclusion, small
parameter, controlled mechanical system.
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STABILIZATION OF NONLINEAR LURIE-TYPE CONTROL PROCESSES OF
NEUTRAL TYPE IN SCALAR CASE
Alla Kolechkina, Ronald R.P. van Nooijen, Andriy Shatyrko
The present work, which is a development of the ideas proposed in [1] for control systems
with delay, considers systems, described by equations of neutral type. To illustrate the ideas behind
the method, a scalar differential-difference equation of the form
d
(1)
[ x(t )  dx(t   )]  a1 x(t )  a2 x(t   )  bf ( (t )) ,  (t )  cx(t ) .
dt
is used as an example. Here a1 , a 2 , b , c , and d  are constants, d  1 , - initial conditions
are given by scalar functions x(t )   (t ) , x(t )   (t ) , for    t  0 . The nonlinear control
function f ( ) satisfies a Lipschitz condition and the following sector condition 0  f ( )  k 2 ,
k  0.
In this case the Lyapunov-Krasovskiy functional is of the form
V [ x(t ), t ]  hx 2 (t ) 

t

 (t )

t 

0

 (t  s )
{g1 x 2 ( s)  g 2 x 2 ( s)}ds  
e

 f ( )d ,

h, g1, g2, ,  ,   const  0 . (2)

Suppose that the control process (1) is not absolutely stable or there are no parameters
h, g1, g 2, ,  for which the well-known conditions for the absolute stability (e.g. [2]) are satisfied.

Consider the stabilization task, i.e. finding the parameters c1 , c 2 of control u t  , for which
the equation
d
(3)
[ x(t )  dx(t   )]  a1 x(t )  a2 x(t   )  bf ( (t ))  u t  , u(t )  c1 x(t )  c2 x(t   )
dt
with feedback will be asymptotically stable. Rewrite (3) as
d
(4)
[ x(t )  dx(t   )]  (a1  c1 ) x(t )  (a2  c2 ) x(t   )  bf ( (t )) ,  (t )  cx(t ) .
dt
The task of stabilization reduces to finding parameters for which the solution of equation (4)
is absolutely stable. The set of values of the parameters c1 , c2 , for which the control process (4) is
absolutely stable is defined by the condition of positive definiteness of a special matrix of 2nd order
and two scalar inequalities. The result is given in the form of theorem, the conditions of which can
be checked numerically.
Corresponding results were obtained for the so-called indirect control systems of the form
d
xt   dxt     a1 xt   a2 xt     bf  t  , d  t   cxt   f  t 
dt
dt
1.Shatyrko A., Diblik J., Khusainov D., Ruzickova M. Stabilization of Lur‘e-type nonlinear
control systems by Lyapunov-Krasovski functionals // Advances in Difference Equations. –
doi:10.1186/1687-1847-2012:229.
2.Shatyrko A.V., Khusainov D.Y. Stability of nonlinear Control Systems with Aftereffect. –
Inform.-Analit. Agency Publ. Kyiv. 2012. (in ukrainian).
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Kucher J., Zuyev L. - Stabilization of a Flexible beam with a shaker and piezoelectric actuators

STABILIZATION OF A FLEXIBLE BEAM WITH A SHAKER AND
PIEZOELECTRIC ACTUATORS
Kucher J., Zuyev L.
A mechanical system consisting of the Euler-Bernoulli beam of the length l , a shaker, and k
piezoelectric actuators is considered. The model of vibrations of such a flexible structure is
proposed. The flexible beam considered is assumed to be simply supported at both ends. The shaker
provides a lumped force at a point x = l0 .
A mathematical model of this mechanical system is derived with the help of Hamilton's
variational principle.
The stabilization problem is solved for the following abstract differential equation:
d
(1)
 = A  By, t 0,
dt
in Hilbert space X = H 2(0, l )  L2 (0, l )  2 . Here  = (u, v, p, q)T is the state vector, A is a
linear differential operator, B is an element of X , and y = (M1 , , M k , F )T is the control.
A Lyapunov functional for the system considered is taken as the total energy:
l
1
1
1 2 1
(2)
(t ) =    v 2  EI (u)2  dx  mq 2 
p =
 2X .
20
2
2
2
By assuming (t ) 0 , we obtain the following feedback control for system (1):
l

M j =  j  j ( x)v( x)dx,  j > 0,
0

j = 1, k ,
(3)

F = ( EIu) |

( EIu) |
 0 q,  0 > 0.
0
l0 0
Here E and I are the Young modulus and the cross-sectional moment of inertia,
respectively,  is the linear density (mass per unit length of the beam), m is the mass of the
moving part of the shaker,
is its stiffness coefficient. Shape functions  j ( x) describe
geometrical features of piezoactuators and can be computed by using results of [1].
Conditions of stability of the equilibrium of the system are obtained.
This work was supported by the project "Control, Stability, and Model Reduction of Hybrid
Systems with Elastic Components" within the agreement of the Ukrainian and Austrian research
collaboration.
l0

1.Agrawal B.N., Treanor K.E. Shape control of a beam using piezoelectronic actuators //
Smart Mater. Struct. - 1999. - Vol. 8. - P. 729-740.
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Kuzmych O. I, Aitouche A. - Clf-based control and observer design of a turbocharged diesel engine

CLF-BASED CONTROL AND OBSERVER DESIGN OF A TURBOCHARGED DIESEL
ENGINE
Kuzmych O. I, Aitouche A.
Over the last years the environmental requirements for the engines have increased and the
legislated emission limits are constantly reduced. And to fulfill the requirements, technologies like
Exhaust Gas Recirculation (EGR) and Variable Geometry Turbine (VGT) have been introduced
into diesel engines which hold a significant advantage over gasoline spark ignition engines in fuel
economy, lower feed-gas emissions. These are main reasons that diesel engines are good solutions
for technic applications due to their low fuel consumption and durability. In this paper we develop
the Control Lyapunov Function (CLF)-based nonlinear robust controller and virtual sensor design
for clean and economical Diesel Engine equipped by EGR and VGT systems.
The designed observer allows to reconstruct the system states in presence of disturbances.
The basic idea is to use Differential Mean Value Theorem (DMVT) [1] which allows to transform
the nonlinear error dynamics into LPV system [2]. And the obtained observer gains guaranteeing
the global convergence of the proposed observer has been computed by Linear Matrix Inequalities
(LMIs).
(1)
x = Ax  BF  x, u   A0  W1w(t )

y = Cx  W2 w(t ),
where states x =  pim , pem , Pc  ; control inputs u =  uegr , uvgt , u  ; and matrices where A
T

T

and F describe the linear and nonlinear parts respectively, W1 ,W2 are constant matrices of
appropriate dimensions; w(t ) - bounded disturbance vector i.e. w(t )  Ls2 . The proposed observer
has been tested on the Jankovic Turbocharged Diesel Engine (TDE) model [3].
The basic idea of controller design is to utilize the Lyapunov function which provides the
global convergence of the system and regulates flows for the VGT and EGR systems in order to
optimize oxygen-fuel ratio and intake manifold EGR fraction. We develop the optimal control
1
u ( x) =  R 1 ( x)( LgV )T ( x) where LgV is Lie derivative of Lyapunov function along vector field
2
g ( x) .
The control low satisfies the following properties: u ( x) achieves the asymptotic stability of


the equilibrium; u ( x) minimizes the cost functional J =  (l ( x)  uT R( x)u )dt such that the
0

feedback control achieves asymptotic stability of the equilibrium. Simulation of the control
performance show the effectiveness of this approach.
1.A. Zemouche, M. Boutayeb, G.I. Bara, Observers for a class of Lipschitz systems with
extension to  performance analysis, Systems and Control Letters 57 (1), 2008, pp. 18-27.
2.S.Boyd and L.Vandenberghe, Convex optimization with engineering applications, Lecture
Notes, Stanfort University, Stanford, 2001.
3.M. Jankovic, M. Jankovic and I. Kolmanovsky, Constructive Lyapunov Control Design for
Turbocharged Diesel Engines, Г― IEEE Transaction on Control Systems Technology, vol. 8, No. 2,
March, 2000, pp. 288.
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Lytvyn O.N., Lobanova L.S., Miroshnychenko G.A. - A method for solving optimal control problems for systems of ordinary differential equations by minimizing the error of approximate right side in the norm

W21[0,1] .

A METHOD FOR SOLVING OPTIMAL CONTROL PROBLEMS FOR SYSTEMS OF
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY MINIMIZING THE ERROR OF
APPROXIMATE RIGHT SIDE IN THE NORM W21[0,1] .
Lytvyn O.N., Lobanova L.S., Miroshnychenko G.A.
A new method [1] for finding approximate solutions of the problem of optimal control for
linear systems of ordinary differential equations. The solution is represented as a linear combination
of the elements of a system of linearly independent functions  k ( x),  k  x  , k  1, 2,... . Unknown
constants are found from the best approximation of right sides of the system of differential
equations.
The task is to develop and study the method of finding an approximate of the control
u  u  x  and the corresponding trajectory y  y  x 
dy
 Ay  Bu  f ( x),
dx

y(0)  0,

(1)
(2)

 y1 ( x) 
 a11 a12 ... a1n 
 b11 b12 ... b1m 
 u1 ( x) 








y2 ( x) 
a21 a22 ... a2 n 
b21 b22 ... b2 m 
u2 ( x ) 




y
, A
,B 
,u 
,
 ... ... 
 ... ... ... ... 
 ... ... ... ... 
 ... ... 








 yn ( x) 
 an1 an 2 ... ann 
 bn1 bn 2 ... bnm 
 um ( x ) 
T
m
 n

(3)
J  y, u      qi yi 2  rj u j 2  dt  min .
i 1

0  i 1
To be found y  x  in the form of the exact solution of the problem (1) - (2) for the right-hand
N

side

f   Ck f k  x  , f k  x  
k 1

d k ( x)
 A k ( x)  B k  x  , k (0)  0, k  1, 2,... Coefficients Ck of
dx

the linear combination is to give the best approximation f  x  in the sum f  f  J  y, u  ,

- the

norm in L2 0,1 or W21 0,1 .
1. Литвин О.М., Лобанова Л.С., Мірошниченко Г.А. Розв‘язання задачі Коші для
системи звичайних диференціальних рівнянь шляхом мінімізації похибки правих частин в
нормі L2 [0,1] // Вісник НТУ ХПІ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Математичне
моделювання в техніці та технологіях. –Харків: НТУ "ХПІ". –2012, №54. –С. 119-128.
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CONTROL PROBLEMS FOR SPECTRA OF LINEAR DIFFERENTIAL SYSTEMS
Makarov E.
We consider the usual non-stationary linear control system

x = A(t ) x  B(t )u

(1)

closed by linear loop control

u = U (t ) x,
(2)
where U is a matrix coefficient. System (1) is supposed to be uniformly completely
controllable. In the report we treat the problem how to control different spectra of the closed system
x = ( A(t )  B(t )U (t )) x.
1.Макаров Е.К., Попова С.Н. Управляемость асимптотических инвариантов
нестационарных линейных систем. - Минск: Беларуская навука, 2012
2.Деменчук А.К. Асинхронные колебания в дифференциальных системах. Условия
существования и управление. вЂ― SaarbrГјcken: Lambert Academic Publishing, Germany. 2012
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FUZZY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY
SEMIMARTINGSLES
Mariusz Michta
In the talk we present one approach for the study of fuzzy stochastic differential equations. It
is a stochastic counterpart of classical one known from the theory of deterministic fuzzy differential
equations. For our aims we present first a notion of fuzzy stochastic integral with a semimartingale
integrator and its main properties. Next we focus on the formulation of the notion of a fuzzy
stochastic differential equation and we present the existence of its fuzzy solutions as well as their
main properties. In the presentation we treat a fuzzy equation as an abstract relation in the metric
space of fuzzy sets over the space of square integrable random vectors. At the end of the talk, some
comments on a fuzzy-valued solution to the system of stochastic inclusions will be given. The topic
of the talk is based on recent author`s results.
1. M. Michta, "Set-valued stochastic integrals and fuzzy stochastic equations," Fuzzy Sets and
Systems, vol. 177, 2011, 1-19.
2. M.T. Malinowski and M. Michta, "Set-valued stochastic integral equations driven by
martingales," J. Math. Anal. Appl., vol. 394, 2012, 30-47.
3. M.T. Malinowski, M. Michta and J. Sobolewska, "Set-valued and fuzzy stochastic
differential driven by semimartingales," Nonlinear Anal., vol. 79, 2013, 204-220.
4. J. KrasiЕ ―ska and M. Michta, ―A note on stochastic inclusions approach for fuzzy
stochastic differential equations driven by semimartingales,‖ Dynamic Syst. Appl.‖
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SLOW INTEGRAL MANIFOLDS AND ORDER REDUCTION IN OPTIMAL
ESTIMATION AND CONTROL PROBLEMS FOR A FLEXIBLE JOINT
MANIPULATOR
Osintsev M.S., Sobolev V.A.
The paper deals with studying of linear-quadratic control and optimum filtration problems for
a manipulator with a flexible joint. The simplest model of this manipulator consists of one link
connected with a rotating base by means of an elastic joint. As opposed to work [1], movements of
the system are considered in the presence of weak dissipative forces of the viscous friction type. In
this case, equations describing system movement are singularly perturbed, and the solutions of
optimal estimation and linear-quadratic control problems are about examining matrix singularly
perturbed Riccati equations, additionally complicated by absence of boundary layer effects.
The integral manifold method [2] is used to reduce the dimensionality of stated problems. It is
shown in the paper that it is possible for differential Riccati systems in linear-quadratic control and
optimal estimation problems to construct integral manifolds of slow motions and subsequently
proceed with examination of solutions to such systems at an integral manifold. In this case,
dimensionality of problems under consideration is reduced significantly. It is important to note that
finding of a numerical solution to a Riccati system in the scope of control and estimation problems
is connected with significant amount of computation problems due to singular perturbations. To
find a sufficiently precise numerical solution of such a system it will be required to divide a time
interval into a large number of points due to presence of fast variables. In practice, use of large
computation facilities is impossible in some cases, therefore it is crucial to reduce the amount of
computation operations required to solve these problems with the desired accuracy.
The paper shows results of numerical simulation of how a one-link manipulator with a
flexible joint moves under the influence of random and control actions. The outputs of complete
Kalman-Bucy filter and a filter which covariance matrix is calculated at an integral manifold have
been compared. The complete filter accuracy is comparable with accuracy of a manifold-based
filter, therefore it can be stated that it is reasonable to use a filter with smaller dimensionality.
Similar results are obtained for a linear-quadratic control problem.
The work is supported by RFBR grant ‗13-01-97002-r_а‘.
1. Spong M. W., Khorasani K., Kokotovic P. V. An integral manifold approach to the
feedback control of flexible joint robots // IEEE Journal of Robotics and Automation, 1987, v. 3, №
4, p. 291–300.
2. Singular Perturbations and Hysteresis, Edited by M. Mortell, R. O‘Malley, A. Pokrovskii
and V. Sobolev, SIAM, Philadelphia (2005).
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CONTROLLABILITY OF MATRIX LINEAR DELAYED SYSTEM
Piddubna G., Baštinec J.
In this paper the control problem for the matrix linear delayed system is considered.
Necessary and sufficient condition for controllability is presented and proved.
Let X is the state space of dynamic system; U is the set of the controlled effects (controls).
Let x = x( x0 , u, t ) is the vector that characterizes state of the dynamic system in moment of time t ,
by the initial condition x0 , x0  X ,( x0 = x t =t ) and by the control function u , u U .
0

The state x0 is called controllable state in the class U (controlled state), if there are exist such
control u, u = ux U and the number T , t0  T = Tx <  that x( x0 , u, T ) = 0.
0

0

If every state x0 , x0  X of the dynamic system is controllable, then we say that the system is
controllable (controlled system).
Consider the following Cauchy problem:
x(t ) = A0 x(t )  A1 x(t   )  Bu (t ), t  0, T  , T < ,
(1)
x(0) = x0 , x(t ) =  (t ),    t < 0,
where x = {x1 ,..., xn } is the vector of phase coordinates, x  X , u(t ) = {u1 (t ),..., ur (t )} is the
control function, u U , U is the set of piecewise-continuous functions; A0 , A1 , B are constant
matrices of dimensions (n  n),(n  n),(n  r ) respectively,  is the constant delay.
By using the step-by-step method, the solution of Cauchy problem (1) can be presented as
follows:



p1
p1
x(t ) = f 0 (t )   A0 Bf1 (t , u )   A0 A1  A0p2 Bf 2 (t , u )  ...
p1=0
p1=0
p2 =0



p
p
p
  A0 1 A1  A0 2 A1... A1  A0 k Bf k (t , u ),
p1 =0
p2 =0
pk =0
where
s

p
p s ( k 1)
p
t
(t  s1 ) 1 1
( s1    s2 ) 2 k 1 ( sk 1    sk ) k
f k 1 (t , u ) = 
... 
u ( sk )dsk ...ds1 ,

p1!
p2!
pk!
k
( k 1)
0
f 0 (t ) = Fk 1 (t ) = e
F1 (t ) = e

t

A0

A0

(t k )

t

X (0)  e

A0

k

t

i =1

k

Fi (k )  e

(t s)

A0

(t s)

k

A1 Fi ( s   )ds,
i =1

A1 ( s   ), k < t  (k  1) , k > 0.

0

Now we introduce for the equation (1) analogue of the characteristic equation
Qk (s) = A0Qk 1 (s)  AQ
1 k 1 ( s   ), s > 0, k = 1, 2,.. Q0 (0) = B, Q0 ( s) = 0, s  0.
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The first function values are following:
s=0

s =

s = 2

s = 3

...

Q0 ( s)

B

0

0

0

0

Q1 ( s)

A0 B

A1 B

0

0

0

Q2 ( s)

A02 B

( A0 A1  A1 A0 ) B

A12 B

0

0

Q3 ( s)
...

A03 B
...

( A02 A1  A0 A1 A0  A1 A02 ) B
...

( A0 A12  A1 A0 A1  A12 A0 ) B
...

A13 B
...

0
...

Let us denote K = {Q0 (0), Q1 (0), Q1 ( ), Q2 (0), Q2 ( ), Q2 (2 ), Q3 (0)...} , or

K = B, A0 B, A1B, A02 B,( A0 A1  A1 A0 ) B, A12 B, A03 B....

The main result of the research can be presented by the following theorem.
For controllability of linear stationary system with delay (1) is necessary and sufficient to next
condition hold: for t  (k  1) is the rank ( K ) = n .
This research was supported by Grant FEKT-S-11-2-921 of Faculty of Electrical Engineering
and Communication, BUT.
1.Boichuk, J. Diblk, D.Ya. Khusainov, M. R23 uţi c ková Boundary Value Problems for Delay
Differential Systems // Advances in Difference Equations, vol. 2010, Article ID 593834, 20 pages,
2010. doi:10.1155/2010/593834
2.Boichuk, J. Diblk, D. Khusainov, M. R23 uţi c ková Fredholm's boundary-value problems
for differential systems with a single delay // Nonlinear Analysis, 72 (2010), 2251-2258. (ISSN
0362-546X)
3.J. Diblk, D. Khusainov, J. Luká c ová, M. R23 uţi c ková Control of oscillating systems with
a single delay // Advances in Difference Equations, Volume 2010 (2010), Article ID 108218, 15
pages, doi:10.1155/2010/108218.
4.J. Diblík, D. Khusainov, M. R23 uţi c ková Controllability of linear discrete systems with
constant coefficients and pure delay // SIAM Journal on Control and Optimization, 47, No 3 (2008),
1140-1149. DOI: 10.1137/070689085, url = http://link.aip.org/link/?SJC/47/1140/1. (ISSN
Electronic: 1095-7138, Print: 0363-0129)
5.Khusainov D.Ya., Shuklin G.V. About relative controllability of systems with pure delay. //
Applied Mechanics. 2005. No.41,2. p. 118-130. (In Russian)
6.Baštinec, J.; Piddubna, G. Controllability of stationary linear systems with delay // In 10th
International conference APLIMAT. Bratislava, FME STU. 2011. ISBN 978-80-89313-51-8. p. 207
- 216.
7.Baštinec, J.; Piddubna, G. Solution of Matrix Linear Delayed System // In XXIX
International Colloquium on the Management on the Educational Process aimed at current issues in
science, education and creative thinking development. 2011. ISBN 978-80-7231-780-6. p. 51 - 60.
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ABOUT AN UNSOLVED OPTIMAL CONTROL PROBLEM FOR STOCHASTIC
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
Shaikhet L.
Abstract: One unsolved optimal control problem for stochastic differential equation of the
hyperbolic type is proposed to readers attention.
This paper continues the series of the papers [1, 2] that are devoted to unsolved problems in
the theory of stability and optimal control for stochastic differential and difference equations.
Consider the optimal control problem for the stochastic differential equation of the hyperbolic
type
 2 ( z )xy = a( z,  ( z ))  B( z,  ( z ))u( z,  ( z ))  b( z,  ( z)) 2 w( z)xy, (1)

 ( x, 0) =  ( x),  (0, y) =  ( y),  (0) =  (0),

with the performance criterion

J (u ) = E ( ( Z ))   | N ( z,  ( z ))u( z,  ( z )) |2 dxdy  .
G



(2)
Here
 ( z)  R ,
z = ( x, y)  G = [0, X ] [0, Y ] ,
Z = ( X ,Y ) ,
a( z , q)  R n ,
2
l
n
B( z, q) {R  R } , b( z, q) {R m  R n } , N ( z, q) {Rl  R d } ,  wxy is an n-dimensional
two-parametric white noise, u( z, q)  Rl is a control, q  R n , E is the expectation. Equations of
the type of (1) have been studied, for example, in [3].
The optimal control for the problem (1), (2) has been obtained in [4] via stochastic derivatives
[5, 6] and Clark's representation [6]. In particular, from [4] it follows that for the simple scalar case
of the problem (1), (2)
(3)
 2 ( z )xy = u ( z,  ( z ))   2 w( z )xy, J (u ) = E  2 ( Z )   u 2 ( z,  ( z ))dxdy  ,
G


the obtained optimal control has the form
(4)
u0 ( z ) = Ez D2 ( x, t; s, y) Ez D1 ( x, y),
1
where Ez D  ( x, y) and Ez D2 ( x, t; s, y) are respectively the first and the second stochastic
derivatives of the functional  (Z ) = e12(1 2 ( Z )) , Ez is the conditional expectation.
On the other hand the optimal control problem (1), (2) has been studied by virtue of the
necessary condition of control optimality in [7], where, in particular, the optimal control of the
problem (3) has been obtained in the form
u0 ( z ) =  ( z )  Ez ( ( X , y)   ( x, Y ))1  ( X  x)(Y  y). (5)
Remark. For comparison note that in the case of the ordinary stochastic differential equation
the optimal control of the problem
n

 (t ) = u (t )  w(t ),

T
J (u ) = E  2 (T )   u 2 (t )dt 


0

has the form [8] u0 (t ) =  (t )1  T  t.
The problem is: to prove that the both presentations (4) and (5) of the optimal control of the
problem (3) coincide and to get the optimal control in the explicit form.
1. Shaikhet L. About an unsolved stability problem for a stochastic difference equation with
continuous time, Journal of Difference Equations and Applications, 2011, Vol.17, No.3, pp.441444.
2. Shaikhet L. Two unsolved problems in the stability theory of stochastic differential
equations with delay, Applied Mathematics Letters, 2012, Vol.25, No.3, pp.636-637.
3. Gikhman I.I. On the existence of weak solutions of a class of hyperbolic systems
containing two-parameter white noise, Teoriya slutchajnikh protsessov, 1978, Vol.6, pp.39-48 (in
Russian).
4. Shaikhet L.E. Optimal control of a class of stochastic partial differential equations,
Matematitcheskiye zametki, 1982, V.31, N.6, p.933-936, 958 (in Russian). Translated in
Mathematical Notes, 1982, Vol.31, No.6, pp.471-472.
5. Skorokhod A.V. On a generalization of a stochastic integral, Teoriya veroyatnostej i ee
primenenija, 1975, V.20, N.2, 223вЂ‖237 (in Russian). Translated in Theory of Probability and its
Applications, 1975, Vol.20, No.2, pp.219-233.
6. Shevlyakov A.Yu. Clark's formula for two-parametric Wiener process, Teoriya
slutchajnikh protsessov, 1979, Vol.7, pp.114-118 (in Russian).
7. Shaikhet L. About a necessary condition of control optimality for stochastic differential
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Yatsenko V., Georgiev P. - A Dynamic Approach to Classification And Pattern Recognition Problems: Optimization, Stability, And Binet-Cauchy Kernels

A DYNAMIC APPROACH TO CLASSIFICATION AND PATTERN RECOGNITION
PROBLEMS: OPTIMIZATION, STABILITY, AND BINET-CAUCHY KERNELS
Yatsenko V., Georgiev P.
This report presents the dynamic approach to the design of optimal pattern recognition
systems when the cost of feature measurements describing the pattern samples are of considerable
importance. We attempt to bridge the gap between bilinear dynamical systems and nonparametric
estimation methods. We also propose a family of kernels explicitly designed for bilinear systems.
This report also focuses on a new dynamical approach to detection and identification of biological
and chemical agents including various toxins and viruses. The proposed approach is based on new
indexes, classification and pattern recognition techniques. The ecological interest is in response to a
proliferation of agents development and threats for human health. Additionally, there is a pervasive
interest across diverse application areas such as medicine, environmental protection, and vegetation
processing to achieve a rapid detection and identification capability of various agents. In many
cases, a standoff capability is desired.
1.V. Yatsenko, P. Pardalos. Identification and control of bilinear systems. Springer.-2008.370 p.
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Антонова-Рафі Ю.В., Мамаєва С.М. - Захист персональних даних в інформаційних системах методом знеособлення

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
МЕТОДОМ ЗНЕОСОБЛЕННЯ
Антонова-Рафі Ю.В., Мамаєва С.М

Анотація
Робота присвячена аналізу методів знеособлення персональних даних в інформаційних
системах та розробці оптимального алгоритму для роботи з великими масивами даних.
Вступ
Введення в дію Закону України «Про захист персональних даних» зумовило розробку
різних методів, пов'язаних з виконанням вимог щодо захисту персональних даних та
скороченням витрат на їх забезпечення.
Одним з найбільш ефективних методів захисту персональних даних являється їх
знеособлення, оскільки воно дозволяє знизити вимоги щодо рівня захищеності даних і,
відповідно, скоротити витрати на захист. Тому процедури знеособлення досить широко
застосовуються на практиці.
Більшість з досліджених методів не гарантують неможливість отримання персональної
інформації шляхом врахування контексту обробки даних, і використання даних, розміщених в
інших системах, яку можливо пов'язати зі знеособленими, так як ці методи, зберігають зв'язок
між різними даними, що відносяться до одного і того ж суб'єкту.
Однак, розірвати цей зв'язок можливо, здійснивши перемішування даних, що відносяться
до різних суб'єктів. Наступні переваги роблять метод перемішування даних
досить
перспективним підходом до знеособлювання:
знаходження даних в одному сховищі;
простота алгоритму реалізації знеособлення і зворотного формування персональних даних;
висока мобільність даних;
не можливість проведення процедури де-знеособлення щляхом використання додаткових
відомостей з інших джерел.
Результати
1) Аналіз методів обробки та захисту персональних даних в інформаційних системах
показав, що знеособлення методом перемішування є одним з ефективних і перспективних
підходів до захисту персональних даних, що забезпечує неможливість проведення процедури дезнеособлення і відновлення даних про конкретну людину.
2) Розроблено математичну модель алгоритму знеособлення персональних даних,
заснованого на перемішуванні даних з застосуванням перестановок. Перевагою данного
алгоритму є мінімальний обсяг параметрів, необхідних для проведення процедури знеособлення
та зворотного формування персональних даних, що робить його ефективним застосування при
роботі з великими массивами даних та зворотного формування персональних даних;
Висновки
Розроблена процедура знеособлення, заснована на перемішуванні даних, дозволяє
оперувати массивами з великими обсягами даних, при простому заданні параметрів та значною
кількість можливих варіантів, що забезпечує високу захищеність від проведення процедури дезнеособлення.
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Астахова Т. Н, Зуев А. Л. - Локальное решение двухточечной задачи с тригонометрическими функциями управления

ЛОКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДВУХТОЧЕЧНОЙ ЗАДАЧИ С
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
Астахова Т. Н., Зуев А. Л.
Рассмотрим линейную по управлению систему
m

x = ui fi ( x), x = ( x1 , x2 ,..., xn )T 

n

, u = (u1 , u2 ,..., um )T 

m

(1)

, m < n,

i =1

где x - вектор состояния, u - вектор управления. Будем предполагать, что векторные
поля fi ( x) (i = 1, m) являются гладкими отображениями из n в n , и что для системы (1)
выполнено ранговое условие: rank{ fi ( x),[ f j , f k ]( x)| i = 1, m, ( j, k )  S} = n при всех x 

n

для

некоторого множества индексов S  {1, 2,..., m} , | S |= n  m . Здесь [ f j , f k ]( x) - скобка Ли
2

векторных полей

f j ( x) и

f k ( x) . Далее рассмотрим двухточечную задачу управления

следующего вида: для заданных x0 , x1  n ,  > 0 , требуется найти функцию управления
u(t )  L (0, ) , при которой система (1) имеет решение x(t ) , удовлетворяющее краевым
условиям x(0) = x0 , x( ) = x1 .
Для решения поставленной задачи рассмотрим семейство управлений
ui (t ) = vi 

a

( j ,l )S

jl


 2 k jl

 ij cos 

 



 2 k jl
t    jl sin 

 



t  ,



(2)

зависящее от  > 0 и параметров a jl  , k jl  \{0} для индексов ( j, l )  S , где  ij символ Кронекера. Семейство (2) распространяет класс управлений, использованный в
работах [1-3], на случай систем с ненулевыми краевыми условиями и функциями управления
с ненулевым средним. В дальнейшем предположим, что числа k jl выбраны без резонансов,
т.е. | k jl || kqr | , для всех ( j, l )  S ,(q, r )  S ,( j, l )  (q, r ).
Теорема. Предположим, что для заданных  > 0 , x0 

n

, x1 

n

, параметры vi , aql ,

k ql , i = 1, m , (q, l )  S , удовлетворяют системе алгебраических уравнений:
f
1
 f

vi v j  i f i  i f j 


2 i j
x  x = x0
 x
i =1
aql
1
1

[ fi , f j ]( x 0 ) 
{ jl (aql iq  2vi )   il (aql jq  2v j )} = 2 ( x1  x 0 ).

4 i < j
k

( q ,l )S ql
1

m

v f ( x

i

i

0

)

Тогда решение x(t ) системы (1) с начальным условием x(0) = x0 и управлением
ui = ui (t ) вида (2) удовлетворяет условию x( ) = x1  o( 2 ) , где o( 2 ) - остаточный член ряда
Вольтерра.
Полученный результат применен к исследованию нильпотентной системы управления,
известной в литературе как ``интегратор Брокетта'' [1].
1.Brockett R. W. Control Theory and Singular Riemannian Geometry // New Directions in
Applied Mathematics. / Eds. P.J. Hilton, G.S. Young. - New York: Springer, 1981. - P. 11-27.
2.Sussmann H. J. New differential geometric methods in nonholonomic path finding // Progr.
Systems Control Theory. - 1992. - 12. - P. 365-вЂ―384.
3.Gauthier J.-P., Jakubczyk B., Zakalyukin V. Motion planning and fastly oscillating controls
// SIAM Journ. on Control and Optim. - 2010. - 48, No. 5. - P. 3433-3448.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИ ВОЗМУЩЕННЫМИ ЦИКЛАМИ
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ В ЗОНАХ ПЕРЕХОДА ОТ ПОРЯДКА К
ХАОСУ
Башкирцева И.А., Ряшко Л.Б.
В докладе рассматривается нелинейная дискретная управляемая система со
случайными возмущениями,
демонстрирующая как регулярное, так и хаотическое
поведение. Целью управления является построение регулятора по принципу обратной связи,
который стабилизирует предельный цикл детерминированной системы и синтезирует
заданную дисперсию случайных состояний для соответствующей стохастической системы.
Для решения этой задачи используется техника функции стохастической
чувствительности. Эта функция позволяет конструктивно аппроксимировать дисперсию
случайных состояний нелинейной стохастической системы, распределенных вокруг
детерминированного цикла. Исследованы связи между значениями функции стохастической
чувствительности и параметрами системы.
Получены явные формулы для коэффициентов регулятора обратной связи, решающего
поставленную задачу синтеза, описаны соответствующие множества достижимости.
Эффективность предложенного подхода демонстрируется на примере стохастической
модели Ферхюльста. Исследована чувствительность аттракторов модели в отсутствие
управления.
Построен
регулятор,
синтезирующий
заданную
стохастическую
чувствительность, проведена оценка затрат на управление.
Конструктивные возможности разработанной теории демонстрируются на примерах
стохастической стабилизации циклов различной кратности в зонах перехода от порядка к
хаосу.
Работа частично поддержана РФФИ (грант №13-08-00069) и Министерством
образования и науки Российской Федерации (проекты 1.1099.2011 и 14.A18.21.0364).
1. Bashkirtseva I., Ryashko L., Tsvetkov I. Sensitivity analysis of stochastic equilibria and
cycles for the discrete dynamic systems // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive
Systems, Series A: Mathematical Analysis. – Vol.17. – 2010. – P. 501-515.
2. Башкирцева И.А., Ряшко Л.Б., Цветков И.Н. Стохастические аттракторы:
чувствительность, бифуркации, управление.- Саарбрюкен, Германия, LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2012. - 149с.
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Белоусов А.А. - О линейных дифференциальных играх с интегральными ограничениями и импульсными управлениями

О ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИГРАХ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ИМПУЛЬСНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ
Белоусов А.А.
Динамика игры задаѐтся линейным дифференциальным уравнением
z = Az  Bu  Cv, z (0) = z 0 , z  R n , u  R m , v  R l .

(1)

n

Терминальное множество M является линейным подпространством R .
Управления игроков ограничены интегралами:




0

0

  ( u( )) d  1,

 (v( )) d  1.

(2)

Функция  ,  : R m  R , предполагается неотрицательной, выпуклой и полунепрерывной снизу на всем пространстве R m . Обозначим множество уровня функции  через ( ) ,





( )  u  R m :  (u)   . Полагаем, что  (0)  0 и множество ( ) ограничено хотя бы для

одного неотрицательного  . Функция  ,  : R l  R , предполагается неотрицательной и
полунепрерывной сверху на R l .
Если ограничиться суммируемыми управлениями, то множество достижимости для
системы (1) может быть незамкнутым. Причина этого состоит в том, что множество
управлений, удовлетворяющих (2), содержит функции сколь угодно близкие к δ -функциям.
Для исследования задачи (1), (2) расширим игру с помощью импульсных управлений:




i 1

j 1

U (t )  u (t )   bi (t  i ), V (t )  v(t )   c j (t   j ) ,

(3)

где u (t ) и v(t ) – измеримые функции, моменты импульсов  i  и  j  не имеют конечных
точек сгущения, векторы bi  R m и c j  R l определяют величины импульсов.
Обозначим  – оператор проектирования из R n на ортогональное дополнение к M .
Условие. Существует такое число  , 0    1 , что для всех положительных t и всех
векторов v  R l выполняется включение
(4)
e At Cv  e At B( (v)) .
Теорема. Если выполнено условие (4) и существует момент T = T ( z 0 ) такой, что


 e AT z 0  co  e At B(1  )  ,


 0t T


то игра (1), (2) может быть закончена в момент T в классе контруправлений вида (3).
В докладе продолжаются и развиваются исследования [1, 2].
1. Чикрий А.А. О линейных дифференциальных играх с интегральными ограничениями
/ А.А. Чикрий, А.А. Белоусов // Труды Ин-та математики и механики УрО РАН. – 2009.
– 15, № 4. – С. 290–301.
2. Белоусов А.А. Дифференциальные игры с интегральными ограничениями на
управления в норме L1 / А.А. Белоусов // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 3–9.
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Брадул Н. В., Шайхет Л. Е. - Задача оптимальной стабилизации для квазилинейного стохастического разностного уравнения вольтерра

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО
СТОХАСТИЧЕСКОГО РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРА
Брадул Н. В, Шайхет Л. Е.
Пусть задано {, S , P} - вероятностное пространство, i  Z = {0,1, } - дискретное
время, Fi  S - поток  -алгебр, H - пространство последовательностей x = {x(0), x(1), }

Fi -измеримых случайных величин x(i)  R n , i  Z , с конечной нормой
x

2

= supE | x(i ) |2 .
iZ

Рассмотрено управляемое квазилинейное стохастическое разностное уравнение
Вольтерра
i

i

j =0

j =0

x(i  1) =  (i  1)  a(i, j ) x( j )  b(i, j )u ( j )  (i  1, xi 1 )(1)

при постоянно действующих
функционалом качества

случайных возмущениях

 (i)

с

квадратичным



J (u ) = E [ x( j ) F ( j ) x( j )  u( j )G( j )u ( j )].(2)
j =0

Здесь x0 = 0 ,   0 ,   H , через xi обозначена траектория процесса x до момента i ,
i  Z , a(i, j ) и b(i, j ) - неслучайные матрицы размерности n  n и n  m соответственно.
Функционал (i,  )  Rn зависит от значений функции  ( j ) при j = 0,
условию

, i и удовлетворяет

i

|  (i,  ) |  |  ( j ) | K1 (i, j ).
j =0

Предполагается, что неотрицательно-определенная неслучайная матрица F ( j ) и
положительно определенная неслучайная матрица G( j ) размерности n  n и m  m
соответственно равномерно по j ограничены, матрица G( j ) равномерно по j обратима, то
есть, sup | G 1 ( j ) |<  .
jZ

Найдено нулевое приближение к оптимальному управлению, при котором решение
уравнение (1) устойчиво в среднем квадратическом, суммируемо в среднем квадратическом
и достигается минимум функционала качества (2).
Определение. Пусть V = inf J (u ) . Допустимое управление u0 , такое, что
uU

0  J (uk )  V  C
называется нулевым приближением к оптимальному управлению задачи (1)-(2).
1. Kuchkina N. V. Optimal control of Volterra type stochastic difference equations / N. V.
Kuchkina, L. E. Shaikhet // Computers and Mathematics with Applications. - 1998. - Vol. 36, No.
10-12. - P. 251-259.
2. Брадул Н. В. Задача оптимальной стабилизации для стохастического разностного
уравнения Вольтерра / Н. В. Брадул, Л. Е. Шайхет // Tруды ИПММ НАН Украины. - 2004. Вып. 9. - С. 24-45.
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Віра М.Б. - Асимптотика розв’язку двоточкової крайової задачі для лінійної сингулярно збуреної диференціально-алгебраїчної системи в критичному випадку

АСИМПТОТИКА РОЗВ’ЯЗКУ ДВОТОЧКОВОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ
ЛІНІЙНОЇ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-АЛГЕБРАЇЧНОЇ
СИСТЕМИ В КРИТИЧНОМУ ВИПАДКУ
Віра М.Б.
Розглядається крайова задача виду
dx
 h B(t ,  )  A(t ,  ) x  f (t ,  ),
dt
Mx(0,  )  Nx(T ,  )  d ( ) ,
в якій x(t,  ) − шуканий n  вимірний вектор, t  [0; T ],   (0;  0 ] − малий дійсний
параметр, h  N \ {1}, A(t ,  ), B(t ,  ) − квадратні матриці n  го порядку з дійсними або
комплекснозначними елементами; матриця B(t ,  ) вироджується з прямуванням малого
параметра до нуля, залишаючись невиродженою при   0; d ( ), f (t ,  ) − відповідно l  та
n  вимірні вектори-стовпці, M , N − сталі матриці розмірністю l  n.
При цьому досліджується так званий критичний випадок, коли гранична в‘язка матриць
A(t,0) - B(t,0) має нульові власні значення.
Виходячи з теорії асимптотичного інтегрування сингулярно збурених систем
диференціальних рівнянь з виродженнями, розробленої в [1], запропоновано метод побудови
асимптотичних розв‘язків даної крайової задачі. Користуючись цим методом, побудовано
формальні розв‘язки крайової задачі і знайдено умови, за яких вони мають асимптотичний
характер; виведено асимптотичні оцінки для побудованих розв‘язків; розроблено алгоритм
знаходження коефіцієнтів відповідних асимптотичних розвинень у явному вигляді.
Розглянуто різні випадки, пов‘язані з поведінкою спектра граничної в‘язки матриць.
1.Самойленко А. М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями / А. М.
Самойленко, М. І. Шкіль, В. П. Яковець. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с.
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Гладун Л.В. - Про рух цілком керованої лінійної системи при наявності перешкоди

ПРО РУХ ЦІЛКОМ КЕРОВАНОЇ ЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ НАЯВНОСТІ
ПЕРЕШКОДИ
Гладун Л.В.
Нехай рух цілком керованої системи описується лінійною системою диференціальних
рівнянь:
x1  ax2  bu1 ,
(1)
x 2  ax1  bu 2 ,
де x1 , x2 – фазові координати, які мають кусково-неперервну похідну; u1 , u 2 – параметри
керування, що є кусково-неперервними функціями; a , b – довільні додатні константи.
На параметри керування u1 , u 2 накладається умова:
(2)
u1  1 , u 2  1 .
Відомий стан системи в початковий момент часу t 0 :

x 0  x1 t 0  , x2 t 0  .

(3)

Крім того, у фазовому просторі X 1OX 2 задана перешкода радіуса R p

x  x   x
1

p 2
1

2

 x2p

  R 
2

p 2

(4)

із центром в точці ( x1p , x2p ) .
На траєкторії системи ( x1 (t ), x2 (t )) накладається умова обминання перешкоди:

x t   x   x t   x   R  .
1

p 2
1

2

p 2
2

p 2

(5)

Із системою пов‘язаний критерій:

T  t1  t 0 ,
(6)
де t1 – час попадання системи в початок координат.
Постановка задачі: знайти розв‘язок системи (1) при умові (2), який задовольняє (3), (5)
і мінімізує критерій (6) [1,2].
Траєкторіями руху системи (1) є чотири сімейства концентричних кіл. Фазовий простір
розбиваємо на чотири криволінійні області. У кожній області визначаємо криволінійні
полоси , в які попадають оптимальні траєкторії руху системи з початкового стану в початок
координат при відсутності перешкоди [3].
Знайдені непроникні області – множини точок фазового простору, із довільної точки
яких не існує траєкторії руху системи, по якій можна попасти в початок координат,
обминувши при цьому перешкоду.
У залежності від місця знаходження перешкоди отримано розв‘язок задачі при умові,
що в початковий момент часу система не перебуває в непроникній області.
1.Крак Ю.В. Теорія керування / Ю.В.Крак, О.Л.Левович - Київ: Либідь, 2003. - 380 с.
2.Гладун Л.В. Рух керованої системи за мінімальний час / Л.В.Гладун, Е.Е.Тичинський
// Рівне : Вісник НУВГП, випуск 4, ч.3, 2007. - с. 236-246.
3. Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов / Л.С.Понтрягин,
В.Г.Болтянский, Р.В.Гамкрелидзе, Е.Ф.Мищенко – Москва: Наука, 1983. – 392 c.
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Глебена М.І., Цегелик.Г.Г. - Чисельні методи мінорантного типу відшукання абсолютного екстремуму негладких логарифмічно опуклих функцій

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ МІНОРАНТНОГО ТИПУ ВІДШУКАННЯ АБСОЛЮТНОГО
ЕКСТРЕМУМУ НЕГЛАДКИХ ЛОГАРИФМІЧНО ОПУКЛИХ ФУНКЦІЙ
Глебена М.І., Цегелик.Г.Г.
В [1], використовуючи апарат некласичних мажорант Ньютона функцій однієї та двох
дійсних змінних, заданих таблично, побудовано чисельні методи відшукання абсолютного
екстремуму негладких логарифмічно вгнутих функцій однієї та багатьох дійсних змінних. В
доповіді розглядається побудова апарату некласичних мінорант Ньютона функцій однієї
дійсної змінної, заданих таблично, та його використання для розробки чисельних методів для
відшукання абсолютного екстремуму негладких логарифмічно опуклих функцій однієї та
багатьох дійсних змінних.
Побудова апарату некласичних мінорант Ньютона функцій однієї дійсної змінної,
заданих таблично, відбувається так. Нехай функція f x  , визначена на деякому проміжку [
a, b ], задана своїми значеннями в точках xi , i  0,1,, n, тобто f xi   yi , де x0  a, xn  b .
Вважаємо, що yi  ai  M , i  0,1,, n , де M - деяка стала. Точка Pi xi , ln ai  у площині

xy називається точкою зображення функції f x  у точці x  xi . Припустимо, що всі точки

Pi , i  0,1,, n, у площині xy побудовані. З кожної точки Pi проведемо півпряму у
від‘ємному напрямі осі Oy перпендикулярно до осі Ox . Множину точок цих півпрямих
позначимо через S , а її опуклу оболонку – через C S  . Для кожного x  a, b визначимо
точку Dx x,  x  , де  x  sup y . Множина точок Dx x,  x  , x  a, b , утворює лінію  f ,
 x, y C S 

яка обмежує C S  зверху. Ця лінія є неперервною, вгнутою ламаною і її рівняння має вигляд
y  x  , x  a, b , де x    x . Тоді некласична міноранта Ньютона функції y  f x 
визначається як m f x   exp  x  , x  a, b .

Із побудови міноранти Ньютона випливає, що m f x  є неперервною і логарифмічно

опуклою функцією на проміжку [ a, b ] і min f xi   min m f x  . Ця властивість міноранти
0i  n
xa ,b 
Ньютона й використовується для розробки чисельних методів оптимізації негладких
логарифмічно опуклих функцій, збіжність яких не залежить від вибору початкового
наближення.
Розглядаються також питання точності апроксимації логарифмічно опуклих функцій
мінорантою Ньютона.
1.Глебена М.І. Математичні моделі та числові методи мажорантного типу для аналізу
дискретних оптимізаційних процесів: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. фіз.-мат. наук
спец. 01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальні методи ‖ / М.І Глебена. – ІваноФранківськ, 2012. – 23с.

353

Гребенникова Ирина Владимировна старший преподаватель,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
email: giv001@mail.ru;
Кремлѐв Александр Гурьевич, Д.ф.м.н.,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия,
email:
Гребенникова И. В., Кремлёв А. Г. - О модели динамической системы с запаздыванием при интегральных ограничениях

О МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПРИ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ
Гребенникова И. В, Кремлѐв А. Г.
Математическими моделями многих динамических процессов являются сингулярно
возмущенные системы с запаздыванием (по состоянию). Рассматриваются управляемые
сингулярно возмущенные системы (с малым параметром  > 0 , запаздыванием h > 0 ) :

M ( )dz / dt = A(t ) z(t )  G(t ) z(t  h)  B(t ,  )u(t ),
где t  T = [t0 , t1 ] , матрица M ( ) = diag ( En ,  Em ) , Ek - единичная k  k матрица.
Начальное состояние системы z (t ) =  (t ), t0  h  t < t0 , z0 = z (t0 ) точно неизвестно и заданы
лишь ограничения z0  Z 0 , Z 0 - выпуклый компакт в R n m ;  (t ) (t ), t0  h  t < t0 , (t ) заданное многозначное отображение со значениями в виде выпуклых компактов,
непрерывное по t в метрике Хаусдорфа. Реализации управления u (t ) , t  T - измеримые по
Лебегу функции, удовлетворяющие условию u()  P , P - слабо компактное выпуклое
множество в Lr2 (T ) . Выполнено условие экспоненциальной устойчивости для подсистемы
быстрых переменных.
Рассматривается минимаксная задача управления [1]: среди u()  P найти u 0 = u 0 () ,
доставляющее  0 (t1 ) = J (u 0 ) = minJ (u ()),
u ()P

J (u ()) = max max  ( z (t1; u(), z0 , ())),
z0Z0  () ()

где  () - заданная выпуклая функция; z (t; u(), z0 , ()) - решение исходной системы,
исходящее из Z 0 , при некотором  () () и фиксированном u()  P .
Предлагаемая процедура [2] позволяет построить управляющее воздействие,
доставляющее оптимальное значение с заданной степенью точности o(  k ) . Аппроксимация
оптимального решения задачи существенно зависит от вида разложения B(t ,  ) .
Разрешимость исходной задачи управления, а также допустимость используемых
аналитических конструкций определяется рядом требований.
1.Куржанский А.Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности / А.Б.
Куржанский. - М.: Наука, 1977. - 392 с.
2.Гребенникова И.В. Об итерационном методе построения оптимального управления
сингулярно возмущенными системами с запаздыванием при квадратичных ограничениях /
И.В. Гребенникова, А.Г. Кремлѐв // Известия Саратовского университета. Серия Математика.
Механика. Информатика. - 2011. Т. 11, вып. 3, ч. 1. - С. 8-15.
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Елкин В. И. - О сужении нелинейных управляемых систем

О СУЖЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ
Елкин В. И.
Рассматриваются управляемые системы следующего вида:
(1)
y = f0 ( y)  f ( y)u, y  M  Rn , u  R r .
Здесь y - фазовые переменные, u - управления, M - фазовое пространство,
являющееся областью. Предполагается, что f 0 - гладкое векторное поле; f - n  r -матрица,
столбцы которой f ,  = 1, , r , - гладкие векторные поля и rankf ( y) = const . Решением
системы называется непрерывная кусочно-гладкая функция y (t ) , для которой существует
такое кусочно-непрерывное управление u (t ) , удовлетворяющее соотношениям (1).
Пусть N  M - m -мерное элементарное многообразие, т.е. множество,
диффеоморфное некоторой области L  Rm . Таким образом, N =  ( L) , где  - гладкое
отображение из L в R n , являющееся диффеоморфизмом L на N . Говорят, что система (1)
допускает сужение на многообразие N , если существует такая управляемая система
(2)
x = g0 ( x)  g ( x)v, x  L  R m , v  R s ,
что как только x(t ) - решение системы (2), то y(t ) =  ( x(t )) - решение системы (1).
Система (2) при этом называется подсистемой системы (1).
Из определения вытекает, что подсистема (2) определяет часть решений системы (1),
лежащих на многообразии N . Таким образом, если в той или иной задаче управления,
связанной с системой (1), фиксированы начальные условия или граничные условия, лежащие
на многообразии N , то решение данной задачи управления может быть сведено к более
простой задаче для соответствующей подсистемы (2) с m -мерным фазовым пространством.
Оказывается, что вопрос о построении многообразий, на которые система (1)
допускает сужение, тесно связан с построением интегральных многообразий некоторой
систем Пфаффа, которая связывается с системой (1). Эта система Пфаффа получается
исключением из соотношений (1) переменных u . Таким образом, появляется возможность
привлечения классического аппарата теории систем Пфаффа [1] для построения
многообразий, на которые система (1) допускает сужение. С помощью этого аппарата
строятся алгоритмы построения таких многообразий.
1.Рашевский П.К. Геометрическая теория уравнений с частными производными. М.-Л.:
Гостехиздат, 1947.

355

Жук Петр Федорович, доктор физ.-мат. наук, доцент,
Национальный авиационный университет, Киев, Украина,
e-mail: petro_zhuk@ukr.net;
Мусина Анна Александровна, аспирантка кафедры прикладной математики,
Национальный авиационный университет, Киев, Украина,
e-mail: anyamusina@mail.ru
Жук П.Ф., Мусина А.А. - Об операторе перехода метода наискорейшего спуска

ОБ ОПЕРАТОРЕ ПЕРЕХОДА МЕТОДА НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА
Жук П.Ф., Мусина А.А.
Пусть H – конечномерное действительное гильбертовое пространство со скалярным
произведением (u, v) и нормой u  (u, u ) , а A : H  H – линейный самосопряженный и
положительно определенный оператор, спектр которого состоит только из простых
собственных значений. Метод наискорейшего спуска решения операторного уравнения
Au  f , или, что тоже самое, минимизации квадратичного функционала
F (u)  0,5( Au, u)  ( f , u) в пространстве H , задается рекуррентным соотношением

k  0,1,, где u (0)  H – произвольное начальное приближение,

u ( k 1)  u ( k )  k w( k ) ,

wk  Au k  f – невязка на k -ой итерации, а итерационный параметр k выбирается из
условия минимума величины функционала F (u ( k 1) )  0,5( Au ( k 1) , u ( k 1) )  ( f , u ( k 1) ) и равен

k 

w( k )

2

( Aw( k ) , w( k ) )

.

(1)
*

, u  u ,
Функцию V (u )  
будем называть асимптотической
(0)
(1)
*

 ln  (u ), u  u
скоростью сходимости метода наискорейшего спуска.
Определим отображение T : S  S по формуле
(1)
x̂  Tx ,
(0)

n 1

n 1

i 1

i 1

где xˆ  ( xˆ1 ,..., xˆn ) , xˆi  (( x)  i )2 xi / ( x), i  1,..., n , ( x)   i xi , ( x)   (( x)  i ) 2 xi ,

x  ( x1 ,..., xn ) , xn1  1  x1  ...  xn . Отображение T , заданное формулой (1), расширим на весь
симплекс S , полагая TSi  Si ,

i  1, 2,..., n  1 . Определенное таким образом отображение

T : S  S будем называть оператором перехода метода наискорейшего спуска в
симплексной форме.
Основной задачей нашего исследования является изучение функции V , в частности,
структуры ее множества уровня (т.е. множества начальных приближений с заданным
значением асимптотической скорости сходимости). Оно опирается на инвариантность
функции V относительно оператора перехода метода: V (u ( k ) )  V (u (0) ) , k 1, 2,. При этом
возникает необходимость в изучении свойств оператора перехода метода наискорейшего
спуска, что и является основной задачей данной работы.
В данной работе дано определение и найдена структура обратного оператора перехода
метода. С помощью этого обратного оператора построено множество особых точек прямого
оператора перехода метода. Показано, что оно представляет собой объединение счетного
числа непустых попарно непересекающихся поверхностей класса гладкости C  , получаемых
из некоторых многогранников при помощи обратного оператора перехода.
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА-БИЦАДЗЕ С
ОПЕРЕЖАЮЩЕ-ЗАПАЗДЫВАЮЩИМИ КРАТНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
АРГУМЕНТА
Зарубин А.Н.
1. В области D = D  D  I рассмотрим уравнение

LU ( x, y )  U xx ( x, y )  sgn y U yy ( x, y ) = U ( x, y ) 

(1)

2 H ( x  n )U x ( x  n , y )  2 H (n  x)U x ( x  n , y ) 
[ H ( x  n ) H ( x  (n  1) )  H (n  x) H ( x   )]U ( x   , y ),

где 0 < h,  const;2 n  N ; H ( ) - функция Хевисайда;
D =

1

Dк 

= {( x, y ) : 0 < x < 2n , o < y < h}

и D =

1

Dк

k =0

k =0

-эллиптическая и гиперболическая части D ,причѐм

Dк = {( x, y) : kn < x < (k  1)n , 0 < y < h} =

n

Dkj (k = 0,1); Dк =

j =1

n

Dkj (k = 0,1); а

j =1

= {( x, y) : x = n , 0 < y < h},
I = {( x, y) : 0 < x < 2 n , y = 0} =

1

Iк

иI к = {( x, y) : kn < x < ( k 1) n , y = 0} =

k =0

n

I кj ;( k = 0,1),
j =1

если Dkj = {( x, y) : (nk  j 1) < x < (nk  j ) ,0 < y < h},
Dkj = {( x, y) : (nk  j  1)  y < x < (nk  j )  y,  / 2 < y < 0}(k = 0,1; j = 1, n)

Пусть Dk = Dk  Dk  I k а Dkj = Dkj  Dkj  I kj , где
I kj = {( x, y) : (nk  j  1) < x < (nk  j ) , y = 0}(k = 0,1; j = 1, n)

Задача Т. Найти в области D функцию
U ( x, y)  C ( D)  C1 ( D \ ) C 2 ( D \ ( I  )) ,удовлетворяющую
(1),краевым условиям
U (0, y ) = U (2n , y) = 0,0 y h;

уравнению

U ( x, h) =  ( x),0 x 2n ;U ( x,(nk  j  1)  x) =  kj ( x),(nk  j  1) x (2nk  2 j  1) / 2(k = 0,1; j = 1, n),

условиям сопряжения
U ( x, 0) = U ( x, 0) = ( x),0 x 2n ;U y ( x, 0) = U y ( x, 0) =  ( x),0 < x < 2n , x  n ;
условиям согласования  (0) =  (2n ) =  01 (0) = 0 ,где  ( x), kj ( x)

(k = 0,1; j = 1, n) -заданные непрерывные достаточно гладкие функции.
Теорема Пусть  ( x)  C[nk , n(k  1) ]  C 2 (nk , n(k  1) ),
абсолютно интегрируемы на своих промежутках, выполняются
условия согласования и  kj' ( x) при x  (nk  j  1) (k = 0,1; j = 1, n) допускают
интегрируемую особенность.
Тогда существует единстенное решение U ( x, y) задачи Т.
2. Единственность решения задачи Т доказана с помощью интегралов энергии без
ограничений на величину отлонения аргумента  .
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3.Cуществование решения задачи Т в областях D  и D  связано с разрешимостью
системы уравнений с запаздывающим аргументом

LU ( x, y)  2 AU x ( x, y)  U ( x, y) = H ( x   )U ( x   , y), ( x, y)  D0 ==

n

D0 j ,
j =1

 0 1
где U ( x, y ) = (U 0 ( x, y ),U1 ( x  n , y ))T , A = 
,

1
0


общее решение которой U ( x, y) = {U j ( x, y),( x, y)  D0 j }, если
U j ( x, y ) = e  Ax ( f ( x  y  sqny )  g ( x  y  sqny )) H ( x) 
j

  m H ( x  m )e  A( x m )
m =1

x  m

  (( x  m )

2

  2 ) m 1[ f (  y  sqny )  g (  y  sqny ))]dy,

0

( x, y )  D0 j ( j = 1, n),  m = (m!(m)22 m1 ) 1 ,
причем f (t ), g (t ) - произвольные дваджды
непрерывно дифференцируемые вектор-функции.
Вопрос существования решения задачи Т в областях Dk = Dk  Dk  I k (k = 0,1)
редуцирован к разрешимости разностного
уравнения Zk ( x) = iRx2ih (Zk ( x))   k ( x), nk < x < n(k  1) (k = 0,1), решение которого


Z k ( x) = (i) m Rx2ihm ( k ( x)), nk < x < n(k  1) , где Rx -оператор сдвига : Rx p( x) = p( x  ),
m =0

а Zk ( x) = {Z kj ( x),(nk  j 1) < x < (nk  j) (k = 0,1; j = 1, n)},


 k ( x) = { kj ( x),(nk  j  1) < x < (nk  j ) (k = 0,1; j = 1, n)},

причем

Z kj ( x)

функциональные соотношения,содержащие  ( x) ,а  kj ( x) выражается через  kj ( x)è ( x)
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Касьянюк В.С. - Об одном подходе к задаче оптимального управления по данным с погрешностями

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ
С ПОГРЕШНОСТЯМИ
Касьянюк В.С.
Известно [1], что задачи оптимального управления системами с распределенными
параметрами могут быть сведены к классической проблеме моментов, а некоторые из них – к
конечной проблеме моментов. В данной работе рассматриваются решения конечной
проблемы моментов для случая, когда данные содержат случайные погрешности (шумы), а
также для случая, когда погрешности являются нечеткими величинами.
Пусть задача оптимального управления сведена к системе интегральных уравнений
(конечной проблеме моментов), которую запишем в операторной форме
y  Gu  
(1)
m, n
где
g (t )  ( gik (t ))i , k 1 - матрица, характеризующая переходную функцию системы,
gi , k (t )  L2[ D],

i  1,..., m,

k  1,..., n , u(t )  (u1 (t ),..., un (t ))T  L2[ D] - искомое управление,

y  ( y1,... ym )T  C m - вектор данных,   ( 1 ,... m )T  C m - случайный вектор шумов с нулевым

R  M ( T ) ,
G   g (t )  dt : L2 [ D]  C m - линейный оператор. Задача отыскания решения u (t ) системы (1)

средним

и

известной

невырожденной

корреляционной

матрицей

D

ввиду неполноты данных и наличия в них погрешностей относится к классу некорректных.
Для отыскания оценки решения системы (1) предлагается рассмотреть двукритериальную
задачу минимизации по Парето операторной невязки искомой оценки, характеризующей ее
смещение, и ее шумового фона (дисперсии). В ходе решения данной задачи строится
континуальное семейство искомых оценок, зависящее от параметра парето-оптимизации 
(семейство парето-оптимальных оценок). Обосновываются различные варианты выбора
конкретного значения параметра  . Рассматривается также случай, когда статистическая
информация о векторе погрешностей отсутствует; в этом случае считается, что данные y
искажены нечеткими шумами  . При этом постановка задачи дополняется информацией о
распределении нечеткого элемента  . Считается, что распределение таково, что большему
шуму соответствует меньшая возможность [2]. В этом случае для отыскания оценки u (t )
решается задача одновременной минимизации нормы операторной невязки и максимизации
необходимости корректности оценивания [2] нечеткой величины. Установлено, что оценка
решения задачи (1) в случае нечетких погрешностей  содержится среди континуального
множества парето-оптимальных оценок решений системы (1) со случайными погрешностями
в данных и соответствует   0 .
Аналогичный подход возможен при рассмотрении задачи оптимального финитного
управления линейной динамической системой с сосредоточенными постоянными
параметрами, которая после преобразования Фурье сводится к системе интегральных
уравнений Фредгольма 1 рода.
1. Бутковский А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными
параметрами / Бутковский А.Г. - М.:Наука, 1965.- 474с.
2. Пытьев Ю.П. Возможность. Элементы теории и применения / Ю.П.Пытьев. – М.:
Эдиториал УРСС, 2000. – 192 с.
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Коваленко О.Н., Цуканова А.О. - Сравнительный анализ метода Гаусса и метода градиентного спуска решения систем линейных алгебраических уравнений

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДА ГАУССА И МЕТОДА ГРАДИЕНТНОГО
СПУСКА РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Коваленко О.Н., Цуканова А.О.
В работе представлены результаты сравнительного анализа классического метода
Гаусса и оптимизационного метода градиентного спуска решения произвольных систем
линейных алгебраических уравнений, полученные при тестировании программы,
разработанной на языке Visual Basic for Applications.
Суть численного оптимизационного метода градиентного спуска заключается в том,
 



что решение системы вида Ax  b сводится к поиску минимизатора x * : minn f ( x )  f ( x * )
xR
   
  2
функции
невязки
Метод
f ( x )  Ax  b , Ax  b  Ax  b , A  R mn , b  R m , m  n .

 



заключается

в

построении

последовательности



точек

xk k 0

таких,

что

f ( xk 1 )  f ( xk )  k  0 , по такой схеме:
1. В качестве начального приближения x0 выбирается произвольная точка.
2. Приближение x k 1 определяется формулой xk 1  xk  k S k , k  0, k  0,1,2,... ,

где S k  grad  f ( xk ) . На каждом шаге происходит движение вдоль антиградиента, в
направлении наискорейшего убывания функции f , и в результате приходим к решению.
Число  k определяет расстояние между точками x k и x k 1 и называется шагом. Основная
задача при выборе шага

 k заключается в обеспечении выполнения неравенства

f ( xk 1 )  f ( xk ) . В программе реализован метод, основанный на адаптированном выборе
шага [1].
Результатом работы метода Гаусса является вывод про разрешимость или
неразрешимость системы, полученный на основании применения теоремы КронекераКапелли классической алгебры к приведенной системе. Результатом оптимизационной части
программы является решение, найденное градиентным методом спуска, время и количество
шагов метода, потребовавшихся для его нахождения, а также точность вычислений.
Сравнительный анализ методов проведен при тестировании программой разных систем
линейных алгебраических уравнений. Алгоритм метода Гаусса всегда дает результат за доли
секунды, в то время как оптимизационный метод выдает максимально точный результат за
короткое время не для всякой системы. Для некоторых систем программа зацикливается во
время выполнения оптимизационного алгоритма, что является экспериментальным
доказательством того, что эффективность метода спуска зависит от величины его шага: в
районе оптимума могут возникнуть значительные «рыскания», связанные с необходимостью
коррекции величины шага метода спуска.
1. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації:
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 624 с.
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Кожаметов А., Кутлымуратов Ю. - Исследование устойчивости ресурсов в одной стохастической задаче размещения и специализации сельскохозяйственного производства

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕСУРСОВ В ОДНОЙ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кожаметов А., Кутлымуратов Ю.
В работе [1] был рассмотрен качественный анализ двухкритериальной экологоэкономической модели размещения и специализации сельскохозяйственного производства.
В данной работе исследуется зависимость целевой функции от правых частей
ограничений исходной задачи.
Модель двухкритериальной стохастической задачи размещения и специализации
сельскохозяйственного производства при максимуме прибыли и минимуме капитальных
вложений по продукциям растениеводства и животноводства приводится к параметрической
линейной задаче с помощью метода свертки.
n
1 ( x, y, z ,1 , 2 )  1 F1   2 F2  1     qijk xijk

(1)
i
iI jJ1 kK i nN
 1 
iI

 q i zi

 2  
iI

 J 2i

  pijk aijk  xijkn  2   p i zi

jJ1i kK i

nN

   aijk  xijkn   yij  Aj ,
iI kKi nN

iI

 z iv  B ,

v  J 2i

  il yij

ibivl z iv  0 ,

iI



jPl

i   

jJ1 kK i nN

(2)
(3)



jJ1 kK i nN

i  

ï .í . ( j  J1i )

i  I, l  L

(4)

vJ 2

n
i   t ijk xijk

jJ1 kK i nN

 max

iI  J 2i

k
n
mjn x ijk

n
xijk

i i z i

 J 2



 Ti , i  I

i m z i

 J 2

 Dmi , m  M , i  I

(5)
(6)
(7)

 Si , i  I

n
xijk
 0, y ij  0, z iv  0, (i  I , j  J 1i , v  J 2i , k  K )

(8)

Чтобы изучить зависимость максимального значения целевой функций (1), от правых
частей ограничений (2)-(7) введем следующую функцию 1 max (A j , B v ,T i , D mi , S i ) .
В работе [2] показоно, что максимальное значение целевой функции (1) задачи (1)-(8)
можно рассматривать как функцию ресурсов системы ограничений (2)-(8).
Имеет место следующая теорема.
Теорема. Если двойственная задача к задаче (1)-(8) имеет единственное решение, то
функция 1 max ( A j , Bv , Ti , Dmi , S i ) дифференцируема по переменным (A j , B v ,T i , D mi , S i ) и
выполняются условия
1 max
1 max
1 max
1 max
1 max
 v* ,
 *i ,
  mi ,
 i ,
 u *j ,
Aj
Bv
Ti
Dmi
Si
1.Кутлымуратов
Ю.К.
«Исследование
одной
двухкритериальной
экологоэкономической модели размещения и специализации сельскохозяйственного производства»
Вестник ТУИТ №4. Ташкент 2007 г.
2. И.Л. Акулич. Математическое программирование в примерах и задачах М:
Издательства. Высшая школа, 1986. 100 c.
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Корнієнко А.Г., Зур А.А. - Аналіз математичних методів розв’язання завдань дискретної оптимізації

АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ДИСКРЕТНОЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ
Корнієнко А.Г., Зур А.А.
У відповідності з [1], при розв‘язанні завдань дискретної оптимізації необхідно знайти
максимум або мінімум цільової функції, що визначена на дискретній множині, яка
складається з ізольованих точок. Характерною особливістю таких завдань є не випуклість і
не зв‘язність області допустимих рішень. Унаслідок цього ускладнюється використання
стандартних прийомів [2]. Зокрема, неможливо замінити завдання дискретної оптимізації
його неперервним аналогом та округлити знайдений розв‘язок до найближчого
цілочисленого. Тому для їх розв‘язання найбільшого розповсюдження набули три групи
математичних методів [2 – 3]:
1. Методи відтинання характеризуються «регуляризацією» завдань дискретної
оптимізації шляхом тимчасового відкиданням умов дискретності. Це дозволяє використати
стандартні методи для їх розв‘язання. При цьому отриманий результат має задовольняти
умовам дискретності. Якщо це не можливо, то здійснюється перехід до цілочисленого
розв‘язку. Тому використання методів цієї групи ускладнюється необхідністю визначення
найсильнішого відтинання; придатністю до розв‘язання цілочислених завдань і завдань з
незначним заповненням матриць.
2. Комбінаторні методи характеризуються використанням скінченності множини
допустимих розв‘язків та її направленим перебором. В основу такого перебору покладено
оцінювання та відкидання підмножин без оптимальних розв‘язків. Для цього здійснюється
послідовне розбиття множини допустимих розв‘язків на підмножини. Серед них
визначаються та відкидаються ті, у яких відсутні оптимальні розв‘язки. Це дозволяє замінити
повний перебір частковим та, як наслідок, реалізувати обчислювальний процес.
3. Наближені методи характеризуються отриманням та уточненням розв‘язку завдань
дискретної оптимізації шляхом комбінування різноманітних методів за два етапи. На
першому етапі використовуються евристичні методи. В їх основу покладено не обґрунтовані
припущення про властивості оптимального розв‘язку. Тоді як на другому етапі – методи
локальної оптимізації, в основу яких покладено визначення правила вибору околу.
Таким чином, використання математичних методів обумовлене характерними для них
особливостями: «регляризацією» завдань; скінченністю множини допустимих розв‘язків та її
направленим перебором; отриманням та уточненням розв‘язку шляхом комбінування
різноманітних методів. Завдяки цьому можливе отримання оптимального результату при не
випуклій та не зв‘язній області допустимих розв‘язків завдань дискретної оптимізації.
1. Ковалев М.М. Дискретная оптимизация (целочисленное программирование): [изд.
2-е, стереотипное] / М.М. Ковалев. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 192 с.
2. Зайченко Ю.П. Исследование операций: учеб. пособие для студентов вузов: [изд. 2е, перераб. и доп.] / Ю.П. Зайченко. – К.: Высшая школа. Головное изд-во, 1979. – 392 с.
3. Сигал И.Х. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и
вычислительные алгоритмы: учеб. пособие: [изд. 2-е, испр.] / И.Х. Сигал, А.П. Иванова. – М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 240 с.
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Кривонос И.Ю., Чикрий Ал.А., Чикрий К.А. - Схема игрового сближения с фиксированным селектором переменного терминального множества

СХЕМА ИГРОВОГО СБЛИЖЕНИЯ С ФИКСИРОВАННЫМ СЕЛЕКТОРОМ
ПЕРЕМЕННОГО ТЕРМИНАЛЬНОГО МНОЖЕСТВА
Кривонос И.Ю., Чикрий Ал.А., Чикрий К.А.
Рассматриваются квазилинейные нестационарные дифференциальные игры с
терминальным множеством, изменяющимся с течением времени. В основной схеме
аналитического метода [1,2], основанного на использовании обратных функционалов
Минковского, необходимыми условиями для реализации метода являются условие
Понтрягина, а также выпуклозначность отображения, определяющего конец игры.
Накопительный принцип в фиксации успешных действий первого игрока позволяет
завершить процесс сближения за некоторое гарантированное время.
В данной работе предлагается схема сближения, не предполагающая выпуклозначности
терминального множества. При этом минимальное гарантированное время может быть
ухудшено. Тем не менее, процесс сближения может быть реализован как в классе квази-, так
и стробоскопических стратегий. Во втором случае – при дополнительном предположении о
свойствах определяющего многозначного отображения, опорная функция которого в
направлении +1 является разрешающей функцией. Возможности выпуклого анализа
позволяют ее эффективно строить при эллипсоидальных и многогранных параметрах
конфликтно управляемого процесса – областях управления, терминальном множестве.
Разработанная техника иллюстрируется на модельном примере с простой матрицей,
шарообразными областями управления игроков и таким же терминальным множеством.
1. Онопчук Ю.Н. Аналитический метод нестационарных дифференциальных игр
сближения / Ю.Н. Онопчук, Ал.А. Чикрий // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 4.
2.Кривонос И.Ю. О дифференциальных играх для систем с толчками / И.Ю. Кривонос,
К.А. Чикрий // Тези доповiдей мiжнар. конф. ―Dynamical System Modelling and Stability
Investigation‖ / Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. – К.: 2011. – С.
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МИНИМАКСНОЕ ДИСКРЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВОЗМУЩЕНИЯХ
Кривдина Л.Н.
В работе рассматривается задача минимаксного управления для линейного дискретного
объекта. При этом на объект действуют внешнее возмущение и начальное возмущение,
вызванное неизвестными начальными условиями объекта. В основу синтеза
соответствующих законов управления положен аппарат линейных матричных неравенств [1].
Для непрерывных объектов соответствующая задача была решена в [2].
Пусть задан линейный управляемый дискретный объект:
xt 1  Ax t  B1vt  B2 ut , x0  0,
(1)
z t  C1 xt  D11vt  D12 ut ,
где xt   nx − состояние объекта, vt   nv − возмущение, ut   nu − управление, zt   nz −
управляемый выход. Будем искать закон управления в виде линейной обратной связи по
состоянию вида ut  xt , при котором замкнутая система асимптотически устойчива и
уровень гашения внешнего и начального возмущений в замкнутой системе
zt
меньше заданного  , где  − l 2 -норма,  − матрица
 w () 
sup
2
T
12
T R x 0 v

x
R
x
vt 2  x0
t
0
0
0





параметров регулятора, R  R T  0 − заданная весовая матрица. Решение указанной задачи в
случае измеряемого состояния на бесконечном интервале времени приведено в следующей
теореме.
Теорема. Закон управления для дискретного объекта (1), при котором уровень гашения
возмущений удовлетворяет неравенству  w ()   , существует тогда и только тогда, когда
линейные матричные неравенства
B1
0
  Y AY  B2 Z
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T T
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YC1  Z D12 
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T
разрешимы относительно Y  Y  0 и Z . Параметры регулятора находятся так:   ZY 1 .
Закон управления, при котором неравенство  w ()   выполняется при минимальном
 , будем называть минимаксным дискретным законом управления для системы (1).
Аналогичная задача решается в случаях измеряемого состояния объекта на конечном
интервале и неизмеряемого состояния на конечном и бесконечном интервалах времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-01-31358 мол_а).
1.Баландин Д.В. Синтез законов управления на основе линейных матричных
неравенств / Д.В. Баландин, М.М. Коган. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 280 с.
2.Баландин Д.В. Обобщенное H  -оптимальное управление как компромисс между H 
-оптимальным и  -оптимальным управлениями / Д.В. Баландин, М.М. Коган // Автоматика и
телемеханика. - 2010. - № 6. - С. 20-38.
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Кубайчук О.О., Зав’ялов Б.В., Талалаєв В.В. - Багатовимірний поріг як розв’язок екстремальної задачі

БАГАТОВИМІРНИЙ ПОРІГ ЯК РОЗВ’ЯЗОК ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ
Кубайчук О.О., Зав‘ялов Б.В., Талалаєв В.В.
Розглядається задача класифікації об‘єкту O за спостереженням його числової
характеристики    (O) . Об‘єкт може належати одному з двох класів, номер класу ind (O ) ,
ps  P(ind (O )  s ), s  1,2 .  – випадкова, її розподіл залежить від ind (O) :
P( (O)  x ind (O)  s)  H s ( x) . Розподіли H s невідомі, але нехай, вони мають неперервні
щільності відносно міри Лебега. Вибірка отримана із суміші зі змінними концентраціями.
Розглядаємо багатовимірний поріг t  (t1, t2 ,..., tn )  n і порогові класифікатори,


 m1, m 1

1,
ï
ðè


[t2 k , t2 k 1 ]


 k 1


наприклад, вигляду: g12 m1, t ( )  
m 1, m 1

2, ï ðè   
(t2 k 1, t2 k ) 


 k 1



( , t1 ],
для

(t2m1,  )

n  2m  1, m  . Найкращим (байєсовим) вважають поріг t B  (t1B , t2B , , tnB ) , при якому
відповідний пороговий класифікатор має найменшу ймовірність помилки. Множину всіх
класифікаторів позначимо G . Ймовірність помилки класифікатора L( g ) , наприклад, для
описаного вище:
L( g12 m1, t ) 
m

m

k 1

k 1

 p1  ( H1 (t2 k )  H1 (t2 k 1 ))  p1 (1  H1 (t2 m1 ))  p2  ( H 2 (t2 k 1 )  H 2 (t2 k ))  p2 H 2 (t1 )

.

Баєсовим класифікатором у класі G називають класифікатор g B  G , на якому
досягається мінімум L( g ) : g B  arg min L( g ) . t

B

gG

є баєсовим порогом: t B 

arg min

L( t )

t Rn , t1t2 ...tn

, L( t ) є нелінійною. Розглядається кілька методів розв‘язання даної екстремальної задачі з
врахуванням її ймовірнісної специфікит, аналізуються властивості розв‘язків [1-4].
1. Іванько Ю.О., Майборода Р.Є. Експоненціальні оцінки емпірично-баєсового ризику
при класифікації суміші зі змінними концентраціями // Український математичний журнал. –
2002. – Т.54, №10. – С. 1421–1428.
2. Кубайчук О.О. Асимптотична поведінка оцінки методу мінімізації емпіричного
ризику для байєсового порога // Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2010. – №4. – С. 78–87.
3. Кубайчук О.О. Асимптотика оцінки для байєсового порогу// Вісник КНУ, сер.
Математика. Механіка. – 2008. – №19. – С. 47–50.
4. Евтушенко Ю.Г. Методы решения экстремальных задач и их применение в системах
оптимизации. – Москва: Наука, 1982. – 432с.
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КЕРУВАННЯ У СИСТЕМАХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПАРАБОЛІЧНОГО
ТИПУ ІЗ ЗАПІЗНЮВАННЯМ
Кухаренко О.В.
В роботі розглядається лінійне диференціальне рівняння з частинними похідними із
одним сталим запізнюванням:
( x, t )
 2 ( x, t )

   x, t     u  x, t  .
t
x 2
Функція керування шукається у вигляді ряду по власних функціях

n
u  x, t    un  t  sin x .
l
n 1
Задача керування зводиться до знаходження функцій un  t  , при яких виконується
співвідношення
2
2
2
 n 
T
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  n  s
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Керування шукається у вигляді
2

un T       e

 n 
  T  
 l 

A T  ,

де A T  – стала, що залежить від T як від параметра. Керування, що переводить початкову
функцію в кінцеву, має вигляд

n
u  x, t    un  t  sin x ,
l
n 1
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ТОЧНЫХ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ
Лаптин Ю.П.
В настоящее время метод точных штрафных функций широко используется при
решении оптимизационных задач с ограничениями (см., например, [1,2]). Существенной
проблемой при этом является отсутствие простых методик вычисления приемлемых
значений штрафных коэффициентов. В докладе рассматриваются подходы [3], позволяющие
для задач выпуклого программирования определять такие значения коэффициентов по ходу
работы оптимизационного алгоритма. Приводится сравнение с известными результатами.
Сложности возникают, если функции, описывающие исходную задачу выпуклого
программирования, определены не на всем пространстве переменных. Естественным для
такого случая является использование продолжения функций с допустимого множества
исходной задачи на все пространство переменных [4,5]. Проблемой при этом является
разработка эффективной процедуры построения выпуклого продолжения функций.
Известные в настоящее время процедуры выпуклого продолжения являются достаточно
трудоемкими, и их использование в вычислительных алгоритмах связано с существенными
трудностями.
Предлагаемая процедура выпуклого конического продолжения использует начальную
допустимую точку x 0 . Для вычисления вспомогательной функции в точке x  C , где C –
допустимое множество исходной задачи, необходимо решать задачу одномерного поиска
0
точки пересечения отрезка  x , x  с границей множества C . Такой поиск может быть


реализован достаточно эффективно.
Вычислительный эксперимент показывает устойчивость разработанного подхода к
плохой обусловленности и плохому масштабированию задач. Разработанные программы
размещены на сайте http://www.icyb.kiev.ua/file/NonDiffOpt_Nurm/indexk.htm.
Определенные проблемы могут возникать при использовании предложенного подхода,
если целевая функция не удовлетворяет условию Липшица на допустимом множестве. Для
преодоления таких проблем предлагается использовать конические аппроксимации функций
[5].
1.Shor N. Z. Nondifferentiable Optimization and Polynomial Problems. – Amsterdam /
Dordrecht / London: Kluwer Academic Publishers, 1998. – 381 p.
2.Демьянов В.Ф. Условия экстремума и вариационное исчисление. – М.: Высш. шк.,
2005. – 335 с.
3.Лаптин Ю.П. Некоторые вопросы определения коэффициентов негладких штрафных
функций // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН
Украины, 2012. – № 11. С. 73-79.
4.Лаптин Ю.П. Один подход к решению нелинейных задач оптимизации с
ограничениями // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 3. – С. 182–187.
5.Лаптин Ю.П., Бардадым Т.А. Некоторые подходы к регуляризации нелинейных задач
оптимизации // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 3. – C. 57–68.
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Лебедев Д.А. - О стабилизации стационарных движений одноколесного экипажа

О СТАБИЛИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ ОДНОКОЛЕСНОГО
ЭКИПАЖА
Лебедев Д.А.
В данной работе рассматриваются возможности стабилизации стационарных движений
одной модели одноколесного экипажа.
Рассматриваемая модель одноколесного экипажа представляет собой совокупность
четырех твердых тел: диска, который катится по горизонтальной плоскости без
проскальзывания, твердого тела, соединенного с диском цилиндрическим шарниром в его
центре, кольца – твердого тела, вращающегося относительно оси, лежащей в плоскости
диска, и ротора – симметричного твердого тела, вращающегося относительно оси,
закрепленной в кольце. Центр масс кольца находится в плоскости диска и принадлежит
прямой, которая содержит центры масс диска и тела. Ось вращения ротора находится в
плоскости, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр.
Движение системы можно описать при помощи восьми обобщенных координат, а
именно, x, y  координаты определяют положение проекции центра диска на
горизонтальную плоскость, при помощи трех углов  , ,  определяется положение диска
относительно неподвижной системы,   угол между линией наибольшего ската диска и
прямой, содержащей центры масс диска и тела,   угол отклонения оси ротора от
плоскости диска и   угол поворота ротора относительно кольца. Так как диск катится без
проскальзывания, то имеют место два уравнения неголономных связей. Таким образом,
число степеней свободы равно шести. Среди шести независимых обобщенных координат три
являются циклическими и три позиционными. Уравнения движения системы допускают
частные решения системы, когда позиционные координаты и скорости циклических
координат принимают постоянные значения. Эти решения описывают стационарные
движения системы. Необходимым условием существования многообразия стационарных
движений является выполнение равенства sin  0   0 , которое означает, что линия,
проходящая через центры масс диска и тела, должна совпадать с линией наибольшего ската
диска. При выполнении этого условия останется только два нетривиальных равенства,
связывающие пять параметров, таким образом, размерность многообразия стационарных
движений равна трем, что совпадает с числом циклических координат.
Для стабилизации стационарных движений приложим управляющие моменты в осях
диска, кольца и ротора. Исследовать управляемость можно при помощи критерия [1]
rank W  2  V   K B  n,   ;    : L     0 ,





Где n – число степеней свободы, а L     W  2  V   K  характеристическое уравнение.
Исследование управляемости в окрестности прямолинейного качения показало, что
стабилизация этого стационарного движения возможна, когда действуют моменты в осях
диска и ротора, наличие момента в оси кольца не влияет на управляемость системы в
окрестности прямолинейного качения.
1.Hautus M.L.J. Controlability and observability conditions of linear autonomous system //
Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Ser. A. 1969. V. 72. P. 443-448.
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Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. - Наблюдение за позитивной динамической системой балансового типа

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
БАЛАНСОВОГО ТИПА
Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А.
В работе решается задача наблюдения (оценивания вектора состояний) [1] за
позитивной динамической системой балансового типа, поведение которой описывается с
помощью разомкнутой дискретной математической модели, представляющей собой
линейное неоднородное разностное векторно-матричное уравнение первого порядка вида [2]
(1)
X t 1  I  B 1  A  B X t  I  B 1 Ct ,
где время t предполагается дискретным; X t , X t 1  n  мерные векторы состояния системы
соответственно в моменты времени t и t  1, причем предполагается, что о векторах
состояния нет полной информации, т.е. не все их компоненты доступны для измерения, Ct 
n  мерный вектор управления системы, являющийся либо заданным, либо функционально
установленным, A, B – постоянные матрицы размерностей n n , I – единичная матрица
размерности n n . На матрицы коэффициентов в модели накладываются ограничения,
обеспечивающие получение неотрицательных решений на бесконечном интервале времени
при неотрицательности входных параметров и начальных условий системы: матрицы
A, B,  A  B , I  B 1 A  B  должны быть неотрицательными и продуктивными.
Согласно [3], рассматриваемая система является полностью наблюдаемой, т.е. любое ее
состояние X t можно восстановить по известным значениям наблюдаемой переменной
Yt  DX t , где D  d ij   известная матрица постоянных коэффициентов соответствующей
размерности, измеренным на интервале 0  t  T , и использовать для управления.
Для данной системы наблюдателем полного порядка будет система





1
1
Xˆ t 1  I  B   A  B   KD Xˆ t  I  B  Ct  KYt ,

(2)
где определение коэффициентов матрицы K усиления наблюдателя основывается на
дуальности задач управления (регулирования) и наблюдения. Задача наблюдения сводится к
определению системы (2) такой, чтобы ошибка восстановления вектора состояния системы
~
et  X t  Xˆ t , удовлетворяющая разностному уравнению et 1  A  KD et при t  t0
стремилась к нулю при t   , что для всех e0  e0 является возможным при
асимптотической устойчивости наблюдателя (2).





1. Квакернаак Х. Линейные оптимальные системы управления / Х. Квакернаак,
Р. Сиван. – М.: Мир, 1977. – 656 с.
2. Леонтьева В.В. Разомкнутая дискретная математическая модель позитивных
динамических систем балансового типа и ее анализ / В.В. Леонтьева, Н.А. Кондратьева // Зб.
наук. праць. Вісник ЗНУ. – Запоріжжя, 2009. – №1. – C. 132-137.
3. Леонтьева В.В. Наблюдаемость в разомкнутой математической модели позитивной
динамической модели балансового типа / В.В. Леонтьева, Н.А. Кондратьева // Матеріали
міжнародної конференції «Dynamical System Modeling and Stability Investigation» – DSMSI2011 (25-27 травня 2011 р., м. Київ). – К.: КНУ ім. Т. Шевченко, 2011.– С. 363.
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СКІНЧЕННІ РІВНЯННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ГРУПИ ДЛЯ ГРУПИ ДРОБОВОЛІНІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Лісняк В.С
Скінченні рівняння локальної групи Лі G однорідних афінних перетворень у деякій
множині M  {x1, . ., x n 1} мають вигляд
(1)
x  a x ,   | a |  0 ,  , . . .  1, . . . , n  1 .

Кожний набір x1 : x 2 : . . . : x n 1 дійсних чисел x1, x 2 , . . . , x n 1 визначає твірний елемент
(точку) проективного простору Pn . Після покладання x n 1  1 перетворення (1)
породжують (невироджені у разі   det(aks )  0 ) у Pn групу дробово-лінійних перетворень,
дію-чих за правилом
~
(2)
x   (a x  an1 ) /( an 1x  ann11 ) .
m
Не всі параметри ah тут істотні – адже формули (2) не зміняться від одночасної пропорційної заміни aks   aks з   0. Один надлишковий параметр можна усунути зокре-ма
накладанням симетричної залежності   1. Зараз візьмемо алгоритмічнішу ann11  1.
Перетворення ~
x   (a x  an1 ) /( an 1x  1) внаслідок неозначеності кожного з них на
йому відповідній гіперплощині an 1x  1  0 у Pn утворюють лише локальну групу Лі G
перетворень. Її тотожне перетворення одержується при a   , an1  an 1  0, ann11  1 .
Якщо деякі три перетворення Ta , Tb , Tc з G такі, що Tc  TbTa , то параметри їм
відповідних скінченних рівнянь ~
x   (a x  an1 ) /( an 1x  1) , x   (b ~
x  bn1 ) /(bn 1~
x   1)
, x   (c x   cn 1 ) /(c x  1) ,  , . . . ,  1, . . . n
пов‘язані трьома групами залежностей wc  b a  bn 1an1 , wcn 1  b an 1  bn 1 ,
(3)
wcn 1  bn 1a  an 1 ; w  bn 1an1  1 .
Локальну групу Лі утворюють також мьобіусові перетворенння зі скінченним дробоволінійним рівнянням їхніх зображень
~
z  (a z  b) /(c z  1) .
(4)
~
Тут a , b, c, z, z – комплексні числа. Ці перетворення переводять на комплексній
площині кола в кола (конформна група С ). Вона має 6 дійсних параметрів. Для кожного
конк-ретного набору h  (a , b, c) відкритою областю U h означеності відповідного
перетворен-ня Th є вся площина Oxy , позбавлена точки cz  1  0 . Долучивши до залежності
z  m) /( n ~
z  1) та z  ( p z  q) /( r z  1) , дістанемо рівняння
(4) ще й позначення z  (l ~
p  (ab  cm) /(bn  1) , q  (bl  m) /(bn  1) , r  (an  c) /(bn  1)
(5)
– скінченні рівняння параметричної групи для групи С . Формули (3) та (5) дозволяють
зокрема побудувати диференціальні оператори алгебр Лі відповідних груп G та С.
x  f ( x; a) ці оператори будуються як X   s ( / x s ) ,
Для скінченних рівнянь виду ~
де s  (fs )0 ,   1, . . . , r , s  1, . . . , n , а (Q)0 є значення виразу Q на тотожному
елементі групи. Зокрема, для С її оператори визначувані у пакеті Mathematica.
У разі групи перетворень
(6)
u~1  (u1  au 2 ) / 1  a 2 , u~ 2  (u 2  au1 ) / 1  a 2 ; 0  a  1
c

(
a

b
)
/(
1

ab
),
Лоренца єдине (скінченне) рівняння її параметричної групи це
1
2
2
1
далі   u ,   u та її єдиний диференціальний оператор
X  u 2 / u1  u1 / u 2 .
(7)
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РОБАСТНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛА КАЧЕСТВА
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Мазко А. Г, Богданович Л. В.
Рассматривается система управления с неопределенными коэффициентами
x = A( x, t ) x  B( x, t )u, y = C( x, t ) x  D( x, t )u, x  n , u  m , y  l ,
(1)
A0  Co{A1 , , A }, B0  Co{B1 , , B }, C0  Co{C1 , , C }, D0  Co{D1, , D },
(2)
 - выпуклая оболочка заданных матриц, а нулевым индексом отмечены
где Co{}
значения соответствующих матриц при x = 0 и t  0 . Множество стабилизирующих
регуляторов определяется в виде
(3)
u = K ( x, t ) y, K ( x, t ) = K* ( x, t )  K ( x, t ), K ( x, t )  = {K : K T PK  Q},

 ml . При
где P = PT > 0 и Q = QT > 0 - матрицы, описывающие эллипсоид
некоторых ограничениях замкнутая система имеет вид
x = M ( x, t ) x, M ( x, t ) = A  B ( K )C,
( K ) = ( I m  KD) 1 K .
(4)
Мы предполагаем, что нулевое состояние системы (4) при K  K* асимптотически
устойчиво. Ставится задача построения условий, обеспечивающих асимптотическую
устойчивость нулевого состояния семейства систем (1), (3) и оценку функционала
J (u, x0 ) =





0

x
 xT uT  (t ) 
u


 dt  ,


 S
(t ) =  T
N

N
,
R 

(5)

где x0 = x(0) , S  NR1 N T   I n ,  > 0 , I n - единичная n  n -матрица.
Теорема [1]. Пусть для некоторых  > 0 , 1 > 0 и  2 > 0 выполняются условия
 X  M *T X  XM *  LT* L*   I n

(t ) = 
BT X  N T  R ( K* )C

C*


XB  N  C T T ( K* ) R
R  G T PG
D

C*T 

DT   0,
Q 1 

(6)

GT PG  DT QD > R, x0T X (0) x0  , 1I n  X (t )   2 I n ( x = 0, t  0),
(7)
T
T
T
( K* )] , C* = C  D ( K* )C ,
где G = I m  K* D , M * = A  B ( K* )C , L* = [ I n , C
T
X (t )  X (t ) - непрерывно-дифференцируема матрица. Тогда любое управление (3)
обеспечивает асимптотическую устойчивость состояния x  0 системы (4), общую
квадратичную функцию Ляпунова  ( x, t ) = xT X (t ) x и оценку функционала (5).
Формулируются следствия данного утверждения для семейств систем управления (1),
(3) в случаях: (a) K*  0 ; (b) K*  0 , D0 - заданная матрица. Предлагаются новые методы
построения стабилизирующих матриц обратной связи K* для линейных стационарных
систем типа (1), (3), а также алгоритмы квадратичной оптимизации таких систем с
неопределенными матрицами коэффициентов, основанные на решении линейных матричных
неравенств. Полученные результаты распространяются на непрерывные и дискретные
системы управления с динамической обратной связью.
1.О.Г. Мазко, Л.В. Богданович. Робастна стійкість і оптимізація нелінійних систем
керування // Збірник праць Ін-ту математики НАН України.- 2012.- Т. 9, № 1.- с. 200-218.
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Маматов М.Ш., Махмудова Д.М., Темуров С.Ю. - Об одном геометрическом построении стратегии убегающего игрока в дифференциальных играх многих лиц

ОБ ОДНОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПОСТРОЕНИИ СТРАТЕГИИ УБЕГАЮЩЕГО
ИГРОКА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИГРАХ МНОГИХ ЛИЦ
Маматов М.Ш., Махмудова Д.М., Темуров С.Ю.
В работе [1] рассматривалась задача уклонения управляемой точки E , скорость
которой ограничена по величине k 1 , от встречи с P1, P2,..., Pm преследующих точек,
скорости которых ограничены по величине 1. Был построен способ управления, который
обеспечивает уклонение от преследователей, причем движение уклоняющейся точки
остается в фиксированной окрестности заданного движения. В работе [2] в более общих
ситуациях предложен конструктивный способ построения кусочно-программных стратегий,
гарантирующих уклонение от встречи.
В данной заметке рассматривается элементарное геометрическое построение стратегии
убегающего игрока в виде ломаной E0E1E2 ... для решения выше поставленной задачи [1]. В
случае m1 оно основывается на следующих соображениях:
1. Первый кусок ломаной траектории убегающего, сторона E0E1 равнобедренного
E0E1l и с
треугольника с длиной трех сторон соответственно E0P10 l , E1P10 2l cos  ,
углами , 1800 2, 
где    , n 3 . Следующий кусок ломаной, сторона E1E2
n
равнобедренного треугольника с длиной трех сторон соответственно E1P10 2l cos  ,
E2P10 22l cos2  , E1Å2 2l cos  и с углами , 1800 2,  и так далее. n - кусок ломаной,
сторона равнобедренного треугольника с длиной трех сторон соответственно
En1P10 2n1l cosn1 , EnP10 2nl cosn  , En1En 2n1l cosn1 и с углами , 1800 2,  . Здесь E0
и P10 положение E и P1 соответственно когда начинается маневр.
2. Тогда
l[(2cos )n11]
E0E1 E1E2  ...  En1En l l(2cos ) l(2cos )2  ... l(2cos ) n 
.
(2cos )n1(2cos  1)
С другой стороны P0En l(2cos )n1 , и для того, чтобы E не было пойманным, мы
должны обеспечить неравенство
1
P0En l  1 (E0E1 E1E2  ...  En1En), ò .å. k 
.
k

n

1
(2cos ) (2cos  1)
n
n
Ясно, что это неравенство можно обеспечить для любого k 1 , за счет увеличения n . В
случае m1 дальнейшее рассуждение нужно проводить как в [1].
1.Черноусько Ф.Л. Одна задача уклонения от многих преследователей // Прикладная
математика и механика. Т.40, Вып.1, 1976. С14-24.
2.Зак В.Л. Кусочно-программная стратегия уклонения от многих преследователей
//Институт проблем механики АНСССР. Препринт. 1982.№199.
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Маматов М.Ш., Ташманов Е.Б., Алимов Х.К. - Геометрические методы в задачах конфликтного управления с распределенными параметрами

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ КОНФЛИКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ С
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Маматов М.Ш., Ташманов Е.Б., Алимов Х.К.
В этой заметке рассматривается дифференциальная игра, описываемая нелинейным
дифференциальным уравнением с частными производными
z   2z az bz 3  u v, 0 x , t 0, z(0, t)0, z( , t) 0,
(1)
t x 2
где a и b - положительные постоянные, u и v управляющие параметры, u-управления
преследования,
v-управления убегания, u  , v  . Управления u и v строится в виде
функции u u(x, t), v v(x, t) , u(x, t), v(x, t)L2 . Кроме того задано терминальное множество
, (1,1) . Игра считается оконченной, если для некоторых x, t выполнено включение
z(x, t) .
Известно, что в данном случае задача Коши корректно поставлена в соболевском
пространстве H 01 (0,  ) , и решение существует для любого положительного времени. Далее,
при t решение однородного уравнения z( , t) стремится в H 01 (0,  ) к некоторому
стационарному состоянию  , являющемуся решением задачи
d 2 (x)  a(x) b 3(x) 0 (0 x ),  (0)0,  ( ) 0.
(2)
dx 2
В работе [1] доказано, что существует лишь конечное число таких стационарных состояний,
а именно равно 2n1 , где n - неотрицательное целое число, для которого n2 a(n1)2 . Если
0a 1, то нулевое решение является, глобально – асимптотически - устойчивым. Если a1 ,
то нулевое решение неустойчиво, равно как и все прочие стационарные состояния, за
исключением двух обозначаемых 1, 1 и характеризуемых тем, что 1 (x)0 1 (x) при
всех 0 x . Эти решения асимптотически - устойчивы, и область притяжения для {1, 1}
представляет собой открытое плотное множество в H 0' (0,  ) .
С другой стороны если B - достаточно большой шар с центром в нуле в H 0' (0,  ) и
z (t, B) - множество всех точек, достигаемых в момент времени t решениями z с начальными
значениями из B , то W  z(t, B) -максимальное ограниченное инвариантное множество.
t0

Оно компактно, связно и конечномерно и является объединением неустойчивых
многообразий положений равновесия.
Нами изучены геометрические свойства дифференциальной игры (1) с помощью
орбиты, соединяющей стационарных точек уравнения (2).
1. Chafee N., Infante E. A bifurcation problem for a nonlinear parabolic equations// J. App.
Anal.4, 1974. pp 17-37.
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Мороз О. Г. - Застосування інтелекту рою для ідентифікації моделі гаммерштейна

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУ РОЮ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ
ГАММЕРШТЕЙНА
Мороз О. Г.
Одним із перспективних підходів до ідентифікації нелінійних динамічних систем є
блок-орієнтований підхід, який у поєднанні з методами біологічного походження (генетичні
алгоритми, рій частинок, нейронні мережі тощо) дає непогані результати. Модель
Гаммерштейна належить до сімейства блок-орієнтованих моделей і складається з статичної
нелінійної частини, що передує лінійній динамічній частині, як показано на рис. 1.
u(t)

f(u(t))

z(t)

v(t)

Лінійна динамічність

+

y(t)

Рис. 1. Блок-схема моделі Гаммерштейна
Тут f(u) - нелінійна функція; u(t), y(t) – вимірювані в дискретні моменти часу t вхідні та
вихідні сигнали системи, z(t) – невідоме збурення вимірювання, v(t) – невимірний сигнал.
В даній роботі для апроксимації функції f(u) використовується нейронна мережа
радіальних базисних функцій (НМРБФ) з q нейронами в прихованому шарі. Її виходом є
q

сигнал v(t )   i u(t )  ci , де сі – центр і-го нейрона, i - вага з‘єднання і-го нейрона з
i 1

вихідним шаром,  - радіальна базисна функція; - Евклідова норма.
Для моделювання лінійного блоку пропонується взяти модель простору станів, що
задається системою рівнянь:
x(t+1) = Ax(t) +Bv(t) + w(t);
y(t) = Cx(t) + Dv(t) +z(t),
де x(t) – вектор станів в дискретний момент часу t; А - матриця порядку n, що описує
динаміку системи; B, С та D - вхідна, вихідна та прямого зв'язку матриці відповідно; w(t) –
невідоме збурення процесу.
За таких припущень задача ідентифікації моделі Гаммерштейна полягає в наступному:
маємо s послідовних вимірювань вхідного та вихідного сигналів системи: {u(t )}ts1 та

{ y(t )}ts1 . Необхідно знайти такі ваги i НМРБФ та матриці A, B, C, D, щоб сумарна
s

квадратична похибка вихідного сигналу I   [ y(t )  yˆ (t )]2 набувала найменшого значення,
t 1

де yˆ (t ) - вихідний сигнал оцінюваної моделі.
Центральним моментом при розв‘язанні даної задачі є механізм оновлення ваг НМРБФ.
Для цього пропонується використовувати евристичний алгоритм оптимізації рою частинок
[1]. Для знаходження порядку n та матриць A, B, C, D застосовується алгоритм ідентифікації
підпростору моделі простору станів N4SID [2].
1. Kennedy J., Eberhart R. Swarm Intelligence. -Academic Press, 2001. – 512c.
2. Overschee V., Moor B. D. N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined
deterministic-stochastic systems // Automatica, vol. 30, no. 1, pp. 75 - 93, 1994.
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КИБЕРНЕТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОЕ СОУПРАВЛЕНИЕ
Маслов Ю.Н.
Сегодня спасителями человечества являются, как ни странно, учѐные, ибо
их разум, сформировавшийся в результате многолетних фундаментальных
исследований, … ведѐт человечество к познанию ИСТИНЫ!
«Со-Знание и разум» [1]
Кибернетика сложных систем как управление и связь в животном и машине, как
человеческое использование человеческих существ по Винеру [2], как наука об оптимальном
управлении по Бергу [3] и как реализация математической теории оптимального управления
по Беллману [4], Понтрягину [5] и другим, являясь основой приложений в технике, не имеет
места и не наблюдается в живой и неживой природе, а тем более в человеке и обществе.
Политика и экономика, здравоохранение и образование, власть и военное дело, … как
сверхсложные по Гвишиани человековключающие системы [6], когда часть сложнее целого,
требуют соответствующего математически формализованного описания и оптимизации.
Поставлена и решается математическая задача оптимального соуправления, которое,
наблюдается в живом и человеке, обществе и человечестве, …. Соуправление может быть
практически реализовано в математической политологии и педагогике, медицинской и
военной кибернетике, экономкибернетике и финансовой математике, … с управляющими
технологиями, математически оптимальными в соответствии с принципом оптимальности
Беллмана [4], принципом максимума Понтрягина [5] и другими принципами, с критерием
оптимальности теории функциональных систем Анохина [7] и критерием принципа Парето
многокритериальной оптимальности [8]. Неоптимальные управления, управляющие и прочие
технологии не должны и не могут представлять интереса и рассматриваться.
СОуправление как мера взаимоСОдействия по Анохину [7] связано также с решением
математических проблем Гильберта: 8-ой - «Математическое изложение аксиом физики» и
23-й - «Развитие методов вариационного исчисления» [9], а также проблем Со-Знания и
духовности, религий и Единой религии, СоТворчества и «познания ИСТИНЫ» [1].
1. Маслов Л.И. Откровения людям Нового Века. - В 8-ми книгах. – М.: 2004–2012. http://www.knigaveka.ru (20.07.12: 18).
2. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине (1948). - М.:
Советское радио, 1958, 1968. – 326 с.- Человеческое использование человеческих существ.
Кибернетика и общество / Человек управляющий. – СПб: Питер, 2001. - 288 с. – С. 4-196.
3. Берг А.И. Кибернетика - наука об оптимальном управлении. - М.-Л.: Энергия, 1964 –
66с.
4. Беллман Р. Динамическое программирование. - М.: ИЛ, 1960. - 400 с.
5. Понтрягин Л.С. Оптимальные процессы регулирования//УМН–1959-14(85).-С. 3-20.
6. Гвишиани Д.М. Диалектика, системность, глобальное моделирование // Кибернетика,
ноосфера и проблемы мира. – М.: Наука, 1986. – 144 с.
7. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем /
Принципы системной организации функций.- М.: Наука, 1973.–С. 5-61.
8. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных
задач. – М.: Физматлит, 2007. – 256 с.
9. Гильберт Д. Математические проблемы (1900). / Под ред. Александрова П.С. - М.:
Наука, 1969. – 239 с.

375

Новицький Віктор Володимирович, Д.ф.м.н.
Інститут математики НАН України, Київ, Україна,
email: novyc@imath.kiev.ua;
Святовець Ірина Федорівна,
Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна,
email: 2771398cd@mail.ru
Коломійчук Олег Петрович, К.ф.м.н.,
Інститут математики НАН України, Київ, Україна,
email: kolomithyk@rambler.ru
Новицький В. В, Святовець І. Ф., Коломійчук О. П. - Формування майже консервативної системи за допомогою зворотного зв'язку

ФОРМУВАННЯ МАЙЖЕ КОНСЕРВАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Новицький В. В, Святовець І. Ф., Коломійчук О. П.
Розглядається керована лінійна стаціонарна система
x = ( F0   F1 ) x  Gu,(1)
де x = [ x1 ,..., xn ]T - n -вимірний вектор стану, u = [u1 ,..., um ]T - m -вимірний вектор
керувань,  - малий параметр; F0 , F1 nn , F0T   F0 , G nm . За допомогою зворотного
зв'язку розроблена методика, яка перетворює (1) в майже консервативну динамічну систему,
з метою спрощення алгоритму знаходження вектора керування для (1). Проілюстровано
описаний підхід на прикладі керованої гіровертикалі.
1.Новицький В.В. Уравнение Ляпунова для почти консервативных систем.// Препринт,
К.: Ін-т математики НАН України, 2004.-34с.
2.Меркин Д. Р. Гироскопические системы / Д.Р. Меркин - М.:Наука, 1974. - 344 с.
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УСРЕДНЕНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ НА ВРЕМЕННЫХ ШКАЛАХ
А.П. Огуленко, О.Д. Кичмаренко
В докладе представляется обоснование схемы полного усреднения для управляемых
динамических систем на временных шкалах. Систематизация основных результатов для
уравнений на временных шкалах представлена в работах M. Bohner, A. Peterson [2,3].
Рассматривается управляемая система уравнений на временной шкале с малым
параметром:
 x  (t ) =   f (t , x(t ))  A( x(t )) (t , u (t )) 
(1)

 x(t0 ) = x0 .
Здесь
- временная шкала - непустое замкнутое подмножество из , t  - время,
n

x  , x -  -производная,  > 0 - малый параметр, f (t , x) - n -мерная вектор-функция,
A( x) - n  m матрица,  (t , u) - m -мерная вектор-функция, u(t ) U - r -мерный вектор

 

управления, U  comp R r , t0 < inf

.

Системе (1) ставится в соответствие следующая усредненная система:
   =   f    A   v 



  (t0 ) = x0 ,
где
T
T
1
1
f ( x) = lim  f (t , x)t , v V = lim  (t ,U ) t.
T  T
T  T
t
t
T
T
0

(2)

(3)

0

Последний интеграл в (3) понимается как аналог интеграла Аумана на временной
шкале, а сходимость соответствующего предела в смысле метрики Хаусдорфа.
Предлагается алгоритм, определяющий соответствие между управлениями исходной
и усредненной систем. Для задач (1) и (2) получено обоснование схемы полного усреднения.
1.Плотников В.А., Плотникова Л.И., Яровой А.Т. Метод усреднения дискретных систем
и его приложение к задачам управления. // Нелинейные колебания. - 2004. - Т.7, No. 2. - С.
241 - 254.
2.Bohner M., Peterson A. Dynamic Equations on Time Scales: An Introduction with
Applications. Boston: Birkhäuser, 2001
3.Bohner M., Peterson A. Advances in Dynamic Equations on Time Scales. Birkhäuser,
Boston, 2003

377

Попов Денис Юрійович, аспірант, факультет прикладної математики
ДНУ імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна
e-mail: popovdenys@yahoo.fr
Попов Д.Ю. - Оптимальне розбиття з розміщенням центрів на дискретних множинах

ОПТИМАЛЬНЕ РОЗБИТТЯ З РОЗМІЩЕННЯМ ЦЕНТРІВ НА ДИСКРЕТНИХ
МНОЖИНАХ
Попов Д.Ю.
Мета дослідження: дослідити оптимальне розбиття множини P = {C1, C2, …, Cn} у
просторі En та дискретно розмістити центри n по кожній підмножині Cn:
n
 1,
якщо
x  E (O)
,

n
 ( x)  0,
якщо
x  S  D (O)
 F [d ( x, n (O))],
інакше
E


(1)

де (x)[0,1] – рівень з яким x належить n - підмножині з центром в n ; S  [0,1] ;
D–
ступінь
невизначеності
(D()(x)=sup{t[(y-x),
(y)],
yS} ( )( )
{ [ ( - ) ( )]
})
Практично задача має наступну інтерпретацію: розподілити на певній території прокат
чорного металу заводів-виробників (далі «прокат») з розміщенням складських центрів у
певних містах України.
Актуальность даних досліджень обумовлюється кардинальними змінами, що склалися
протягом останніх двох - трьох років в Світі та безпосередньо в Україні. Зосередженність
промислових об‘єктів під контролем невеликої кількості фінансових груп (ФГ) вимагає
зовсім іншого підходу до розуміння та ставлення до промислового виробництва. Так в
Україні, виробництво чорного прокату фактично розподілилось між трьома ФГ, і лише одна
з них здатна забезпечити найбільший асортимент продукції від кількох заводів-віробників.
Задача зводиться таким чином до наступного: вважаємо заданими асортимент xij
кожного завода-виробника um
(будемо розглядати асортименти 5-ти заводів, до того ж
асортименти можуть перетинатися), щомісячна кількість виробляємої продукції, що
обмєжується як промисловими можливостями так і максимальним рівнем потужностей
складу заводу (встановлений ліміт на рівень складьких залишків). Відомо також, умови
відвантаження продукції: лише певними кількостями та партіями (фактично обмеження, що
накладаються при транспортуванні залізничним транспортом (ru ) і які складаються з
загальних вимог Залізниці, щодо транспортування прокату та власними технологічними
схемами заводів-виробників). За початкові центри n можливих підмножин беремо 10 міст
України (виходячи з існуючої на даний час мережі разгалуження центрів збуту). Таким
чином, ще одним параметром є рівень транспортного плеча для кожного n від um
(lu).
n
Кожен центр  характиризується певним розподіленням різних видів прокату на прилеглій
до n підмножини Cn. Ці данні будемо брати з аналітичних відомостей споживання прокату у
певних областях додаючи до них елемент випадковості [1].
Фактично необхідно здійснити розбиття множини на умовах, коли завод-виробник um
намагається максимально звільнитись від всієї виробленої продукції, а кожен центр n
намагається прийняти лише певну продукцію і в певній кількості. Ця кількість буде
відповідати поточним потребам його підмножини Сn (тобто територія, потреби якої можно і
доцільно покривати з n). Визначення підмножини Сn будє проводитись методом с-средних
невизначеностей (C-moyennes floues) [3]. Кожен елемент xEn
вважається віднесеним
n
лише до тієї підмножини С рівнень приналежності (ij) до якої є найвищім.
1.Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов.–М.:Физматлит, 2005. 408 с.
2.Линейное программирование в современных задачах оптимизации. Учебное пособие /
Ю.В.Бородакий – М.: МИФИ, 2008. – 188 с.
3.Lotfi KHODJA Contribution à la Classification Floue non Supervisée. Thèse de l‘Universite
de Savoie pour obtenir le titre de DOCTEUR, 158 pages
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Самойленко О. О. - Достатні умови існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь

ДОСТАТНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ДЕЯКИХ
КЛАСІВ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Самойленко О. О.
Розглядається задача оптимального керування системою диференціальних рівнянь
( )
( ) ( )
̇
{
(1)
( )
З критерієм якості
( ) ∫ ( ( ) ( ))
(2)
де
– фіксований вектор,
,
-,
- фазовий вектор, - область в
,
̅
- її межа,
, - момент першого виходу розв‘язку на границю області ,
- вектор керування,
- опукла замкнена множина, вектор-функція
̅
( ) ,
та матриця ( ) ,
- ̅
– неперервні за сукупністю
̅ існує
змінних функції, а також для них виконується умова: для будь-яких
,
-,
така стала
, що
| ( )|
(
| |) ‖ ( )‖
(
| |)
(3)
̅
) (
Функції (
)і (
) є неперервними для будь-яких
,
-,
та
і задовольняють наступні умови:
1)існують такі сталі
та
, що виконується нерівність
| |𝑝
(
)
(4)
̅,
для
,
-,
.
2)існує
та
, що
| (
| |𝑝
| | )
)| | (
)|
(
(5)
̅
для
,
-,
,
.
̅.
3) (
) опукла по для будь-яких фіксованих
,
-,
Керування ( ) вважається допустимим, якщо:
-)
А1) ( )
𝑝 (,
,
А2) ( )
, при
Тоді має місце наступна теорема.
Теорема. Нехай для системи (1) з критерієм якості (2), виконуються вищевказані
умови. Тоді задача (1), (2) має розв’язок в класі допустимих керувань, тобто існує
оптимальне керування ( ) мінімізує критерій якості (2).
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ON A SIMPLE TROLLEY-LIKE MODEL IN THE PRESENCE OF A NONLINEAR
FRICTION AND A BOUNDED FUEL EXPENDITURE
Самыловский И. А, Дмитрук А. В.
We consider a problem on maximization of the distance traveled by a material point under a
bounded thrust and fuel expenditure in the presence of a nonlinear friction. The problem is
described as follows:








s = x,
x = u   ( x),

s(0) = 0,
x(0) = 0,

s(T )  max,
x(t )isfree,

m = u,
0 u 1.

m(0) = m0 ,

m(T ) mT ,

(1)

Here s(t ) and x(t ) are one-dimensional position and velocity of a vehicle, m(t ) describes
the total mass of vehicle's body and fuel, u (t ) is the rate of fuel expenditure,  ( x) is a twice
smooth function describing the ``friction'' (media resistance) depending on the velocity. We assume
that  (0) = 0,  (0) 0, and  ( x) > 0 for all x > 0. This object can be considered as a material
point moving along a horizontal track and being forced by a nonnegative thrust. Our aim is to
maximize the distance passed by the object in a given time T under a fuel limitation. Here
mT  (0, m0 ) is the mass of ``empty'' vehicle without fuel.
Using the maximum principle we obtain the form of optimal control and establish conditions
under which it contains a singular subinterval. To determine the start and end times of this interval
we formulate a numerical algorithm which uses the structure of the optimal trajectory. We also
present the results of numerical experiments performed using .NET and Silverlight based class
library. This problem seems to be the simplest one having a mechanical sense in which singular
subarcs appear in a nontrivial way.
1.J.F. Bonnans, P. Martinon, E. Trelat Singular arcs in the generalized Goddard's Problem //
J. Optim. Theory and Applications - 2008. - 139, 2. - P. 439-461.
2.P. Martinon, F. Bonnans, J. Laurent-Varin, E. Trelat Numerical study of optimal
trajectories with singular arcs for an Ariane 5 launcher // J. Guidance, Control, and Dynamics 2009. - 32, 1. - P. 51-55.
3.I. Samylovskiy Implementation and use of .NET and Silverlight class library for the
numerical investigation of dynamical control systems // ICMC Summer meeting on differential
equations, book of abstracts - 2013. - P. 73.
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A STRONGLY CONVERGENT ALGORITHMS FOR VARIATIONAL INEQUALITY
PROBLEM OVER THE SET OF SOLUTIONS THE EQUILIBRIUM PROBLEMS
Семенов В. В, Маліцький Ю. В.
Let H be a real Hilbert space with inner product  ,  and induced norm  . We denote the

x,
strongly convergence and the weak convergence of ( xn ) to x  H by xn  x and xn
respectively. For operator A : H  H , set M  H , and bifunction F : H  H  {} we
denote by VI ( A, M ) and EP( F , M ) sets x  M : ( Ax, y  x)  0  y  M  and

x  M : F ( x, y)  0  y  M  , respectively.
We are interested in the approximate solvability of problems

find x VI ( A, EP( F , C )),

(1)

and,

find x VI ( A, EP( F1 , C1 )  EP( F2 , C2 )).
(2)
Problems of form (1) or (2) are referred as variational inequality over the set of solutions the
equilibrium problem or over the set of solutions the system of equilibrium problems. This problems
have found applications in a wide array of disciplines, including mechanics, economics, partial
differential equations, information theory, approximation theory, signal and image processing, game
theory, optimal transport theory, probability and statistics, and machine learning.
Motivated by the idea of Korpelevich's extragradient method and Antipin's recent extensions
the extragradient method to equilibrium problem, we'll introduce a new and maybe efficient method
for solving problem (2). One version of this method is following.
Select an arbitrary point x1  H and generates the sequence ( xn ) iteratively by
vn = prox F ( x ,) xn , yn = prox F (v ,) xn ,
n 1 n
n 1 n

un = prox
x , zn = prox
x,
n F2 ( xn ,) n
n F2 (un ,) n


 wn = 1 yn  1 zn ,

2
2
 x = w   Aw .
n
n
n
 n 1
where n ,  n > 0 .
This method use the Moreau's proximity operator. Principal difference here, at each iteration,
we solve strongly convex programming problems only instead of a auxiliary equilibrium
programming problems. We'll prove the strong convergence of these methods under mild
conditions.
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ПОСТАНОВКА ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ БІКЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЯК ЗАДАЧІ
КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Сидорук Г.Р.

Поява сучасних технологій (ДНК-мікрочіпи) вимірювання рівня вираження генів дає
можливість виміряти велику кількість генів за різних експериментальних умов. Умови
можуть відповідати різним органам, здоровим чи хворим тканинам, різним індивідам.
Завичай, результати вимірювань представлені у вигляді матриці, в якій рядки
відповідають генам, а стовпчики — умовам. Кожен елемент матриці відображає рівень
вираження гену за певної умови (логарифм відносної надлишковості mRNA гену) і
представлений дісним числом.
Одним з поширених методів аналізу результатів вимірів є методи бікластеризації —
одночасної кластеризації рядків та стовпчиків матриці. Поняття – бікластеру було введено
Ченгом та Чьорчем . Ними був запропонований жадібний алгоритм пошуку – бікластерів.
Зважаючи на те, що задача знаходження максимального
– бікластеру є NP –
складною, а матриці вираження генів можуть мати розмірність (по рядкам) в декілька
десятків тисяч, застосування жадібного методу потребує значних часових затрат. Одним з
підходів до розв'язання цієї проблеми може бути постановка задачі пошуку – бікластеру як
задачі комбінаторної оптимізації та застосування відомих евристичних методів для
знаходження розв'язку.
Постановка задачі пошуку – бікластеру як задачі комбінаторної оптимізації:
Нехай
𝑅 𝑛 - матриця дійсних невід‖ємних чисел,
,
- множина рядків матриці, ∣ ∣ 𝑚,
- множина стовпчиків матриці, ∣ ∣
.
Бікластером називається впорядкована пара ( ), де
та
- підмножини
відповідно рядочків та стовпчиків матриці.
- бікластером (
) називається бікластер, який задовільняє умові ( )
, де
( ) ∣𝐼∣∣𝐽∣ ∑ 𝐼 𝐽(
𝐽
𝐼
𝐼𝐽 ) ,
𝐽

𝐽

∑

𝐽

(середнє по рядку в(

∑

𝐼

(середнє по стовпчику в (

𝐼

𝐼

𝐼𝐽

∣𝐼∣∣𝐽∣

∑

𝐼

𝐽

)),
)),

(середнє по підматриці(

)).

Множина допустимих розв'язків задачі є множиною всіх - бікластерів матриці
:
*( )
∣ ( )
+.
Оптимальним розв'язком задачі є - бікластер з максимальною площею: ( )𝑜𝑝𝑡
𝑟 𝑚 *(𝐼 𝐽) 𝐷+ (∣ ∣ ∣ ∣).
Для розв‘язання задачі було розроблено, реалізовано та проведено порівняльний аналіз
результатів роботи ряду траєкторних алгоритмів комбінаторної оптимізації: детермінований
локальний пошук, метод відпалу, G – алгоритм [2].
1. Cheng Y., Church G.M. Biclustering of Expression Data// Proc. Eighth Int‘l Conf.
Intelligent Systems for Molecular Biology, 2000. – P. 93-103.
2. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И. Классификация прикладных методов
комбинаторной оптимизации // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 71–83.

382

Сотволдиев А.И.
Институт математики при НУУз им. М.Улугбека
e-mail: akm0111@inbox.ru
Сотволдиев А.И. - Об одной задаче управления в линейных дискретных системах

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИНЕЙНЫХ
ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ
Сотволдиев А.И.
Рассматривается линейная дискретная управляемая система
z(t  1)  Az(t )  Cv(t ), z(0)  z0 , t  0,1, 2,...,

(1)

где A  (n  n) -матрица, C  (n  m) -матрица, z  n , v  m , v  параметр управления,
t – номер шага (всюду параметр t принимает целые неотрицательные значения).
v()  {Vn }, n  ,
Обозначим через V
совокупность последовательностей
удовлетворяющих ограничению
1/ p


p
v()    v(t )    ( p  1,   0).
 t 0

Решение задачи Коши (1) обозначается z (t , v(), z0 ), так что
t 1

z (t , v(), z0 )  At z0   AiCv  t  1  i ,

(2)

t  1, 2,... .

(3)

i 0

Цель управления системы (1) с ограничением (2) состоит в максимизации функционала
  z (, v(), z0 )   inf z(t , v(), z0 ) .
t 0

Другими словами, требуется найти такую последовательность

v0 () V , чтобы

  z (, v0 (), z0 )     z(, v(), z0 )  при любых v() V .

Очевидно, 0    z (, v(), z0 )   z0 , v() V .
Если матрица A имеет собственное число, по модулю не меньше единицы, то
учитывая (3), можно убедиться, что для некоторой точки z0 имеет место
sup   z (, v(), z0 )   inf z (t , 0, z0 )  inf At z0  0 .
t 0

v ()V

t 0

Пусть 1, 2 , ..., n – спектр матрицы A,   max i , С  max Cz и q  p
z 1

1i n

 p  1 .

Лемма. Пуст   1 . Тогда
а) при любом t множество
 t 1

X (t )   Ai Cv  t  1  i  v() V 
i  0

n
содержится в шаре BR  x 
x  R радиуса R   C 1   q ;









б) для каждых v() V ,   0 и t0 существует t 0 , такое, что
t  t0 и
0

t0

 Ai Cv(t 0  i)   .

i 0

Теорема. Если   1, то при любом v() V имеет место равенство   z (, v(), z0 )   0.
1. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. М.: Наука, 1967.
2. Азамов А.А., Кучкаров А.Ш. О задачах управляемости и преследования в линейных
дискретных системах. Теория и системы управления. 2010, № 3, С. 21-26.
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Стефанишин Д.В. - Нечіткість при математичному моделюванні за даними спостережень

НЕЧІТКІСТЬ ПРИ МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЗА ДАНИМИ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Стефанишин Д.В.
В структурі та організації сучасного управління складними об‘єктами та процесами
особливу роль відводять моніторингу. Як засіб управління сучасний моніторинг включає
цілеспрямовані і систематичні спостереження за визначеними компонентами або
параметрами об‘єкта чи процесу, спеціальним чином організовані в просторі і в часі, а також
комплекс методів обробки даних та прогнозування поведінки досліджуваного об‘єкта,
процесу, явища за даними спостережень на основі математичних моделей.
Моніторинг ніколи не зможе бути повним, щоб вичерпно охопити всі можливі чинники
впливу, ознаки, параметри, характеристики, компоненти складних об‘єктів та систем.
Найсучасніші види та системи моніторингу дозволяють контролювати порівняно невелику
кількість факторів, ознак, параметрів, і не повному об‘ємі – для окремих компонент,
перерізів, характерних ділянок тощо. За допомогою моніторингу можна зібрати багато
даних, але не можливо зібрати всю інформацію про досліджувані об‘єкти, процеси, явища.
Завжди є доля невпевненості в якості зібраних даних, точності отриманої за даними
спостережень інформації для побудови повноцінних динамічних моделей. Досить часто
побудовані на основі даних моніторингу математичні моделі за умов неточної і неповної
інформації не дають бажаних результатів і не відповідають цілям прогнозування.
Традиційні методи побудови математичних моделей за даними спостережень,
ґрунтуються на принципі оптимізації. Однак процес оптимізації передбачає виведення
досліджуваних систем на певні граничні обмеження, які на практиці не завжди виконуються.
Зі збільшенням кількості накопичених даних спостережень проблеми, пов‘язані зі стійкістю
рішення оптимізаційної задачі виникають навіть у випадках використання простих моделей.
Збільшення розмірності моделі за рахунок врахування додаткових факторів та параметрів,
врахування нелінійних ефектів, лише погіршують ситуацію, оскільки, як відомо, малі
коливання в нелінійних рівняннях можуть викликати біфуркації.
Класичні підходи до розв‘язання інтелектуальних задач часто призводять до створення
катастрофічно складних математичних моделей, які важко забезпечити даними, точність
яких відповідає можливостям моделей, щоб застосувати їх навіть у випадку прямих задач.
Ідентифікація всіх параметрів таких моделей за даними спостережень стає практично
нерозв‘язною проблемою [1]. В той же час людина, як експерт, здатна розв‘язувати
найскладніші з математичного погляду задачі керування й прийняття рішень, не
використовуючи при цьому строгих кількісних співвідношень [2]. Оскільки моделювання за
даними спостережень є, по суті, багатоваріантним моделюванням, то окремі математичні
моделі, різної складності тощо, пропонується розглядати як експертні припущення, а для
«зважування» оцінок за цими експертними припущеннями – використовувати нечітку міру з
обробкою результатів моделювання методами теорії нечітких множин та нечіткої логіки.
1. Льюнг Л. Идентификация систем / Л. Льюнг. – М.: Наука, 1991. – 431 с.
2. Сявавко М.С. Математичне моделювання за умов невизначеності / М.С. Сявавко,
О.М. Рибицька. –Львів: НВФ «Українські технології», 2000. – 319 с.
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Тагиев Р.К., Гашимов С.А. - Задача оптимального управления в коэффициентах параболического уравнения при наличии фазовых ограничений

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОЭФФИЦИЕНТАХ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ФАЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Тагиев Р.К., Гашимов С.А.
Пусть Ω  En - ограниченная область, S -граница области  , QT    0, T  ,
ST  S  0 ,T  . Пусть управляемый процесс описывается в QT следующей начально-краевой
задачей для линейного параболического уравнения:
n
(1)
ut   (ki ( x, t )u x ) x  q( x, t )u  f ( x, t ), ( x, t )  QT ,
i 1

i

i

u s  0, u t  0   x , x   ,

(2)

T



где  x   W21 , f x, t   L2 QT  -заданные функции, k ( x,t )  (k1 ( x,t ),, kn ( x,t )), q( x,t ) управляющие функции, vx,t   k x, t , qx, t  -управление. Введем множество допустимых
управлений
n

V   K i Q , Ki  {ki ( x, t )  Wpi (QT ) : 0   i  ki ( x, t )  i ï.â. íà QT ,
1,1

i 1

kix j



Здесь pi  n  2 i  1, n







pi , QT

 d ji  ( j  1, n), kit

pi , QT

 di } , (i  1, n) ,

Q  q( x, t )  Ls QT  : q( x, t )   ï.â. íà QT .

(3)

при n  1, s  2 при n  1 и n  2 , s  n  2 2 при n  3 ,

 i , i , d ji  , di ,   0 i, j  1, n – заданные числа, п.в. – почти всюду.
Поставим следующую задачу оптимального управления: среди всех допустимых
управлений vx,t   k x,t , qx,t  V удовлетворяющих ограничениям
J l v  


 0, l  1, l0
l  l0  1, l0  l1


 F ( x, t , u( x, t , v), k ( x, t ))dxdt   G ( x, u( x,T , v))dx 0,
l

l



QT

найти управление v x,t   k x,t , q x,t  V минимизирующее функционал
J 0 (v)   F0 ( x, t , u ( x, t , v), k ( x, t ))dxdt   G0 ( x, u ( x, T , v))dx ,

(4)

(5)



QT

где Fl ( x, t , u, ð), Gl ( x, u) (l  0, l0  l1 ) -заданные функции.
В настоящей работе исследованы вопросы корректности постановки задачи (1)-(5) и
установлено необходимое условие оптимальности. Задачи типа (1)-(5) в других постановках
исследованы в [1-3].
1.Искендеров А.Д., Тагиев Р.К. Задачи оптимизации с управлениями в коэффициентах
параболического уравнения //Дифференц. уравнения. -1983. Т.19. N 8. -C. 1324-1334.
2.Тагиев Р.К. Оптимальное управление коэффициентами в параболических системах //
Дифференц. уравнения.-2009. Т.45. N10. -С.1492-1501.
3.Тагиев
Р.К.
Оптимальное
управление
коэффициентами
квазилинейного
параболического уравнения // Автоматика и телемеханика. -2009. N11. -С. 55-69.
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Тимофієва Н.К. - Про динамічні задачі в комбінаторній оптимізації

ПРО ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ В КОМБІНАТОРНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ
Тимофієва Н.К.
За способом обчислення цільової функції виділимо задачі комбінаторної оптимізації, у
яких для певного варіанту розв'язання значення цільової функції обчислюється одночасно.
Такі задачі назвемо статичними. Задачі, в яких в процесі їхнього розв'язання генерується
поточна інформація, за якою оцінюється результат, а пошук оптимального розв'язку
проводиться поетапно з обчисленням часткових сум цільової функції, назвемо динамічними.
Динамічні задачі комбінаторної оптимізації розглянемо на прикладі однієї задачі з
теорії розкладів [1], яка формулюється так. Задано n деталей. Їхню множину позначимо
A  { a1 ,..., an } . Кожна із деталей a j повинна пройти послідовну обробку на m машинах

B  {b1 ,..., bm} , тобто кожна деталь потребує для свого обробітку одну операцію. Кожна
машина також виконує одну операцію. Необхідно скласти такий розклад обробітку деталей,
щоб затрачений на ці операції час був би мінімальний за умови, що він не перевищує заданої
величини T . В ній аргументом цільової функції є розміщення без повторень, яке
утворюється шляхом знахождення сполучення із n елементів по d , для якого генеруються
d ! перестановок, d  {1 ,..., n} . Ця задача описується орієнтованим ациклічним графом, а
часткові значення цільової функції змінюються в часі і обчислюються за рекурентними
правилами. Доведено, що при обчисленні часткової цільової функції виконується принцип
Беллмана. Усі ці ознаки характерні для динамічних задач, які розв‘язуються динамічним
програмуванням.
Розглянемо задачу, пов‘язану із збереженням навколишнього середовища. При
моделюванні цієї задачі розглядають наслідки впливу людської діяльності на природу. Її
інколи відносять до антагоністичних ігор двох учасників з прямо протилежними інтересами і
називають іграми проти природи. Оговорену задачу змоделюємо в рамках теорії
комбінаторної оптимізації як гру двох гравців: 1) мораль суспільства, 2) збагачення
суспільства (зокрема збагачення його правлячої верстви). Вважаємо, що це – критерії, за
якими оптимізується цільова функція. Вона залежить від двох змінних, якими є сполучення
без повторень. На відміну від інших задач комбінаторної оптимізації, які за цією ознакою
розділяються на підзадачі з послідовним їхнім розв‘язанням, розв‘язок цієї задачі
знаходиться одночасно на двох комбінаторних множинах. Значення цільової функції
визначає рівень здоров‘я навколишнього середовища, людини і суспільства загалом. Задача
полягає у знаходженні між уведеними критеріями такої рівноваги, щоб суспільство і природа
співіснували комфортно. Уведемо  – мінімальну величину, за якої природа і суспільство
існує комфортно, добробут суспільства використовується на його розвиток і не руйнується
навколишнє середовище. Якщо значення змодельованої цільової функції менше за величину
 , то добробут суспільства використовується на руйнацію його моралі та знищення природи.
Оскільки в процесі її розв‘язання генерується поточна інформація, за якою оцінюється
результат, то значення цільової функції змінюється в часі, що характерно для динамічних
задач.
1. Тимофієва Н. К. Розв‘язання задачі планування з теорії розкладу методом
структурно-алфавітного пошуку та гібридним алгоритмом / Н. К. Тимофієва, В.І. Гриценко //
УСиМ.– 2011. – № 3 – С.21 – 36.
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ОПТИМАЛЬНІ ПЕРЕЛЬОТИ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ ЗІ СТАЛОЮ ТЯГОЮ МІЖ
БЛИЗЬКИМИ ЕЛІПТИЧНИМИ ОРБІТАМИ
Ткаченко Я.В.
Розробка ефективних методів побудови оптимальних траєкторій космічних апаратів з
малою тягою є актуальною задачею сьогодення та широко обговорюється в науковій
літературі. Переважну більшість підходів до оптимізації таких траєкторій можна умовно
розділити на дві групи. Перша група – це так звані прямі методи, які, використовуючи деяку
схему дискретизації керування, зводять висхідну задачу оптимального керування до задачі
нелінійного або лінійного програмування [1] з надзвичайно високою розмірністю, що може
досягати декілька сотень тисяч. Другу групу утворюють непрямі методи, що, як правило,
базуються на використанні принципу максимума Понтрягіна. В цьому випадку задача
оптимізації зводиться до двоточкової крайової задачі для системи звичайних
диференціальних рівнянь. Тут чисельні методи можуть не дати результату через наявність
біфуркацій в нелінійних системах. Однак, цю трудність можна подолати шляхом фіксації
кутової дальності перельоту [2]. Основною проблемою для обох підходів є відсутність в
загальному випадку конструктивних методів пошуку початкового наближення для
знаходження розв‗язку.
Розглянуто задачу знаходження керувань та траєкторій, що забезпечують максимум
маси корисного навантаження при маневрах між близькими еліптичними орбітами,
космічного апарату з двигуном малої тяги, сталої за величиною. Використання таких
двигунів несуттєво погіршує якість виконання маневрів порівняно з ідеально-регульованими
двигунами [3], а враховуючи, що вони значно простіші у виготовленні та дешевші за двигуни
зі змінною тягою, можемо говорити про доцільність застосування двигунів сталої тяги для
між орбітального маневрування. Близькість початкової та кінцевої орбіти та малість тяги
дозволяють лінеаризувати систему рівнянь руху. Далі, застосувавши принцип максиму
Понтрягіна, виявляємо, що приєднані функції будуть невідомими сталими величинами, які
визначатимуться за допомогою чисельних методів. Отже, постає питання знаходження
початкового наближення. Для даного типу маневрів при застосуванні ідеальнорегульованого двигуна сталі приєднані функції визначаються з системи лінійних
алгебраїчних рівнянь і приймаються за шукане початкове наближення. Сумісно з
оптимізацією траєкторій проводиться вибір оптимального значення питомої маси двигуна
(відношення його маси до початкової маси космічного апарату). Приведено результати
розрахунків для декількох маневрів. Порівняння з результатами для випадку ідеальнорегульованого двигуна підтвердило висновки роботи [3] про незначне зниження
ефективності двигунів сталої тяги.
1.Улыбышев Ю.П. Оптимизация межорбитальных перелетов с малой тягой при
ограничениях // Космические исследования. – 2012. – 50, №5. С. 403-418.
2.Петухов В.Г. Оптимизация межпланетных траекторий космических аппаратов с
идеально-регулируемым двигателем методом продолжения // Космические исследования. –
2008. – 46, №3. С. 224-237.
3.Ткаченко Я.В. Оптимизация работы электрических ракетных двигателей с
постоянной и регулируемой тягами // Прикладная механика. – 2010. – 46, № 3. – С. 114-123
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МНОГОЗНАЧНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ ИГРАХ
Чикрий А.А.
Изучаются квазилинейные динамические игры с цилиндрическим терминальным
множеством. Особенным является то обстоятельство, что вместо управляемой системы
исходным объектом является представление решения, допускающее аддитивное вхождение
члена с начальными данными и блока управления. Это позволяет рассмотреть широкий
спектр конфликтно управляемых процессов в единой схеме [1].
Приняв сторону первого игрока, стремящегося вывести траекторию процесса на
терминальное множество, даются достаточные условия для реализации этого факта за
некоторое гарантированное время при любых противодействиях второго игрока. При этом
используется либо предыстория управления второго игрока, либо лишь его мгновенные
значения.
В качестве базового метода для исследования используется метод разрешающих
функций [2]. Схема упомянутого метода предполагает выполненным условие Понтрягина
или одной из его модификаций с последующим построением специальных многозначных
отображений и их опорных функций, названных разрешающими функциями, и
характеризующих качество игры первого игрока при известном управлении второго в
заданный момент.
Свойство совокупной L  B-измеримости введенных многозначных отображений и
соответственно суперпозиционной измеримости их селекторов дают возможность
осуществить измеримый выбор управлений первого игрока по аналогии с теоремой
Филиппова – Кастена.
Отметим отдельно, что разрешающие функции, являющиеся ключевым объектом в
исследовании, по построению есть в некотором роде обратными функционалами
Минковского определенных многозначных отображений. Это обстоятельство позволяет
строить разрешающие функции в аналитическом виде для широкого класса конфликтно
управляемых процессов.
Результаты иллюстрируются на модельных примерах.
1.Chikrii A.A. An analytical method in dynamic pursuit games / A.A. Chikrii // Proceedings
of the Steklov Institute of Mathematics. – Vol. 271, 2010. - P. 69-85.
2.Chikrii A.A. Conflict-controlled processes / A.A. Chikrii. – Boston; London: Dordrecht:
Kluwer Acad. Publ., 1997. – 424 p.
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MINIMAX APPROACH PROBLEM WITH INCOMPLETE INFORMATION FOR
THE HIERARCHICAL DISCRETE-TIME DYNAMICAL SYSTEM
Шориков А. Ф.
In this repot we consider the hierarchical discrete - time dynamical system consisting from
three objects and which has two levels of control. The motion of each object is described by
corresponding discrete-time recurrent vector equation. One level (or first level) is dominating and
other level (or second level) is subordinate and both have different criteria of functioning and united
a priori by determined information and control relations. Under investigation for this dynamical
system we propose the mathematical formalization in the form of realization of two - level
hierarchical minimax program terminal approach problem with incomplete information and propose
the general scheme for its solving.
1. Krasovskii, N.N. Theory of Motion of Control. Linear Systems. Nauka, Moscow, 1968.
2. Krasovskii, N.N. and Subbotin, A.I. Game-Theoretical Control Problems. Springer,
Berlin,1998.
3. Kurzhanskii, A.B. Control and Observation under Uncertainty. Nauka, Moscow, 1977.
4. Shorikov, A.F. Estimation and Control in Discrete-Time Dynamical Systems. Urals State
University Publisher, Ekaterinburg, 1997.
5. Shorikov, A.F. Minimax Filters for State Estimation of Nonlinear Discrete-Time Systems.
Automation and Remote Control, 1997, 52(4), pp. 533-541.
6. Shorikov, A.F. Algorithm for Solving a Problem of e-Optimal Program Control for
Descrete-Time Dynamical System. In Abstracts of International Seminar. Ekaterinburg, Russia,
2005, June 22-26. p. 176-178.
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АЛГОРИТМЫ КУСОЧНО - ПОСТОЯННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.
Шубин А.Б., Александров Е.Г., Харченков Г.Г.
В Институте проблем управления разработан и отлажен на ЭВМ комплекс
оригинальных алгоритмов расчѐта управляющего воздействия в виде кусочно-постоянной
функции с n-1 моментами времени перемен знака, где n – порядок дифференциального
уравнения (ДУ). Это воздействие позволяет переводить систему, описываемую ДУ высокого
порядка, из произвольных начальных значений фазовых координат в заданные конечные
значения. Алгоритмы можно применять для некоторых систем ДУ, а также для ДУ с
переменными коэффициентами, нелинейными и неустойчивыми ДУ. Возможен расчѐт
управляющей функции, включающей интервалы нулевого значения управления.
Для вычисления на ЦВМ функции управления применяется итеративная
вычислительная процедура, использующая решения дифференциальных уравнений (ДУ)
объекта, информацию о начальном значении фазовых координат, и требуемом конечном
значении этих координат.
Предлагаемый метод не требует получения аналитического решения ДУ, а также
каких-то вспомогательных аналитических построений. Необходимо только многократное
повторение решения ДУ на ЦВМ с различными управляющими функциями, зависящими от
времени. Конечная точка в фазовом пространстве не обязательно должна быть устойчивой.
Наиболее просто решается задача для одного управления и одного дифференциального
уравнения до 10’12 порядка. Однако возможно можно модифицировать алгоритм для
определения управления в случае, если объект описывается системой ДУ возможно
нелинейных и с переменными коэффициентами.
Эффективность алгоритмов проверена на решении следующих задач:
управление траекторией движения корабля через заданные точки;
управление движением корабля в заданную точку с нулевой конечной
скоростью и с требуемым курсом и угловой скоростью;
управление наискорейшим выходом корабля на заданную траекторию;
определение коэффициента при управляющем воздействии, обеспечивающем
приход в заданную точку фазового пространства за заданное время;
при фиксированных моментах подачи управляющего воздействия, за счет
изменения амплитуды управления;
при фиксированных моментах включения управления и фиксированных
амплитудах путем выбора интервалов нулевого управления;
трехпозиционное управление с минимизацией дополнительного критерия;
определение общего управления при одновременной параллельной подаче на
несколько объектов, с целью приведения их в заданное состояние (например, гашение
колебаний нескольких осцилляторов);
экономичный регулятор, приводящий объект в промежуточную точку, из
которой объект приходит в заданную за счѐт ―энергии‖ своих фазовых координат.
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On nondeterministic causal input-output systems
Ivanov I.
On the abstract level an information processing system can be viewed as an input-output
relation, where the inputs and outputs are some time-varying quantities (signals). This view is
frequently used in systems theory and cybernetics.
More formally, let (T , ) be a totally ordered time scale with the least element 0 and W be a
non-empty set of values. Let S be the set of all (total) functions s : T  W . We call the elements
of S signals. Let F be the set of all multifunctions from S to S , i.e. total functions
F : S  2S \{} . We call the elements of F input-output (I/O) systems.
Informally, for a given input i , an I/O system F  F selects (nondeterministically) a signal
o  F (i) and produces it as an output.
An I/O system F  F is deterministic, if F (i) is a singleton set for each i  S .
An important property of deterministic I/O systems that is necessary for their physical
implementation is causality [1].
If F is a deterministic I/O system, then F is causal, if for each i1 , i2  S and   T , if
i1 (t ) = i2 (t ) for all t   , o1  F (i1 ) , o2  F (i2 ) , then o1 (t ) = o2 (t ) for all t   . That is, the value of
the output signal at time  can depend only on the values of the input signal at times   (a variant
of this definition can be found in [1,2]).
This definition gives a rise to the question of whether a non-deterministic system can be
causal. This question was investigated in the literature [2-4]. In particular, in the work [2] the
authors argue that non-determinism and causality are independent properties and propose the
following definition of a non-deterministic causal system: if i1 , i2  S ,   T , and i1 (t ) = i2 (t ) for all
t   , then {o |A | o  F (i1 )} = {o | A | o  F (i2 )} , where A is the segment [0, ] in T .
In this work we generalize this definition to the case when the time scale T is real. Assume
that T = [0, ) is a non-negative real time scale. Let
be the set of all bounded intervals in T
which contain zero, i.e. = {[0, t ) | t > 0} {[0, t ] | t  0} .
Definition. An I/O system F is causal, if for all i1 , i2  S , A such that i1 | A = i2 | A , we
have {o |A | o  F (i1 )} = {o | A | o  F (i2 )} .
Definition. An I/O system F  is called a subsystem of an I/O system F , if F (i)  F (i) for
all i  S .
Theorem. An I/O system F is causal iff for each pair (i, o)  S  S such that o  F (i) there
exists a deterministic causal subsystem F  of F such that o  F (i) .
This theorem implies that evaluation of the value F (i) for a (non-deterministic) causal I/O
system F can be implemented as a two-step process. On the first step a deterministic causal
subsystem F  is chosen (non-deterministically). On the second step, F (i) is evaluated.
1.A. Oppenheim, A. Willsky, S. Nawab. Signals and Systems. - Pearson Education. - 1998.
2.N. Foo, P. Peppas. Realization for Causal Nondeterministic Input-Output Systems. // Studia
Logica - 2001. - 67, № 3. - P. 419-437.
3.T. G. Windeknecht. Mathematical systems theory: Causality // Mathematical Systems
Theory - 1967. - 1, № 4. - P. 279-288.
4.M. Arbib. Automata theory: the rapprochement with control theory // in R. Kalman, P. Falb
and M. Arbib, Topics in Mathematical Systems Theory. - McGraw Hill. - 1969.
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THE PROBLEM OF PARTITIONS OF CODE WORDS OVER THE STANDARD
ALPHABET
Kachko E.G, Savochkin K.S.
In the construction of algebraic codes with an efficient decoding procedure is a problem of
partitions of codewords S over the standard alphabet X0. The essence of the problem is the
following. The alphabet X0 (eg, X0=GF(qn)) is considered a finite semigroup (semigroup
codewords) S=S(X0). Let R1={M1, … , Mk}, R2={L1, … , Lk} are two different partition of system
S on k-equipotent parts, that is |Mi| = |Li| = k, |S| = nk. The problem arises of evidence of existence
of a selection function :(S)S, which acts equally on subsets of R1 and R2. The authors have
succeeded:
a) to give a mathematical proof of the existence of such a function
b) to construct an algorithm for calculating the selection function  for "small" values of n
and k.
Furthermore, for a sufficiently broad class of finite systems of codewords S developed an
algorithm of calculating of equational characteristic. Shows its use to describe the new structure of
the variety of code words.
Note that the semigroup variety of code words are classes that are characterized by a system
of identities and their theory is equivalent to the theory of semigroup identities. The most profound
results and problems of the theory related to the study of structures of subsets of M () for specified
varieties of semigroups codewords . Description of objects M () in terms of identities complicated
by the lack of specific algorithms associated with the concept of deducibility of identities 1 of a
given system of identities 2. In this regard, we note that for a sufficiently broad class of systems S
codewords authors developed an algorithm for the calculation of their equational specifications.
1.Федоренко С.В. Методы быстрого декодирования линейных блоковых кодов / С.В.
Федоренко – СПб.: ГУАП, 2008. – 199с.
2.Lidl R. Finite Fields [2nd ed.] / R. Lidl, H. Niederreiter – Cambridge University Press,
1997. – 755 p.
3.Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков, Г.Е. Цейтлин,
Е.Л. Ющенко. –Киев: Наукова думка, 1978. – 320с.
4.Бахтурин Ю.А. Тождества / Ю.А. Бахтурин, А.Ю. Ольшанский. – М.: Итоги науки и
техники. Соврем. пробл. математики. ВИННИТИ, 1988. – С.117–240.
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MULTI-LEVEL ENCRYPTION AS AN TOOL TO PROTECT AND CREATE UNIQUE
CONTENT
V.V.Vergunov
In the modern world there is problem with security of copyright. One of biggest part of this
problem is the problem of protection data or how it is usually called content on the digital media.
Because if it is possible read from digital media‘s, possible made copy of content from digital
media‘s and them a not unique, they are also copy.
On the Fig. 1. there is schema with show‘s how building client and server architecture for protection
content service. Which is work‘s with unique content.
Create unique user with
binding to his personal ID
card.

Create unique client for remote access to the
download content and for the playing that
content.
User from client asking for the
content, on the client side
generated password for session,
based on client ID and time.

User download unique client which
uniqueness based on user’s uniqueness.

Server check is it valid session
password for this user. If yes, server
encrypt content first in main cipher for
all content, then encrypt by user
cipher. And then last encryption using
session. As result send encrypted
unique content.

Decrypt encrypted unique content
using password session and save
result on hard drive.

If user want view content, client
encrypt it in operation memory. And
show’s content on display.

Fig. 1. Schema.
After careful inspection the scheme can be understood fairly high level of content security.
Lots of basic statements proposal by Claude Shannon can be found in such architecture.[1] Them
really giving good level of protection and made any content unique. Even sessions in such
architecture are protected, in one of most powerful way.
1.Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical
Journal. — 1948. — Т. 27. — С. 379—423, 623—656.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИМВОЛЬНОЇ
РЕГРЕСІЇ
Барановський О.М. Нариков О.П.
У даній роботі проводиться математичне моделювання інформаційних потоків за
допомогою програмування генетичних виразів. Інформаційний потік розглядається як
дискретний часовий ряд, членами якого є кількість публікацій, зафіксованих системою
контент-моніторингу, що відповідає заданій вербальній моделі, за одиницю часу [1].
Програмування генетичних виразів (genetic expression programming) є одним з
різновидів оптимізаційних алгоритмів [2] та дозволяє кодувати складні нелінійні структури у
вигляді комбінації лінійних об‘єктів (хромосом). Дизайн хромосом був обраний таким
чином, щоб до них можна було легко застосовувати генетичні оператори та утворювати
різноманітні угрупування. Для реалізації такого підходу авторами була використана мова –
Карва (Karva) [3]. Хромосоми також називають К – виразами.
Хромосоми об‘єднуються у інші сутності – індивіди. При обчисленні К – виразів вони
поєднуються за допомогою наперед заданої формули. У свою чергу, індивіди зберігаються в
популяції – наборі індивідів, який має фіксований розмір. Використовуються наступні
генетичні операції: реплікація, мутація, транспозиція, рекомбінація.
Алгоритм програмування генетичних виразів був застосований до інформаційного
потоку, який являвся реакцією інтернет – суспільства на новий податковий кодекс України
на протязі 2010 – 2011 років. Основний алгоритм запускався 10 разів на популяції розміром
10000, у якості функції пристосованості використовувалася функція на основі
середньоквадратичної помилки. Отримано математичну модель з точністю 93,7%. Модель
містила 137 елементів.
Результати показали, що базовий алгоритм програмування генетичних виразів
спроможний вивести математичну модель інформаційного потоку з високою точністю, але
використовуючи дуже велику кількість елементів, і отриману модель не можливо
проаналізувати аналітично. Тому надалі очікується підвищенні адекватності моделі.
Планується застосовувати модифікації EGIPSYS [3], які допомагають зменшити кількість
елементів у формулі (blob reduction) або інших функцій пристосованості, наприклад, на
основі кореляції.
1.Качинський А.Б., Барановський О.М., Добровольський Є.Л., Ланде Д.В.
Характеристики інформаційних потоків, пов‘язаних з реформуванням податкової системи
України//Правова інформатика - 2(34)/2012 – ст. 72.
2.Candida Ferreira, Gene Expression Programming: A New Adaptive Algorithm for Solving
Problems// Complex Systems - Vol. 13, issue 2:87-129 - 2001.
3.Candida Ferreira, Gene Expression Programming: Mathematical Modeling by an Artificial
Intelligence, 2nd ed.// Springer – 2006 - pp. 19-23, 45-103
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Буй Д.Б., Кахута Н.Д., Компан С.В., Кулаковская И.В. - Критерии совместности функций

КРИТЕРИИ СОВМЕСТНОСТИ ФУНКЦИЙ
Буй Д.Б., Кахута Н.Д., Компан С.В., Кулаковская И.В.
В работах [1, 2] в терминах отношения совместности предлагается критерий того, что
объединение двух бинарных функциональных отношений будет тоже функциональным:
f g

def

– функционально  f  g , где  отношение совместности ( f  g  f X  g X ,

def

X  domf  domg , а f X – ограничение функции по множеству [2]). Этот критерий важен для

уточнения структуры частично упорядоченного множества (частичных) функций [1], что, в
свою очередь, используется в методе неподвижной точки программ (в денотационной
семантике).
Предложение 1. Пусть f , g – функциональные бинарные отношения. Тогда
следующие утверждения эквивалентные: а) f  g – функциональное отношение, б) fg  gf ,
в) fg  f  g , г) f  g .
В предложении 1 используется операция наложения: fg  g  f (domf \ domg ) , где –
domf и domg области определения соответственно функций f и g .
Предложение 2. Пусть
; выполняются следующие утверждения.
⋂
1) X    f  g  f  g  f
; 2) X  dom( f  g )  f  g  f  g  f X  g X

(

)

|

| ;

3) dom( f  g )  X  ( f  g )  x x  X  f ( x)  g ( x)  
(
)
* |
( )
( )+
; 4) f  g  dom( f  g )  X ;
5) ( f  g )  dom( f  g )  X .
С помощью операции наложения  уточняется операция объединения спецификаций
классов, которая описывает множественное наследование классов [3].
1.Буй Д.Б. Властивості відношення конфінальності та устрій множини часткових
функцій / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута // Вісник Київського університету імені Т. Шевченка. Сер.:
фіз.-мат. науки. – 2006. – Вип. 2. – С. 125-135.
2.Буй Д.Б. Загальнозначні теоретико-множинні конструкції повного образу, обмеження,
сумісності: властивості та застосування / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Пробл.
програмув. – 2010. – № 2-3. – С. 80-88.
3.Буй Д.Б. Операции объединения и пересечения спецификаций классов в
многосортной алгебраической системе для объектно-ориентированного программирования
/ Буй Д.Б., Компан С.В. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 3. – Одесса:
КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 412-1264. – С. 45 – 49.
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Еремеев С.В. - Моделирование топологических отношений для описания и классификации инженерных коммуникаций в муниципальных геоинформационных системах

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ И
КЛАССИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ3
Еремеев С.В.
Муниципальные геоинформационные системы хранят большой объем информации для
решения различных прикладных задач. Особое место занимают задачи оперативного
управления таких муниципальных служб как водоканал, тепловые сети и т.д. Т.е. происходит
обработка пространственной информации, связанной, в первую очередь, с инженерными
коммуникациями.
Инженерные коммуникации представляют собой сложные объекты, которые на карте
взаимодействуют с другими пространственными объектами: пересечение с дорогой, вдоль
дороги, подключение к объекту недвижимости и т.д. Это говорит об их топологической
взаимосвязи. Стоит задача описать и классифицировать различные топологические
отношения конкретных видов инженерных коммуникаций с другими объектами карты.
Инженерные коммуникации чаще всего обозначают как граф GV , E  , состоящий из
вершин (заглушки, соединительные элементы) и ребер (трубы, линии кабели). Для описания
топологии в геоинформационных системах обычно используется матрица 9 пересечений и ее
расширения [1]. Однако работы в этой области посвящены в основном топологическим
отношениям между геометрическими примитивами (точка, линия, полигон) и их
комбинациями. Поэтому предлагается рассмотреть топологические отношения между
графом и геометрическими примитивами. В докладе приводится классификация возможных
топологических отношений графа с другими объектами на примере инженерных
коммуникаций.
В общем виде модель топологических отношений с учетом поставленных требований
будет выглядеть следующим образом:
 A0  G 0 A0  G A0  G  


M  A, G    A  G 0 A  G A  G   ,
(1)

0



 A  G A  G A  G 


0

где A , A, A - внутренняя часть, граница и внешняя часть геометрического примитива
A,
G 0 , G, G  - внутренняя часть, граница и внешняя часть графа G .
Кроме того, в докладе дается описание топологических признаков, которые характерны
для топологического взаимодействия указанных типов объектов. Такое представление
пространственной информации позволит на основе геометрических данных об объектах
карты определить и классифицировать инженерные сети города.
1.Billen R., Kurata Y. Refining Topological Relations between Regions Considering Their
Shapes // GIScience. 2008. P. 20-38.

3

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-07-31182 мол_а)
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Зубенко В.В., Сидоренко Ю.В. - Про композиційну модель комунікативних інформаційних систем

ПРО КОМПОЗИЦІЙНУ МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ
Зубенко В.В., Сидоренко Ю.В.
В [1] введено поняття комунікативної платформи інформатики. Проголосивши
предметом комунікативної інформатики конструктивні моделі комунікативних процесів та
систем, ми хочемо піти далі і запропонувати певну алгебричну їхню модель. При такому
підході
суб‘єкти комунікативних систем - суб‘єкт-ініціатор та суб‘єкт-виконавець конкретизуються як спеціальні формалізовані композиційні   системи з внутрішніми
перетвореннями типів, (відповідно вхідна та вихідна системи), в яких
операції та
предикати визначаються не тільки на кортежах, а й на даних і можуть повертати дані, а
композиція суперпозиції доповнюється сукупністю інших композицій ( у тому числі
логічних, регулярних та рекурсивних). Останні використовуються для утворення похідних
операцій та
предикатів. . Базовими поняттями
вхідних та вихідених систем є
інформаційного об‘єкту, інформаційного поля (даного) та X  Y  оператора оновлення
даних
Така універсальна алгебрична модель суб‘єкта-ініціатора виявляється достатньо
змістовною й має свої переваги. З одного боку, високий рівень абстракції дозволяє при
уточненні предметних областей використовувати весь потужний арсенал екстенсіональних
алгебричних засобів, а з другого, робить можливим використання логічних засобів для
специфікації запитів. Запити у цьому випадку мають вигляд
логічних формул
    x1,..., xn , y1,..., ym  , де X  x1,..., xn  – сукупість вхідних змінних, а Y  y1,..., ym  –
вихідних, зображених у певній логічній мові L .
Вихідні системи є алгебричною семантичною моделлю суб‘єктів-виконавців. Як і вхідні
системи, вони належать до класу формалізованих композиційних   систем. З‘ясована
специфіка цих систем і, насамперед, специфіка внутрішніх інформаційних об‘єктів, якими
оперують виконавці КС.
Композиційна ж складова вихідних систем – та ж, що і в
нелогічній частині вхідних систем і, як правило, нерекурсивна.
1. Зубенко В.В. Програмування: Зубенко В.В., Омельчук О.Л.- Київ: Видавничополіграфічний центр ―Київський університет‖, 2011.- 625 с.
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Ковальчук О.Я., Бубняк М.М. - Застосування швидких комп’ютерних алгоритмів у багатофакторних моделях прогнозування

ЗАСТОСУВАННЯ ШВИДКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ АЛГОРИТМІВ У
БАГАТОФАКТОРНИХ МОДЕЛЯХ ПРОГНОЗУВАННЯ
Ковальчук О.Я., Бубняк М.М.
В обчислювальних прикладних задачах обробки зображень, автоматичного
регулювання, оптимізаційних задачах, в яких цільова функція є функцією параметра , при
дослідженні функціонування електронних схем, систем масового обслуговування з
очікуванням, у задачах економічного прогнозування та в інших прикладних проблемах
відповідні задачі часто зводяться до розв‘язання систем з матрицями спеціального вигляду –
тепліцевими (ганкелевими) [1].
Такі матриці повністю визначаються елементами першого стовпця та першого рядка,
оскільки на кожній діагоналі, розташованій паралельно до головної, стоять однакові
елементи:
A0
A
A 1
A2

A1
A0
A1

A2
A1
A0

... An1
... An 2
.
... An3

(1)

An1 An2 An3 ...
A0
Задача обчислення для заданої неособливої матриці A оберненої матриці A-1 є однією з
центральних і важких задач теорії матриць. Завдяки специфічним властивостям тепліцевих
матриць можлива побудова швидких комп‘ютерних алгоритмів знаходження обернених
обернених матриць [2]. Це дає змогу зменшити на n (порядок матриці) кількість операцій, які
потрібно виконати для відшукання A-1.
У задачах економічного багатофактороного прогнозування з автокореляцією
неможливо використати звичайний метод найменших квадратів. У таких випадках
застосовують метод Ейткена [3]. Згідно з ним невідомі параметри моделі прогнозування
шукаємо зі співвідношення



b  X T A1 X

 X
1

T



A1 x0 ,

де A 1 – обернена матриця до тепліцевої, Х – матриця даних, x0 – вектор теоретичних
значень результуючої змінної [3].
Завдяки використанню швидких комп‘ютерних алгоритмів обчислення оберненої
матриці A 1 одержуємо точніший економічний прогноз багатофакторної моделі з
автокореляцією.
1. Иохвидов И.С. Ганкелевы и теплицевы матрицы и формы / И.С. Иохвидов. – М.:
Наука, 1974. – 263 с.
2. Недашковський М.О., Обчислення з -матрицями / М.О. Недашковський. О.Я.
Ковальчук. – Київ: Наукова думка, 2007. – 295 с.
3. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян,
В.С. Мнитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
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Кожаметов А.Т., Бабаджанов Э.С. - Интеллектуализация поиска сведений в информационной системе

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ
Кожаметов А.Т., Бабаджанов Э.С.
Поиск нужный информации на больших объемных информационных площадях, и их
переработка в различные удобные для пользователе формы и быстрая их доставке является
требованием эпохи. Поскольку установление между пользователем и информационной
системой интеллектуального собеседования, требует различных программных обеспечении
по отношению к системе данных, при помощи алгоритма, моделей и методов. Для примера
можно привести нам известны в Интернете знаменитые информационные поисковые
системы (ИПС) Google, Yandex, Rambler, Nigma и друг.
Нам известно что ныне существующие информационная среда организование на
латинице и кириллице. Вместе с этим кириллская графика направлена на русский язык, и
состоит из 28 букв, а например графика узбекского языка состоит из 32 буков. Здесь есть 4
дополнительные буквы (Ўў, Ққ, Ғғ, Ҳҳ) которые используется с помощью символов юникода
или нестандартных шрифтов (BalticaUzbek, PANDA Times Uz и д.г.), замена их другим
шрифтом или в место дополнительных букв (+, /, s, š, ќ, œ, ё и д.г.) узбекской графики
использование похожих на них букв (Уу, Кк, Гг, Хх) уменьшает результаты поиска в
информационной среде. В качестве причины неправильности графики языка в
информационной среде можно привести накопление введѐнных пользователями
электронных ресурсов в различных форматах и видах.
Существуют какие то языки программирования для создания информационной
системы и хранение их в базе данных. Для этого мы возьмѐм PHP и MySQL.
Теперь рассмотрим задачи и методы поиска информации на простых примерах. Для
этого мы введѐм некоторые переменные: М – информационная среда, А – информация
которая ищется в этой среде, здес А – любой символ, слова, несколько слов, числа, даты.
1 – метод. Если А – информация совпадает с записью М, т.е. A = Mi.
2 – метод. Если А – информация входит в М запись, т.е. A  Mi.
3 – метод. А – информацию разделить по словам, поиск их в М среде в отдельной
форме и результаты последовательно отличать в S массив. Потому что, из найденных
информации берется в реал то что больше находит по процентным или другим показателями,
т.е. al  Mi, здесь А = {a1, a2, …}. Обработка элементов S массива реализуется при
использовании методов интеллектуальной анализа данных.
4 – метод. Составить словарь. Здесь А информация разделяется на al массивы, или в
случае если убрать его словесные частицы, слова связки, различные символы (,.?%;:№‖!*…),
отделяется подходящие словам словаря и выполняется поиск как в 3-м методе. В нашем
примере А = {b1, b2}.
5 – метод. Разрабатывается функция транслита букв кириллицу на латиницу. При этом
поменяв А информацию выполняется поиск при помощи вышеупомянутых методов.
6 – метод. Разделение информации в виде числа от информации А или поиск через
определенный или это же информация в другой числовой форме. Пример «Книга базы
данных разрешили напечатать в 13.03.13 дате». В информационной среде информация может
отсутствовать, но существует информация типа книгу базы данных разрешено распечатать
01.07.12 г. Поиск с разделом чисел помогает при решении таких примеров.
7 – метод. Предлагается работать разделив числа. Можно продолжить
вышеупомянутые методы поиска.
Мы привели методы поиска информации в национальной информационной среде. В
сегодняшнее время эти методы применяются в ТУИТ и филиалах системе «Inter-VUZ»
использование в обучение интерактивных услуг (www.inter-vuz.tuit.uz).
1.Нишанов А.Х., Калимбетов Н.И., Бабаджанов Э.С., Нестандартная модель
функциональной связи в управлении образовательного процессе. Новости ТУИТ. 2012 №1.
2.Нишанов А.Х., Бабаджанов Э.С., Задачи управления и организация интерактивных
услуг в образовании. Проблемы информатики и энергетики, 2011 №2.
3.Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Методы и модели анализа данных:
OLAP и Data Mining. БХВ- Петербург, 2004.–336 с.
4.ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и
определения. Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации.
Минск.
400

Крак Юрій Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор,
Лищук Олег Анатолійович, аспірант,
Попович Мирослав Михайлович, аспірант
Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, Київ, Україна
e-mail: yuri.krak@gmail.com
Крак Ю.В., Лищук О.А., Попович М.П. - Структурування області показу жестів для моделювання і розпізнавання жестової інформації

СТРУКТУРУВАННЯ ОБЛАСТІ ПОКАЗУ ЖЕСТІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ І
РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Крак Ю.В., Лищук О.А., Попович М.П.
В доповіді наводяться результати по створенню нових комп‘ютерних систем навчання
та комунікації людей з вадами слуху, у яких основною ідеєю є використання мультимедійних
можливостей сучасної комп‘ютерної техніки[1]. Для моделювання та розпізнавання жестової
мови пропонується принцип розпізнавання жестів через моделювання їх на основі даних з
еталонних зразків жестів. Для цього необхідно розробити ефективний інструментарій для
наповнення жестової бази знань, а в перспективі – засіб для використання
малокваліфікованим користувачем.
Візначимо, що значна кількість інформативного змісту передається саме у таких
складових жесту, як характер руху та місце показу. З метою формалізації подання областей
показу жесту пропонуються різні методи розбиття робочої області виконання жестів з
використанням баз даних жестової інформації. Для отримання такої інформації для задачі
розпізнавання розроблено метод розбиття області показу жестів на зони (―детектори руху‖)
та покадрового аналізу наявності руху в цих зонах. Такі зони потрібно однозначно
ідентифікувати та призначати з врахуванням антропометричних властивостей людини, яка
демонструє жест у заданому відеопотоці. Виконавши порівняння вмісту зони з поточного
кадру та з попередніх кадрів із заданим порогом, можна виявити присутність руху у зоні
попередньо застосувавши растрові фільтри для згладжування шумів цифрової камери у
кадрі[2]. Сукупність ―спрацьовувань детекторів‖ під час обробки відеопотоку формує
послідовність ідентифікаторів (номерів) відповідних зон області показу конкретного жесту. З
такої послідовності визначаються за допомогою відомих методів заздалегідь описані
―еталонні‖ послідовності. Еталонною інформацією про рухову складову жестів необхідно
попередньо наповнити відповідну базу даних, у вигляді аналогічних послідовностей номерів
зон- ―детекторів‖.Наявність інформації про рухову складову жестів дає можливість
ефективно виконувати розпізнавання жестів у поєднанні з іншими методами. Якщо
орієнтуватися на інформацію про місце формування жесту (координати зон-―детекторів‖), то
можна обмежити області застосування методів розпізнавання до дослідження графічних
особливостей зображення відомих конфігурацій руки[3].
Експериментальні дослідження показали ефективність такого підходу. В подальших
дослідженнях планується розробка ефективної універсальної карти областей виконання
жестів з привязкою конкретних жестів (чи частин жестової інформації) які проходять через
ці області для створення нових алгоритмів розпізнавання жестів та об‘єднання
запропонованого підходу з алгоритмами пошуку графічних особливостей на зображеннях,
які динамічно змінюються.
1. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія для моделювання української мови жестів /
Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В. [та ін.] //Штучний інтелект. – 2009. №3 – C. 186-197.
2. Сойфер В. А. Компьютерная обработка изображений. Часть 2. Методы и алгоритмы
// Соровский образовательный журнал. - 1996. № 3 – C. 110-120.
3. Крак Ю.В. Стійкі ознаки зображення для ідентифікації конфігурації руки в українській жестовій мові / Крак Ю.В., Бармак О.В. // Штучний інтелект. – 2011. №3 – C. 65-73.
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РОЗРОБКА ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЖЕСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Крак Ю.В., Тернов А.С., Кузнецов В.О., Лісняк М.П.
В доповіді пропонується підхід до створення програмного комплексу для
інтерактивного навчання жестовій мові спілкування, який складається з підсистем, що
відповідають за анімацію, звук, розпізнавання, тощо [1]. Найбільш важливою є підсистема,
що реалізує реалістичну анімацію жестів, з одночасною анімацією артикуляції та різних
емоційних проявів. Така підсистема є досить ресурсозатратною і складною для реалізації,
оскільки використовуються реалістичні тривимірні моделі людини з великою кількістю
полігонів, за умови, що обчислення мають проводитися в режимі реального часу.
Для розробки системи синтезу жестової мови було обрано графічну систему Ogre 3D
[2]. Вона відповідає усім необхідним для створення такої системи критеріям, а саме: має
підтримку програмних шейдерів на усіх наявних низькорівневих мовах, підтримує як
OpenGl, так і DirectX, є відкритим ресурсом та підтримує експорт з відомих програм для
побудови тривимірних моделей. Також перевагою саме Ogre 3D є нова система генерації
програмних шейдерів під час виконання програми на льоту [2]. Ця властивість відіграє дуже
велику роль у збільшенні швидкодії програми. Використовуючи Ogre 3D, було побудовано
програмне забезпечення (рис. 1) для відображення тривимірної моделі з простою скелетною
анімацією, керуванням камерою та освітленням. Загальну схема контролерів анімації подано
на рис. 1. Контролер анімації стану спокою поєднує роботу кількох контролерів одночасно
(зміна напрямку зору; мікрорухи тулуба, зміна пози; мікрорухи головою; імітація дихання та
ін.). Функціонально робота деяких контролерів є взаємозалежною (анімація руху очей і рухи
голови) або взаємозамінною, тому важливим аспектом роботи такої системи є підсистема для
управління анімаціями та переходами між ними. Було розроблено наступну модель, що
підтримує три типи переходів між анімаціями: моментальне завершення першої анімації та
старт другої; плавний перехід від першої анімації до другої; старт нової після закінчення
попередньої анімації. Для забезпечення плавності рухів між двома жестами було розроблено
алгоритм «зваженої» анімації.

Рис. 1. Вікно програми анімації жестів
Висновки. У результаті проведених досліджень була розроблена експериментальна
система анімації жестів на тривимірній моделі людини. Подальші дослідження будуть
спрямовані на покращення існуючої системи за рахунок врахування вагових коефіцієнтів не
повних анімацій, а окремих кісток, поєднання морфної, позиційної та скелетної анімації
1. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія для моделювання української мови жестів
/ Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак О.В. Бармак [та ін.]//Штучний інтелект.– 2009. №3. – С. 186-197.
2. Електронний ресурс Ogre. Режим доступу: http://www.ogre3d.org/tikiwiki/.
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ПИТАННЯ ПОВНОТИ СИСТЕМ ВИВОДУ МОНОТОННИХ ЛОГІК ФЛОЙДАХОАРА
Криволап А.В.
Логіка Флойда-Хоара є однією з основних та найбільш використовуваних програмних
логік. Її основою є трійки Хоара { p} f {q} , де p – передумова, q – післяумова, та f –
програма. Ми будемо розглядати відповідну такій трійці композицію, яка за передумовою,
післяумовою та програмою видаватиме певний всюдивизначений предикат. Але класичне
визначення істинності трійки Хоара при його розширенні на випадок часткових предикатів,
зокрема квазіарних предикатів, призведе до немонотонної (за областю визначеності)
композиції. Саме тому виникає потреба у визначенні монотонної композиції Флойда-Хоара,
яку позначимо FH ( p, f , q) . Таке визначення найпростіше зробити задавши відповідні
області істинності та хибності:
FH ( p, f , q)T  p F  q T , f , FH ( p, f , q) F  pT  q  F , f
Тут pT – область істинності предиката p , p F – область хибності предиката p , а
q  F , f  f 1[q F ] . Під істинністю будемо розуміти неспростовність, тобто

| FH ( p, f , q)  pT  q  F , f  
Монотонність та неперервність отриманої композиції доводяться в роботі [1]. Для того,
щоб мати змогу застосовувати логіку Флойда-Хоара, потрібно задати систему правил виводу.
Це можна зробити, взявши за основу систему правил виводу для логіки Флойда-Хоара для
тотальних предикатів, та змінивши її, додавши до деяких правил додаткові умови, як це
показано в [1].
Розглянемо наступне відношення еквівалентності на множині трійок Хоара:
{ p} f {q}  { p} f {q}  ( f  f )  ( pT  pT )  (q F  qF )
Неважко побачити, що тоді { p} f {q}  { p} f {q}  (| {P} f {Q} | { p} f {q}) . Це
можна трактувати як те, що однією з умов повноти систем виводу є те, що вона має
забезпечувати одночасно вивід всіх трійок з одного класу еквівалентності, або вивід однієї
трійки з іншої, якщо вони належать цьому класу. Прикладом правила, що відповідає таким
вимогам є правило Ax_CONS з додатковою умовою, як це показано в [1].
| { p} f {q}  pT  pT  q F  qF | { p} f {q}
Таким чином маємо, що { p} f {q}  { p} f {q}  (| { p} f {q} | { p} f {q}) . Якщо ми
об‘єднаємо обидва результати, то можна сказати, що питання повноти системи правил
виводу можна розглядати лише для одного представника класу еквівалентності. З визначення
відношення еквівалентності випливає, що в кожному класі еквівалентності є трійка в якій
умова і передумова є тотальними предикатами, її можна отримати з будь-якого представника
класу, довизначивши передумову хибою там де вона була невизначеною, а післяумову –
відповідно істиною. Отже ми можемо розглядати питання повноти системи виводу саме для
випадку тотальних предикатів і використати вже відомі результати.
1.Нікітченко М.С., Криволап А.В. Семантичні властивості монотонних логік Флойда-

Хоара // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – №3. –
С. 215-222.
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РОЗПОДІЛ ЗНАЧЕНЬ СЛІВ ТЕКСТУ ЗАЛЕЖНИЙ ВІД ЇХ ТЕМАТИЧНОЇ ТА
СЕМАНТИЧНОЇ ПОВ’ЯЗАННОСТІ
Лиман К.С.
Задача вибору правильно значення слова у тектсті з наперед заданої множини
(словника чи бази знань), та актуальним прикладним напрямом. В базах знань, окрім
відношення між словами та концептами, може бути задана низка відношень між самими
концептами. Наприклад, у WordNet концептом є множина слів синонімів, які вказують на
деяке одне поняття опис якого надано в глосарії. WordNet містить багато лексикосемантичних відношень між словами та концептами, але далі розглядатимуться лише
іменники та їх таксономічна ієрархія утворена відношенням гіпонімії: «собака» та «хордові»
є гіпонімами поняття «тварини». Фактично, дана таксономія є направленим графом з
коренем – штучним вузлом в який не входить жодне ребро. Було запропоновано декілька
методів оцінки семантичної схожості та пов‘язаності на основі структури WordNet,
наприклад кількість спільних слів в описах. Розглянутою задачею є побудова генеративної
імовірнісної моделі для визначення значення слів документу.
Розглянемо слово документу w d  w1:Nd як випадкову величину wu ~ p  w | cu  , що
приймає значення із словника wu 

, де cu є значенням u -того слова. В дусі Баєсівського

підходу c  c1:Nd також вважатимемо випадковою величиною, cu 
d

- множина концептів.

В даній роботі пропонується розглянути лог-нормальний розподіл для вектору c d :

cud  Mult
де

 i α  

Mult X 1, θ 
expi 

 j exp j 

1, 

– поліноміальний

 st | μt , Σ 



X -вимірний розподіл з однією спробою,

 0;1 – сигмоїдна softmax-функція, st – прихована змінна, μt та Σ –

відповідно вектор середніх та матриця коваріації, яку задамо матрицею семантичної
пов‘язаності між концептами. Індекс t вказує на тематику обрану для i -того слова.
Тематична частина даної моделі наслідує Latent Dirichlet Allocation, LDA [1]: з кожним
документом пов‘язано вектор пропорцій тематик θd ~ Dir K  α  (розподіл Діріхле). Для
кожного слова імовірність обрати тематику t дорівнює t -тому елементу θ d , тобто
p( zu  t | θd )  t . Значення змінної zu визначає один з K наборів параметрів розподілу над
словами, наприклад, для LDA це βt ~ DirV ( τ) , wu ~ MultV (1, βt ) , а для даної моделі це μ t
Важливим моментом, є те, що апроксимований сумісний розподіл cu та cv , який можна
проінтерпретувати як оцінку семантичної пов‘язаності двох концептів (імовірність того, що
два поняття з‘являться в одному контексті), в даній моделі прямо залежить від Σ , тобто від
наперед обчисленої матриці пов‘язаності.
1.Blei D., Ng A., Jordan M. Latent dirichlet allocation // Journal of Machine Learning
Research. - : JMLR.org, 2003 p.. - pp. 993-1022.
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МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕВОДЧИКА
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
Назиров Ш.А., Рахманов К.С., Махмудов А.З.
Глобализация - это процесс всемирной экономической, политической и культурной
интеграции и унификации. Глобализация представляет собой процесс втягивания связанных
друг с другом субъектов системой международного разделения труда, экономических и
политических отношений и являющихся главными действующими лицами международных
отношений, что требует знание и понимание языка. В данном случае мы рассмотрим
тюркские языки.
В мире около десяти стран разговаривают на тюркских языках. Поэтому создание
электронного переводчика с тюркских языков является актуальным.
Тюркские языки состоят из следующих групп:
 Карлукская группа - узбекский, уйгурский;
 Кыпчакская группа - казахский, каракалпакский, татарский, башкирский;
 Огузская группа - турецкий, туркменский, азербайджанский и гагаузский.
При разработке электронного переводчика с одного тюркского языка на другой
тюркский язык вызывает много проблем. Одной из них является построение модели
тюркских языков с учетом и классификации.
Затем следует разработать алгоритм и программное средство электронного
переводчика. Прежде чем построить модель, требуется составить словари для тюркских
языков.
Для создания словарей тюркских языков сначала надо создать таблицы, сохраняющие
слова с их предлогами. В основной таблице сохраняются корневые слова и их приставки и
окончания узбекских и каракалпакских языков.
При переводе слов с узбекского на каракалпакской или обратно сначала ищутся
соответствующие корневые переводимые слова в таблице базы данных KORN. Затем
проверяется наличие окончания у корневого слова. Если окончание есть, тогда в таблице
OLDQ ищется равнозначное слово. И тогда нам предлагается перевод.
На сегодняшней день разработаны математические модели узбекского и
каракалпакского языков и на их базе созданы электронные переводчики узбекскокаракалпакский и каракалпакско-узбекский [1]. Словарный запас состоит из около 40 000
слов [2].
В настоящее время в базу данных словаря расширяется словарем: казахский –
узбекский, казахский – каракалпакский, узбекский – туркменский, узбекский азербайджанский.
1. Пулатов А.К. Компьютерная лингвистика. Ташкент.: Akademnashr, 2011. – 520 с.
2. Назиров Ш.А. Проблема создание электронного перевода для тюркских языков //
Вестник ТУИТ №4/2011 Ташкент. 57-60 с.
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Нікітченко М.С., Потапенко Ю.І. - Властивості багатозначних предикатів стабільних відносно відношення толерантності

ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОЗНАЧНИХ ПРЕДИКАТІВ СТАБІЛЬНИХ ВІДНОСНО
ВІДНОШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Нікітченко М.С., Потапенко Ю.І.
Дослідження бінарних відношень є невід‘ємною складовою математичної логіки.
Порівняно небагато досліджень проведено стосовно відношення толерантності, яке є більш
загальним ніж відношення еквівалентності, але не менш актуальним.
Метою цієї роботи є вивчення багатозначних предикатів, стабільних відносно
відношення толерантності. Використовуються позначення робіт [1,2].
Нехай D – довільна множина. Відношення   D  D називається відношенням
толерантності, якщо воно рефлексивне та симетричне на D. Нехай L  { li | i  I } – повна
p
решітка з інволюцією. PL  D 
L – множина часткових предикатів.
Предикат p  PL називається стабільним відносно відношення толерантності,
якщо для усіх d, dD і l L таких що d  d, p(d)  l і p(d)  l, маємо l  l.
Отриманий клас толерантних предикатів позначимо PLTS.
d #  {a | a  d , a  D} називається нетолерантним
Нехай dD. Множина

доповненням елемента d. Нехай A  D. Множина A#  {d | a  A(d  a), d  D} називається
нетолерантним доповненням множини A.
Областю l-значення p  PL називається множина pl  {d | p(d )  l , d  D}, l  L .
Характеристичним толерантним предикатом елемента d  D називається
предикат  d , для якого  dT  {d } ,  dF  d # . Характеристичним толерантним
предикатом множини A  D називається предикат TC( A)  { a | a  A} .
Характеристичним предикатом множини для нетолерантних L-індексованих множин є
предикат NF ({ Al | l  L })  {TC( Al )  l | l  L \ {F}}  ({TC( Al ) | l  L}  ) .
Нехай { Al | l  L} – множина нетолерантних L-індексованих підмножин D. Тоді
NF ({Al | l  L}) k  Ak , k  L .

Теорема 1. Множина предикатів {}  { d | d  D}  {l | l  L} є системою твірних
алгебри ALTS ( PLTS , D, L) .
Теорема 2. Кожен толерантний предикат p  PLTS однозначно задається наступним
виразом: NF ({ pl | l  L}) . Вірне й обернене твердження.
1. Нікітченко М.С., Мілько С.І. Алгебра багатозначних еквітонних предикатів. –
Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки Вип. 2. – Київ, 2004, 286-295.
2. Nikitchenko M.S., Rossada T.V. Equational logics of partial predicates stable under
tolerance relations / N.N. Kizilova, G.N. Zholtkevych // Contemporary problems of mathematics,
mechanics and computing sciences, Kharkov: Apostrophe Pupl., 2012.
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Нікітченко М.С., Шкільняк О.С., Шкільняк С.С. - Композиційно-номінативні логіки з розширеними реномінаціями

КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ З РОЗШИРЕНИМИ РЕНОМІНАЦІЯМИ
Нікітченко М.С., Шкільняк О.С., Шкільняк С.С.
Апарат математичної логіки належить до основних засобів моделювання предметних
областей, він є основою інформаційних і програмних систем. Для цього зазвичай використовується класична логіка предикатів та базовані на її основі спеціальні логіки. Водночас принципові обмеження класичної логіки зумовлюють необхідність побудови нових, програмноорієнтованих логічних формалізмів. Такими є композиційно-номінативні логіки (КНЛ), збудовані на базі спільного для логіки й програмування композиційно-номінативного підходу.
В доповіді пропонуються нові класи КНЛ часткових предикатів. Характерною їх особливістю є використання розширених композицій реномінації (перейменування), які дають
змогу явно задавати відсутність значення для предметних імен (змінних), тобто вилучати з
вхідних даних компоненти з певними іменами. Відсутність значення для імені x позначаємо
vn ,u1 ,...,um V
V
спеціальним символом . Операцію розширеної реномінації r vx11 ,...,
,..., xn ,,..., : А  A задамо так:
vn ,u1 ,...,um
r vx11 ,...,
,..., xn ,,...,  ()   ||{ x1 ,..., xn ,u1 ,...,um }  [v1(x1),...,vn(xn)].

Композицію розширеної реномінації R vx ,,u : PrА  PrА визначаємо за допомогою r vx ,,u :
v ,...,v ,u ,...,u
R vx ,,u ( P)(d )  P(r vx ,,u (d )) ( P)(d )  P(r vx (d )) (замість r x11 ,..., xnn ,1,...,m скорочено пишемо r vx ,,u ).

Властивості композиції R vx ,,u аналогічні відповідним властивостям традиційної [1] реномінації R vx . Це, зокрема, властивості RT, R, R, RR, R, RR.
Чисті першопорядкові КНЛ з розширеними реномінаціями (ЧКНЛРР) можна трактувати як підрівень чистих першопорядкових КНЛ (ЧКНЛ). Визначення формули та відображення інтерпретації задаються аналогічно випадку ЧКНЛ. Те саме стосується визначень істинної
(неспростовної) формули, виконуваної формули, відношень логічного наслідку |=, слабкого
логічного наслідку ||=, логічної еквівалентності , строгої логічної еквівалентності TF . Для
ЧКНЛРР вірна теорема еквiвалентностi, вона формулюється у двох формах – для  та TF .
На основі композицій R vx ,,u задамо композиції розширеної квантифікації x та x:
xP = xP  R x ( P); xP = xP &R x ( P) (тут PPrА).
Таким чином, розширені квантори x та x є похідними композиціями ЧКНЛРР.
Теорема 1. Для x та x виконуються наступні співвідношення:
T(xP)  T(xP); F(xP)  F(xP); T(xP)  T(xP); F(xP)  F(xP).
Основні властивості композицій x та x в цілому аналогічні відповідним властивостям композицій x та x. Наведемо для прикладу R-дистрибутивність:
R) y R vx ,,u ( P)  R vx ,,u ( yР) за умови y {v , x , u } .
Теорема 2. Композиції R vx ,,u , x та x зберігають еквітонність предикатів.
1. Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів / М.С. Нікітченко,
С.С. Шкільняк. – К.: ВПЦ Київський університет, 2008. – 528 с.

407

Нікітченко Микола Степанович, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри теорії та технології програмування,
Шкільняк Степан Степанович, доктор фіз.-мат. наук, проф. кафедри теорії та технології програмування,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: ttp@unicyb.kiev.ua
Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. - Вироджені моделі логік часткових квазіарних предикатів

ВИРОДЖЕНІ МОДЕЛІ ЛОГІК ЧАСТКОВИХ КВАЗІАРНИХ ПРЕДИКАТІВ
Нікітченко М.С., Шкільняк С.С.
Характерною ознакою класичної логіки є непорожність кожної області інтерпретації.
Однією з причин є вимога гарантувати істинність предикатів вигляду P(x)yP(y). Водночас
для логіки часткових квазіарних предикатів далеко не кожний предикат вигляду PyP є істинним. Тому виникає необхідність дослідити вироджені моделі мови із порожнім носієм.
Алгебру даних (A, PrA) назвемо виродженою, якщо A = . У цьому випадку існує єдине
дане – порожня іменна множина, яка не має елементів, тобто її графіком як функції є . На
виродженій алгебрі існує лише три предикати – тотожно істинний T, тотожно хибний F,
всюди невизначений . Для чистих першопорядкових логік вироджені композиційні системи
мають вигляд ({}, {T, F, }, C), де C задається базовими композиціями , , R vx , x.
Дія пропозиційних композицій ,  подібна дії відповідних сильних Клінієвих зв‘язок:
T = F, F = T,  = ; TT = TF = FT = T = T = T, F = F =  = , FF = F.
Композиція R vx діє як тотожне перетворення: R vx ( P)  P , де P{T, F, }.
Формальне продовження композицій квантифікації на предикати над A =  дає xP = F
та xP = T для кожного P{T, F, }. Закони де Моргана вірні: xP = xP, xP = xP.
Водночас таке продовження веде до порушення фундаментальних законів логіки:
x(PxP) = x(xPP) = x(PP) = F; x(PP) = T.
Дамо тепер коректне визначення x та x, яке при A   переходить у традиційне:
dT(xP)  A   та існує a (aA та Р(dxa) = T);
dF(xP)  A   та для кожного a (якщо aA, то Р(dxa) = F);
dT(xP)  A   та для кожного a (якщо aA, то Р(dxa) = T);
dF(xP)  A   та існує a (aA та Р(dxa) = F).
При A =  маємо T(xP) = F(xP) =  та T(xP) = F(xP) = . Отже, xP = xP = 
для кожного P{T, F, }. Для так визначених x та x виконуються закони де Моргана.
Наведене визначення композицій x та x є найбільш адекватним. Ще одним коректним визначенням пропозиційних композицій для предикатів над A =  є їх задання як тотожних відображень: xP = xP = P. Для цих x та x теж вірні закони де Моргана.
Таким чином, для обох розглянутих варіантів коректного визначення вироджених композиційних систем часткових квазіарних предикатів нетривіальними є лише пропозиційні
композиції, в таких системах фактично діють закони пропозиційної логіки.
У випадку класичної логіки тотальних предикатів для вироджених алгебр із порожнім
носієм існує лише два предикати – T та F. Тому існує 22  22 = 16 варіантів можливих значень,
які можуть приймати xP і xP. Єдиним коректним є випадок, коли x та x діють як тотожне відображення. Формально він не відрізняється від випадку предикатів алгебри з 1-елементним носієм. Для предикатів такої алгебри діють лише закони пропозиційної логіки.
Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів / М.С. Нікітченко,
С.С. Шкільняк. – К.: ВПЦ Київський університет, 2008. – 528 с.
1.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ ОБРАБОТКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
СИТУАЦИЙ В ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Поляков С.А.
Задана
денотационная(функциональная)
семантика
оператора
обработки
исключительных ситуаций try/catch, созданная на основе композиционного подхода к
программированию [1, 2]. Оператор вводится как расширение набора композиций и функций
определенных в [3].
К множеству базовых типов добавим специальный тип Exception, элементы которого
будем обозначать exc, возможно с индексами. Этот тип содержит множество всех
исключительных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе выполнения программы.
Доопределим частичные базовые функции таким образом, чтобы на данных, где их
значение неопределенно, они возвращали одну из исключительных ситуаций. В этом случае
будем говорить, что функция генерирует исключение.
Композиция суперпозиции модифицируется таким образом, чтобы построенная ей
функция возвращала элемент из Exception, если один из ее аргументов выдает этот элемент.
Для однозначности берется значение первого по порядку аргумента, генерирующего
исключение.
Наряду с множеством состояний State введем множество исключительных состояний
EState={(exc, st)|excException, stState}. Доопределим стандартные композиции таким
образом, чтобы построенные ими функции возвращали исключительное состояние, если хотя
бы одна из базовых функций генерирует исключение. Например, композиция присваивания
расширяется формулами
(exc, st ) если f ( st )  exc
AS x ( f )(st )  
st[ x  f ( st )]иначе
AS x ( f )(est )  est , est  EState

Перейдем теперь к заданию композиции обработки исключительных ситуаций
TRYexc1 ,exc 2 ,...,exc n : FS n 1  FS

. Обозначим e  exc1, exc2 ,...,excn .

Тогда композиция задается формулой
st0 , если fs 0 ( st )  st0

TRYe ( st )   fsi ( sti ),если fs0 ( st )  (exci , sti ) и exci  e
(exc , st ) если fs ( st )  (exc , st ) и exc  e
k k
0
k k
k

trye (est )  est , est  EState

Таким образом, программная алгебра A_Prog [3] расширена типами данных Exception,
EState, и композицией TRY, а ее композиции и функции доопределены.
1.Редько В. Н. Композиции программ и композиционное программирование / В. Н.
Редько // Программирование. – 1978. – № 5. – С. 3-24.
2.Редько В. Н. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови /
В. Н. Редько, Ю. Й. Брона, Д. Б. Буй, С. А. Поляков. – Київ: Видавничий дім
"Академперіодика", 2001. – 196 с.
3.Нікітченко М. С. Теоретичні основи програмування: [навчальний посібник] / М. С.
Нікітченко. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. –121 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕЦЕПТОРОВ И ЭФФЕКТОРОВ С НЕЧЕТКИМИ И
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ДАННЫМИ
Россада Т.В.
В докладе, на основе исследований моделей мышления и систем типа «искусственный
разум» алгоритмического типа [3], результатов разработок по моделированию семантических М-сетей, полученных в Институте кибернетики имени В.М. Глушкова [3-4] и разработок нейронных сетей, полученных в работах школы У. Мак-Каллоха [2, 6], а также основываясь на исследованиях [7], предлагается метод представления нервной сети некоторой
динамической системы с помощью предикатов классической логики [5], демонстрируется
пример такой модели на ЭВМ. Также предлагается способ преобразования используемых
предикатов к виду, допускающему создание сетевой структуры инженерными или механическими средствами [2,7].
В докладе обсуждаются методы решения подзадач реализации, в частности: решение
проблемы неопределенности или нечеткой определенности значений, возвращаемых рецепторами (рассматривается возможность использования нечеткой логики); решение проблемы
совместимости и несовместимости работы эффекторов (рассматривается поведение предикатов на множестве с введенным на нем отношением толерантности [1]).
1. Nikitchenko M.S. Equational logics of partial predicates stable under tolerance relations /
Nikitchenko M.S., Rossada T.V. // «Contemporary problems of mathematics, mechanics and
computing sciences», 2012.
2. Автоматы: сборник статей / [ред. К.Э. Шеннон, Дж. Маккарти]. / Москва:
Издательство иностранной литературы, 1956. — 400 с.
3. Амосов Н.М. Искусственный разум / Амосов Н.М. — Киев: Наукова думка, 1969. —
156 с.
4. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы /Амосов Н. М., Байдык Т.Н.,Гольцев
А.Д., Касаткин А.М., Касаткина Л.М., Куссуль Э.М., Рачков-ский Д.А.; Под ред. Амосова
Н.М. : АН УССР Ин-т кибернетики. - Киев : Наук. Думка,1991.-272с.
5. Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів / М. Нікітченко,
С. Шкільняк. – К.: Видавнично-поліграфічний центр ―Київський університет‖, 2008. – 528 c.
6. Мак-Каллох У. Надежность биологических систем / Мак-Каллох У. //
Самоорганизующиеся системы. — Москва, 1964. — С. 358-378.
7. Хокинс Дж. Об интеллекте / Джефф Хокинс, Сандра Блейксли. Москва: Вильямс,
2007. — 240 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Стребуляев С.Н.
Методы исследования динамики электроприводов базируются на общих методах
теории автоматического регулирования, которые в настоящее время в значительной степени
модернизируются в связи с широким применением ЭВМ.
В настоящей работе рассматривается применение системы аналитических вычислений
(САВ) Maple для анализа областей устойчивости и нахождение радиуса робастной
устойчивости на примере электромеханической системы привода подач, используемого на
металлорежущих станках с числовым программным управлением [1].
Рассматриваемая система имеет сложную структуру с тремя цепями обратной связи и
восемнадцатью конструктивными параметрами. В процессе анализа устойчивости были
использованы как традиционные методы: корневой метод, метод D-разбиения, метод РаусаГурвица, так и новые теоретические разработки в области исследования робастной
устойчивости [2,3], которые в сочетании с современными компьютерными технологиями
позволили автору работы получить новые научные результаты.
На первом этапе, с помощью разработанного программного обеспечения, был проведен
анализ границ областей устойчивости в плоскостях различных параметров исследуемой
системы. При этом были выявлены параметры, оказывающие наибольшее влияние на
изменение границ этих областей. С использованием метода D-разбиения были получены,
впервые, области устойчивости, в виде поверхностей, в пространстве любых, задаваемых
пользователем, трех параметров. Трехмерный анализ областей устойчивости позволил
получить данные о влиянии, в частности, коэффициентов усиления в цепях обратной связи
на изменение характера границ областей устойчивости.
Полученный богатый материал о границах областей устойчивости был использован для
анализа характеристик устойчивости в случае, если параметры системы не известны точно и
меняются в процессе эксплуатации. В процессе этих исследований был использован принцип
исключения нуля, приведенный в [3]. Для рассматриваемой системы получено значение
радиуса робастной устойчивости [2].
Приведенные результаты получены благодаря использованию широких возможностей
математического моделирования динамических систем, которыми обладает САВ Maple, в
части решения систем уравнений высокого порядка, преобразования очень громоздких
аналитических выражений, графического отображения результатов исследований и
анимационного анализа.
1.Стребуляев С.Н. Исследование робастной устойчивости в одной
электромеханической системе. Нелинейные колебания механических систем. Труды 9
Всероссийской конференции им. Ю.И.Неймарка, 24-29 сентября 2012 г, Н.Новгород.
2. Неймарк Ю.И. Мера робастной устойчивости и модальности линейных систем.
Доклады Академии наук, том 325, №2, изд-во «Наука», с. 247-249,1992.
3. Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление.- М.:Наука, 2002.303с.
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ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА МОДЕЛЬ ГЕОГРАФІЧНОГО ВІДКРИТТЯ УСЄЦ
Ткаченко Н.В.
На продовження робіт [1-2], захищених авторськими правами, досліджено ймовірність
виникнення події вибірки системи чисел на моделі планети, які описують географічне
відкриття Українського Соловецько-Єрусалимського центру та побудовано структуру
причетних планетарно-цивілізаційних відношень. Ізоморфізмом відповідних унарних
відношень виявлено спільне визначальне відношення. В [1]проведена систематизація за
часом і простором подій, які передували відкриттю. Отримано висновки стосовно
коригування базових цивілізаційних відношень.

Оскільки вік задуму відкриття у неймовірну кількість мільярдів разів перевищує вік
Вселеної, то ймовірність події випадання впорядкованого набору чисел, що описують
географічні [3] координати УСЄЦ виходить за межі можливостей наукового рівня досягнень
людства у назві і записі чисел, що описують реально відомі наукові об'єкти, явища чи
процеси, перевищують межі можливостей комп‘ютерів тощо. Числа УСЄЦ перевищують
все, що було досягнуте раціональними діями людини настільки, що ніколи не можуть бути
досягнуті наукою раціональних вимірювань [4]. Географічні закономірності УСЄЦ
заплановані за багато мільярдів років до утворення Землі, Вселеної, людини і діють реально.
1.Ткаченко Н.В. Математично-теологічна модель географічного відкриття "Україна –
єдина країна на планеті, яка розташована точно посередині Соловецько-Єрусалимського
меридіана Василя".: монографія/Н.В.Ткаченко. К.: 2012, 84 с.
2.Ткаченко Н.В. Україна розташована на середині Соловецько-Єрусалимського
меридіана [Картосхеми.] / Н.В.Ткаченко //Вісник геодезії та картографії. – 2012. – №4 (79). –
С.57.
3. Булава Л.М. Фізична географія України. Підручник для 8-го класу. Харків.-Вид "«АН
ГРО плюс» і «Ранок»".- Харків. – 2008. -229с.
4. http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm; http ; //dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/.
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ТРАНЗИЦІЙНІ МОДАЛЬНІ ЛОГІКИ ЧАСТКОВИХ ПРЕДИКАТІВ
Шкільняк О.С.
Для розв'язання широкого кола задач інформатики й програмування з великим успіхом
використовуються модальні логіки. Темпоральні логіки застосовуються для моделювання
динамічних систем, специфікації та верифікації програм. Для опису інформаційних та експертних систем використовуються епістемічні логіки. Програмно-орієнтованими класами
модальних логік є композиційно-номінативні модальні логіки (КНМЛ) часткових предикатів,
які будуються на базі спільного для логіки і програмування композиційно-номінативного
підходу. Важливим класом КНМЛ є транзиційні модальні логіки (ТМЛ), вони відбивають
аспект зміни й розвитку предметних областей. В межах ТМЛ природним чином можуть
розглядатися традиційні модальні логіки – алетичні, темпоральні, епістемічні тощо. Підкласами ТМЛ є мультимодальні, епістемічні та темпоральні КНМЛ.
В основі ТМЛ лежить поняття композиційно-номінативної транзиційної модальної системи (ТМС). Це об'єкт вигляду M = (Cms, Fт, Jт), де Cms = (S, R, Pr, C) – композиційна модальна система, Fm –множина формул мови, Jт – відображення інтерпретації формул на
станах світу, S – множина станів світу, R – множина відношень на S вигляду   S  S (відношень переходу), Pr – множина предикатів на станах, C – множина композицій на Pr, вона
визначається базовими модальними композиціями та базовими загальнологічними композиціями. Для чистих першопорядкових логік S конкретизуємо як множину неокласичних [1]
алгебраїчних систем вигляду  = (A, Pr), де Pr – множина еквітонних предикатів вигляду
V
A {T, F}, а базовими загальнологічними композиціями є , , R vx , x.
ТМС, у яких R = {i | iI}, а базовими модальними композиціями є Кi , iI, де кожному
i зіставлено відповідну Кi , назвемо мультимодальними (ММС). Зокрема, ТМС, в яких R
складається з єдиного бінарного відношення , а базовою модальною композицією є  (необхідно), назвемо загальними. Темпоральні КНМС (ТмМС) – це ТMС із єдиним відношенням
 та базовими модальними композиціями  (завжди буде) та  (завжди було).
Залежно від властивостей відношень переходу можна визначити [2] різні класи ТмМС і
ММС. Традиційно розглядають випадки, коли ці відношення можуть бути рефлексивними,
симетричними чи транзитивними. ММС із скінченними множинами однотипних відношень
переходу назвемо епістемічними. Загальні ТМС є окремим випадком епістемічних ММС.
Досліджено семантичні властивості різних класів ТМЛ, зокрема, властивості відношення логічного наслідку для множин специфікованих станами формул. На цій основі для чистих першопорядкових мультимодальних і темпоральних логік еквітонних предикатів побудовано числення секвенційного типу. Характерною їх особливістю є використання нових, спрощених форм елімінації модальностей та форм елімінації кванторів під реномінаціями. Для
таких числень доведено теореми коректності та повноти. Побудовані секвенційні числення
планується використати в системах автоматизованого доведення Isabelle і SPASS.
1.
Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Математична логіка та теорія алгоритмів. – К.:
ВПЦ Київський університет, 2008. – 528 с.
2.
Шкільняк О.С. Семантичні аспекти транзиційних композиційно-номінативних модальних логік // Вісник Київського ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 3. – C. 281–286.
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ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАРІАНТУ
ЗАДАЧІ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
Яджак М. С.
Нами розглядається одновимірна задача цифрової фільтрації (ЗЦФ) з використанням
процедури адаптивного згладжування [1]. Ця задача полягає у виконанні деякої кількості переобчислень згладжування масиву значень змінних xi (i  1, n) так, що кожне x j переобчислюється через рухоме вікно розміром M j . Для розв‘язання сформульованої ЗЦФ запропоновано оптимальні за швидкодією та використанням пам‘яті паралельноконвеєрні алгоритми
(ПКА). Оптимальність доводилась у вказаному класі алгоритмів, які є еквівалентними за інформаційним графом [2].
Запропоновані ПКА орієнтовані на реалізацію на відповідних спеціалізованих обчислювальних системах – квазісистолічних структурах (КСС) [3], які «копіюють» потактові схеми цих алгоритмів і складаються із елементарних функціональних елементів (ФЕ), що виконують одну із операцій: додавання, множення, транспортування даних. Зазначимо, що ФЕ,
які реалізують арифметичні операції, можуть здійснювати і передачу даних. Легко побачити,
що обсяг апаратури в таких обчислювальних системах залежить від кількості змінних (n),
значення яких переобчислюються, кількості переобчислень згладжування та величини mmax ,
де mmax  max{M i } . Для зменшення обсягу апаратури виконання ПКА пропонується здійс1i  n

нювати на КСС, які відповідають потактовій схемі не всього алгоритму, а лише одного переобчислення згладжування. Очевидно, що в цьому випадку необхідно передбачити засоби
синхронізації під час передачі результатів окремих переобчислень.
Ще одним засобом реалізації розглянутих ПКА можуть бути паралельні обчислювальні
системи зі структурно-процедурною організацією обчислень [4], які складаються із множини
елементарних процесорів (ЕП), множини секторів пам‘яті (СП) та комутатора. Комутатор із
ЕП збирає обчислювальні конвеєри потрібної конфігурації. При цьому через комутатор кожен із процесорів з‘єднується із необхідним СП. Зауважимо, що між стартами конвеєрів реалізуються затримки, визначені в ПКА для кожної паралельної гілки. Важливою проблемою
для таких систем є проблема безконфліктного розташування даних у СП. У роботі пропонуються конфігурації систем із структурно-процедурною організацією обчислень для виконання оптимальних ПКА, а також наведено приклади безконфліктного розташування даних у
СП стосовно окремих випадків розв‘язання сформульованої ЗЦФ.
1. Файнзильберг Л. С. Адаптивное сглаживание шумов в информационных технологиях обработки физиологических сигналов / Л. С. Файнзильберг // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 96–104.
2. Анисимов А. В. Построение оптимальных алгоритмов массовых вычислений в задачах цифровой фильтрации / А. В. Анисимов, М. C. Яджак // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 4. – С. 3–14.
3. Яджак М. С. Квазісистолічні обчислювальні структури та їх застосування /
М. С. Яджак // Академический вестник. – 2007. – № 20. – С. 53–57.
4. Каляев И. А. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры /
И. А. Каляев, И. И. Левин, Е. А. Семерников, В. И. Шмойлов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ
РАН, 2008. – 320 с.
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THE SOLUTION OF INVESTMENT EQUATION IN BUSINESS MODEL
Martina Kubjatková
The article describes Kalecki's business model which consists of the delay differencial
equation. The model deals with a behaviour of investors, their investment orders, the production of
capital goods and delivery of finished capital goods. This model is completed by existence of
positive solutions of the delay differential equation. The solutions are bounded by positive
functions. Actually we can find a solution in some concrete cases.
MichaЕ‚ Kalecki (*1899 - 1970 Warszawa) was polish economist who has devoted especially
to the theory of business cycles and economic growth theories. He was one of first
macroeconomists who applied mathematical models and statistics in various economic problems. In
this paper the Kalecki's business model is described by equation
m
m

J (t )  J (t )    n  J (t   ) = 0,
(1)



where J (t ) is the net investment In our previous research we are interested in the study of the
existence of solutions of delay differential equations of the form
x(t )  p(t ) x(t )  q(t ) x(t   ) = 0, t  0,
(2)
which is identical with Eq. (1). In the paper [1] we found some conditions for the existence of
positive solutions of the equation above, which are bounded by positive functions. This conditions
were summarized into the theorem and some corollaries, which we use to find a positive solution of
the Kalecki's business model in some concrete cases.
1.Kubjatková, M., Olach, R., Štoberová, J. Existence of nonoscillatory solutions of delay
differential equations // APLIMAT 2012: Journal of Applied Mathematics, vol. 5(2012), N.2, pp
103-109, STU Bratislava, ISSN: 1337-6365.
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RECONSTRUCTION OF MOSAIC DATA IN EVIDENCE-BASED ECONOMICS AND
SOCIOLOGY
Maximova T.G., Pankova N.V., Antokhin Y.N.
Decision-making support for public and corporate policy necessitates analysis of statistical
data obtained in social and economic systems. However, the data usually have mosaic nature and
needs reconstruction.
Models and a general algorithm for evaluating with the aid of mosaic data systems‘ states
prevalence, a state-to-state transition intensity and a state duration were developed.
Density estimation technique for reconstruction of state duration distributions was worked out for
the case of time data being registered for elements of social medium that were in a given state at
some fixed moment of observation.
The relationship between time distributions concerned with the following time spaces was
considered: an unconditional dwelling time (state duration regardless of elements‘ state at the
moment of observation); a space of time from the given state occurrence to the observation
moment; a space of time from the observation moment to a transition from the given state; dwelling
time (under the condition that the given state was present at the moment of observation). The
procedures for distributions reconstruction through the sample data of durations from state
occurrence to observation moment were presented. The accuracy of the reconstruction was
analyzed.
Data reconstruction procedures, robust to small distortions of the data and to model
assumptions, were developed for three levels of conclusions based on statistical data. The levels of
measuring, induction and theorizing were considered. The influence of errors and assumptions for
all levels was evaluated.
For indicators of social and economic systems we defined thresholds at which the current
dynamic equilibrium of a system may be lost.
The method for forming the departmental statistical reporting forms and the method for
optimization of mass events registration for the criteria low cost maximum of information were
worked out.
The study was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, agreement
N 14.B37.21.0208.
The study was supported by RFBR, project N 13-06-00877 A.
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STABILITY INVESTIGATION OF STOCHASTIC SYSTEMS USING MOMENT
EQUATIONS
Josef Diblk, Irada Dzhalladova, Mária Michalková, Miroslava R u ži c ková
In the present contribution we derive the functional equations for particular density functions
and the moment equations for the system which are used in the investigation of solvability and
mean square stability. There is shown the application of the results to solve various problems of
practice.
On the probability space (, F , ) we consider the initial value problem formulated for
stochastic system
dx(t )
= A(t ,  (t )) x(t )  B(t ,  (t )),
(1)(2)
dt
x(0) =  ( ),
where A is m  m matrix with random elements, B is m dimensional column vector
function whose elements are random variables,  :   m ,   C () ,  (t ) is random Markov
process with finite number of the states  k , k = 1, 2, , q , which probabilities are
(3)
pk (t ) = P{ (t ) = k }, k = 1, 2, , q,
and satisfy the system of linear differential equations
dpk (t ) q
=  ks (t ) ps (t )
(4)
dt
s =1
with transition matrix ( ks (t ))kq , s =1.
First we consider the simplest case, i.e. the linear homogenous differential equation which
coefficient depends on a random Markov process with two states, for which the moment equations
are derived. Consequently, the moment equations are derived for nonhomogenous linear differential
equations with q possible states of random process, on which the coeffcients depend. On series of
examples we demonstrate that the method is effective and useful.
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Porodko L.V. - Application of laser radiation for treatment in oncologic tumours

Nanoparticles are unique optical characteristics and as a result of wide prospects are opened
their sizes for application in biology and medicine. Nanoparticles from noble metals, especially
gold, have large potential for oncologic diagnostics and therapy as a result of existence in such
particles of surface plasmon resonances which increase dispersion and absorption of light as
compared to massive standards. The Gold nanoparticles have properties be saved in oncologic
tumors, and as they effectively convert absorption into local thermal energy, it can be utilized for
selective fototemperaturna therapy of malignant tumors. As oncologic cells, as well as ordinary,
perish at the temperature of 42 Ñ ’ 43 Ñ , there is possibility to utilize a laser radiation on
frequency of surface plasmons for elimination of such cells.
Heating of gold nanoparticles and gold nanoparticles is considered in a polymeric shell. At an
action even of the permanent one directed electromagnetic field, when a task has axial symmetry
though, in a bullet particle there is the ant symmetric field which was not taken into account other
researchers.
It is presently come into the large notice of scientists, so-called, bimetallic nanoparticles
which consist of silver kernel and gold shell, or vice versa. Changing maintenance of gold and
silver in such particles, it is succeeded to manage both frequency superficial a plasmon and intensity
of absorption. It is conditioned that substantially set about frequencies of superficial plasmons of
gold and silver in an optical range, and absorption in silver nanoparticles considerably anymore
than in gold.
In this considered only one of possible aspects of application of lasers in medicine. From the
formal point of view a task is examined about heating of bullet nanoparticles under the action of
laser radiation. Unlike the known works, it is foreseen that in general case of nanoparticles can
consist of arbitrary amount of layers. This circumstance complicates a task considerably, as it needs
previous determination of the electromagnetic field in layers, calculation of powers of internal
thermal sources, which, obviously, will depend on coordinates, and uniting of initial-maximum
tasks of theory of heat-conducting, for equations with variable coefficients.
It is in process expounded general rising of tasks of electrodynamics and heat-conducting and
the function of internal, related to the external electromagnetic irradiation is determined.
translation the decision of task of electrostatics is built and formulas are got for determination
of tension of electric-field. From general formulas the got is reserved formulas in important case of
the field which operates along the axis of symmetry of the ball.
with the use of found of the electric field of electric-field, which determine power of internal
sources in layers, the task of heat-conducting is untied for the stratified recognition eventual speed
of distribution of heat with application of eventual integral
1.Carslaw H. Thermal conductivity of solids / H. Carslaw, A. Jaeger // IL. "Science",
Moscow. – 1964. – P. 7–32. – 488p.
2.Bohren C.G. Scattering of electromagnetic waves by a charged sphere / C.G. Bohren, A.J.
Hunt // Can. J. Phys. – 1977. – 55. – P. 1930–1935.
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3D FINITE ELEMENT ANALYSIS OF TEMPERATURE CHANGES IN
A TURBOGENERATOR ROTOR DURING A LINE-TO-LINE SHORT CIRCUIT
Pantelyat M.G., Shulzhenko M.G., Rudenko O.K.
Modern large synchronous turbogenerators are complicated spatial structures with
intrinsically 3D electromagnetic field and highly irregular spatial temperature distribution. A
problem of special interest is investigation of coupled 3D electromagnetic and thermal processes in
turbogenerator rotors during a line-to-line short circuit on two phases of the machine. Even in the
case of numerical solution of single-physics problems it is difficult to carry out accurate
computation of 3D transient processes within whole structure of the turbogenerator rotor because of
huge computational expenses. Consequently, such a difficulty concerns multiphysical
electromagnetic-thermal numerical simulation. This paper is devoted to the finite element analysis
of electromagnetic-thermal phenomena in a simplified model of the turbogenerator rotor. Effect of
the various conditions of the rotor cooling (convective heat transfer to air and hydrogen with
various values of the gas pressure) is studied.
The governing equations for 3D transient electromagnetic fields are solved by the nodal finite
element method in a Cartesian coordinate system that moves synchronously with the rotor. The
transient heat transfer equation is solved by the finite element method with internal heat sources
(volumetric Joule losses) obtained from the transient electromagnetic field distribution. Boundary
conditions describing the convective heat transfer from the rotor surface to the cooling gas (air or
hydrogen with various values of the surplus pressure of the gas p) with different values of the heat
transfer coefficient are taken into account.
Results are obtained as spatial and temporal distributions of eddy current density components
and temperatures in the rotor model. In Fig. 1 the calculated time evolution of the rotor surface
temperature in the most heated point of the surface is shown. It is demonstrated that at a line-to-line
short circuit on two phases of the machine the permissible duration of operation (when the maximal
temperature of the rotor reaches the permissible working temperature of insulation of 155-160 C)
equals about 1.02-1.22 s depending on the gas cooling conditions.

Fig. 1. Heating of the rotor surface: 1 – hydrogen cooling, p = 4;
]2 – hydrogen cooling, p = 3; 3 – hydrogen cooling, p = 1; 4 – air cooling.
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ANALYSIS UKRAIN STOCK-MARKET WITH CORRELATION BETWEEN ACTIONS
Shuklin G.V.
The profitability is the main index of stock-market correlation research, wich determining
increasing or decreasing cost action. The intresting situation when time of extinguishing is not
fixed, is not finishing and unknown. In researching correlation between actions need to select
three cases to aspect quantity of profitability.
First case. Course of both different actions is discret quantity.
Second case. Course of both different actions is continuouse quantity.
Third case. The profitability one of action is discret quantity, other action is continuose
quantity.
In all cases the interesting researches is correlation in boundary points – value , when
extinguishing is result.
To research this problem is very original, when introduce the simple formula
(1)
Which name distance between actions, where
Using (1) is reasearching Ukrain stock-market.

– coefficient of correlation.

1. R.N.Mantegna, «Hirarchical Structure in Financial Markets», Cond.-Mat.preprint server
9802256;Eur.Phys.J.B 11,193-197 (1999).
2.Росарио Н.Мантенья, Г. Юджин Стенли «Введение в экономфизику. Корреляции и
сложность в финансах», Москва, издательство «Книжный дом «Либроком»,2009.
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MODELING COHERENT AND SELF-ORGANIZATION BEHAIVIOR OF SOCIAL AND
ECONOMIC SYSTEM
Verzilin D.N., Mamonov S.A., Gorbunova I.R.
Adaptive planning and management of regulatory influences upon social and economic
systems requires an analysis of three aspects: 1) objectives, which are formed through balancing
goals of the subsystems and through self-organization of the target behavior of systems‘ elements;
2) structures of the systems; and 3) mass events associated with the change of states of systems‘
elements.
Modeling of the mutual influences of the objectives, structural characteristics and mass events
associated with the social and economic systems let predict their behavior in a changing
environment.
Methods for integrating network models describing the structure of social and economic
systems, dynamic models of coherent and self-organizing behavior of the systems‘ elements and
models of mass events were developed to implement the modeling.
The interrelations between endogenous variables describing the state of social actors were
presented in the terms of a signed graph notion. An approach to establishing quantitative intervariable dependence via regression and factor analysis was proposed. The integration of graph and
quantitative models was fulfilled. The combined structural – quantitative models let forecast social
actors‘ reactions on external impact and analyze cyclic uncontrolled changes in social medium. An
algorithm for establishing the most informative characteristics of external impacts and reactions was
worked out.
A synthesis of classical linear dynamic models of cybernetic systems and models of optimal
statistical decisions was fulfilled letting describe the process of restructuring and evolution of social
and economic systems in contrast to conventional world-class approaches to modeling of adaptation
and self-organization via dynamic modeling and optimal control theory.
The study was supported by RFBR, project N 13-06-00877 A.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Гірська О.З., Добуляк. Л.П., Цегелик Г.Г.
Використано екстраполяцію часових трендів для аналізу доходів і видатків
Державного бюджету України. Моделювання за допомогою трендів зручно застосовувати
для початкового дослідження динаміки економічного явища чи процесу.
На основі статистичних даних про доходи та видатки Державного бюджету України за
1996 – 2009 рр. було побудовано лінійний, квадратичний, логарифмічний, гіперболічний
часові тренди. З їх допомогою розраховано теоретичні значення досліджуваних показників
та їхні прогнозні значення на наступні чотири роки. Для порівняння моделей
використовувався коефіцієнт кореляції та середня помилка апроксимації.
Проаналізовано вплив окремих факторів на доходи та видатки Державного бюджету
України за допомогою багатофакторних регресійних моделей [1].
Взято до уваги статистичні дані про податкові надходження ( x1 ), неподаткові
надходження ( ), доходи від операцій з капіталом ( ), офіційні трансферти ( x4 ) та цільові
фонди ( x5 ), що разом складають доходи Державного бюджету України. Побудована
п‘ятифакторна регресійна модель залежності доходів Державного бюджету ( y1 ) від
вибраних факторів має вигляд:
y1  1144, 24  3,85 x1  2, 64 x2  7, 05 x3  7, 23x4  1, 49 x5

Далі розглянуто вплив видатків на загальнодержавні функції ( x1 ), оборону ( x2 ),
економічну діяльність ( x3 ), охорону здоров‘я ( x4 ) та освіту ( x5 ) що є складовими видатків
Державного бюджету України, на основі яких також сформовано кластери. Побудована
модель залежності видатків Державного бюджету ( y2 ) від вибраних факторів має вигляд:
y2  514,1  6,5 x1  1, 43x2  2, 4 x3  9, 49 x4  5,36 x5

Розраховані значення коефіцієнтів кореляції для цих моделей
r1  0, 995 та
r2  0, 998 свідчать про щільний зв‘язок доходів та видатків Державного бюджету і
вибраних факторів, що впливають на них.
Побудована багатофакторна модель має важливе значення, оскільки визначені
чинники дають змогу оцінити та вдосконалити систему державного бюджету. Провівши
дослідження бачимо перевагу видаткової частини над доходами, що показує дефіцит
бюджету. Проте розраховані прогнозні значення доходів та видатків свідчать про
покращення загальнодержавної ситуації.
За допомогою побудованих багатофакторних регресійних моделей, які є адекватними
наявним статистичним даним та мають високі ступені значимості оцінених параметрів,
можна здійснювати прогнозування зміни змодельованого економічного явища в результаті
зміни одного чи більше його факторів.
1.Цегелик Г.Г. Основи економетрії: Текст лекцій / Г. Г. Цегелик, - Львів: ЛНУ імені

Івана Франка, 2011. – 134с.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЦІН НА ЛІКАРСКІ ЗАСОБИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РЕІМБУРСАЦІЇ
Джалладова І.А., Мельникова М.
В роботі спочатку обговорюється проблема пов‘язана зі станом ціноутворення на
лікарські засоби (ЛЗ) в Україні. Згідно постанови КМУ №340 з 01.06.2012 по 31.12.2012 буде
здійснюватись реалізація Пілотного проекту по впровадженню державного регулювання цін
на ЛЗ для лікування осіб з гіпертонічною хворобою шляхом встановлення граничного рівня
оптово-відпускних цін на відповідні препарати з використанням механізму визначення
порівняльних (референтних) цін та відпрацювання механізму часткового відшкодування їх
вартості за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів (системи реімбурсації).
На даний момент негативним моментом є той факт, що в Україні спостерігається
перенасиченість аптечними закладами. Так, на 1 аптеку припадає 1,3 тис жителів, а в м.
Києві і того більше – 2,27 тис осіб. В порівнянні в країнах ЄС даний показник становить в
середньому 3,3 тис осіб на 1 аптеку. Як наслідок – висока конкуренція, неможливість
тримати широкий асортимент ліків через надмірність витрат та загрозу збитків, що пов‘язана
з неможливістю здійснення вчасної реалізації та надмірності торгової націнки на препарат
або дефіцит на деякі ліки. Крім того, існує зацікавленість серед працівників у реалізації
більш дорогих ЛЗ з метою збільшення прибутків аптек.
Ряд наведених фактів говорить на користь впровадження та вдосконалення пілотного
проекту, який загалом покликаний зробити ситуацію на ринку ЛЗ більш прогнозованою,
контрольованою та сприятливою для отримання стабільного прибутку та сталого
розвитку вітчизняного виробництва ЛЗ.
Розробка цього проекту потребує сучасного математичного апарату, який
пропонується далі. Апарат із застосуванням теорії випадкових процесів дозволить будувати
моделі, які сприятимуть знаходженню оптимальних шляхів вирішення зазначеної проблеми.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Пілотний проект, референтні ціни, реімбурсація, прогнозування
стабільного прибутку, розвиток вітчизняного виробництва ЛЗ, напівмарковський процес,
необхідні умови оптимізації.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДОХОДУ ОПЕРАТОРІВ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Майсак Т.В.
На сучасному ринку інформаційно-комунікаційних послуг України зростає
конкуренція, впроваджуються нові технології і послуги, змінюються вимоги споживачів.
Тому визначення впливу на доход X операторів впроваджених технологій Ak і кількості
споживачів B j , сегментованих за тарифом або якістю наданих послуг, є актуальним.
Аналогічно можна розглянути інші фактори. Наприклад, для операторів, що надають
послуги Internet, мають значення такі показники: кількість хвилин, проведених середнім
абонентом в мережі на протязі місяця, його середньомісячний трафік та інші. Для всіх
операторів має важливе значення також фактор середньомісячного доходу населення
регіону.
Нехай оператор використовує p інфокомунікаційних технологій і q сегментів
споживачів. Потрібно визначити закономірності впливу на доход X факторів
A   A1 , A2 ,..., Ap  , B   B1 , B2 ,..., Bq  , та їх спільного впливу.
Вказані закономірності можна виявити експериментальним шляхом. Проводять n
дослідів. Результати дослідів упорядковують у вигляді блочної таблиці з двома входами.
Зразок такої таблиці наведений в [1]. Обробка табличних даних здійснюється з
використанням формул двофакторного дисперсійного аналізу і критерія Фішера-Снедекора
F при рівні значущості  та степенях вільності k1  p  1, k2  q  1 та k  N  pq , де N загальна кількість значень xijk доходу X ( xijk - конкретне значення доходу при i -му досліді,

j -му рівні фактора B і k -му рівні фактора A , i  1, n, j  1, q, k  1, p ).
Пропонується наступний алгоритм дослідження залежності доходу операторів від
впроваджених інфокомунікаційних технологій і кількості сегментованих споживачів:
1. Визначити і позначити основну ознаку, фактори впливу та їх рівні.
2. Зібрати дані ознаки при різних рівнях кожного фактора та їх спільної дії.
3. Одержані дані впорядкувати у вигляді блочної таблиці із двома входами. В кожному
блоці враховується вплив на конкретні значення ознаки певних рівнів факторів.
4. За даними таблиці обчислити середнє значення ознаки: для кожного блоку, за
стовпцями; за рядками; загальну середню ознаки.
5. Знайти виправлені дисперсії, що зумовлюють вплив на ознаку кожного фактора та їх
сумісний вплив.
6. Визначити загальну кількість спостережень N і обчислити виправлену дисперсію
для випадкової компоненти ознаки та загальну виправлену дисперсію ознаки.
7. Обчислити спостережені значення F  і знайти в таблиці розподілу ФішераСнедекора Fкр. при рівні значущості   0,01 або   0,05 та двох степенях вільності.
*

8. Після порівняння F та Fкр. за критерієм Фішера робимо висновок відносно
основної гіпотези про відсутність впливу на ознаку кожного фактора або їх сумісного
впливу.
1. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика /
В.І. Жлуктенко,
С.І. Наконечний, С.С. Савіна. - К.: КНЕУ, 2001.- Ч.2: Математична статистика. - 334 с.
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ЕКОНОФІЗИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПОЛІТИЧНОГО
РИЗИКУ
Маханець Л.Л.
Еконофізика – це наука, яка застосовує методологію фізики до аналізу економічних
даних. Вона зʼявилася в середині 1990-их рр. в результаті спроби вирішення складних
економічних проблем за допомогою фізичних методів. Незадоволеність традиційними
економічними теоріями та моделями була обумовлена невідповідністю фінансових даних
існуючим теоретичним моделям. На сьогодні використання еконофізики полягає у спробі
визначити місце аналогів у процесі дослідження економічної діяльності, виявити специфіку
законів економіки та фізики і можливість їхнього застосування до аналізованої системи.
Багато науковців вказують на можливість використання фізичних законів поведінки
ідеального газу для моделювання взаємодії господарських субʼєктів, виходячи з подібності
економічної системи та моделі ідеального газу, що вказано в [1].
Пропонуємо використовувати деякі поняття ідеального газу в аналізі економічних
систем, зокрема політичного ризику.
Питання політичного ризику сьогодні стає особливо важливим в аналізі економічного
потенціалу країни, її економічної безпеки. На рівень політичного ризику впливають багато
макроекономічних показників. Серед них, найбільш впливовими є обсяг зовнішнього боргу
та інвестиції.
Ідеальний газ – це математична модель газу, в якій передбачається, що потенціальною
енергією взаємодії молекул можна знехтувати в порівнянні з їх кінетичної енергією. Між
молекулами не діють сили притягання або відштовхування, зіткнення часток між собою і зі
стінками посудини абсолютно пружні, а час взаємодії між молекулами дуже малий у
порівнянні з часом між зіткненнями.
На основі моделі ідеального газу були теоретично виведені, раніше встановлені
дослідним шляхом, закони: Бойля-Маріотта, Гей-Люссака та Шарля.
Згідно закону Бойля-Маріотта при постійній температурі T обʼєм V даної маси m
ідеального газу обернено пропорційний його тиску p :
pV  const при T  const і m  const .
Якщо прийняти політичний ризик як константу, можна побудувати ізокванти
політичного ризику (аналогічні ізотермам в ідеальному газі).
Фіксуючи політичний ризик на різних рівнях можна отримати набір ізоквант.
А перехід між ізоквантами (різними рівнями політичного ризику) можна описати
адіабатичним процесом. Адіабатичний процес – це процес, що відбувається у фізичній
системі без теплообміну з навколишнім середовищем.
У нашому випадку, можна стверджувати, що даний процес характеризує зміну
політичного ризику внаслідок зміни або обсягу зовнішнього боргу або в обсязі зовнішніх
інвестицій.
У роботі розраховані обсяги зовнішнього боргу та інвестицій, згідно яких можна
розрахувати і забезпечити необхідний рівень політичного ризику.
1. Маханец Л.Л. Эконофизические методы анализа риска / Л.Л. Маханец // Труды
Международной Научной Школы «Моделирование и анализ безопасности в сложных
системах». – СПб: ГУАП, 2009. – С. 326-328.
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ЗАПАЗДЫВАНИЕ В ДИНАМИКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРИБЛЕНИЯ
Осипенко Г.С.
Динамика объема производства моделируется дискретным уравнением. Величина
будущего производства vn+1 определяется текущим объемом производимого товара vn,
объемом продаж, спросом на товар и другими экономическими параметрами. При этом
производитель старается произвести как можно больше, но не больше того что может купить
(освоить) потребитель. Наиболее простая модель производства имеет вид
vn+1= vnexp(a(H - vn)),
где a>0 является коэффициентом адаптации, который зависит от единиц измерения
переменных, H можно трактовать как величину спроса на товар. Если спрос превышает
предложение, то объем производства увеличивается, а если предложение больше спроса, то
объем производства должен быть уменьшен. Предположим, что товар имеет срок хранения
равный нескольким периодам производства, например трем. В этом случае на рынке
находится товар vn+ bvn-1+cvn-2, где bvn-1 есть часть товаров предыдущего производства,
которая не продана за один период производства, cvn-2 есть часть товаров производства vn-2,
которая не продана за два периода производства. Будем считать, что коэффициенты 0<c<b<1
являются постоянными. Таким образом, уравнение приобретает вид
vn+1= vnexp(a(H(1+b+c) - vn- bvn-1-cvn-2)).
Данное уравнение содержит два запаздывания vn-1, vn-2. Количество запаздываний
определяется сроком хранения произведенного товара. Система имеет точку баланса
(неподвижную точку). Динамика производства зависит от соотношений коэффициентов.
Существенную роль играет адаптивный коэффициент a. При небольших значениях a, точка
баланса является устойчивой, при увеличении этого параметра точка баланса теряет
устойчивость через удвоения периода. При дальнейшем увеличении a, появляется странный
аттрактор. Размеры и структура этого аттрактора зависят от остальных коэффициентов. При
увеличении срока хранения товара, точка баланса сохраняет устойчивость при достаточно
больших значениях a.
Кроме описанного уравнения с запаздыванием рассмотрены другие модели динамики
производства.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ
Шатирко О.А.

Значна частина математичних
диференціальних рівнянь виду

моделей

описуються

системами

xt   K xt xt  .

звичайних
(1)

Тут K xt  квадратична матриця що визначає залежність темпів зростання від фазових
координат. Якщо матриця K xt  лінійна, тоді модель - це система з квадратичною правою
частиною. Зокрема, якщо модель скалярна тоді ми отримуємо модель Ферхюльста. Зазвичай
система (1) з лінійною частиною K[ x(t )] може бути записана у векторно-матричній формі
x (t )  [ A  X T (t ) B]x(t ) .

(2)

Тут A  квадратна діагональна матриця зі сталими коефіцієнтами A  aii  , i  1, n ,
T
B  B1 , B2 ,..., Bn  прямокутна n 2  n  матриця, що складається з симетричних квадратних
n  n  матриць Bi , i  1, n , і–тими стовпчиками яких є вектори biT  bi1 , bi 2 ,...,bin  ,
X T t   X 1 t , X 2 t ,..., X n t , прямокутна n  n 2  матриця, що складається з квадратних n  n 
матриць X i t  , і-тими рядками яких є вектори xt  , інші елементи нулі.
Досліджується ненульова точка рівноваги x0 системи (2), яка розташована у першому
квадранті. У випадку асимптотичної рівноваги лінійної частини ненульового положення
рівноваги, гарантованою областю стійкості оcобливої точки x0 буде
Gr0  maxGr : Gr  G0 , Gr  y  R n : y T Hy  r 2 , G0  x  R n : y  R.
r 0

Як правило, більш адекватними математичними моделями реальних об‘єктів та
процесів є системами функціонально-диференціальних рівнянь із запізнюванням
x (t )  [ A  X T (t   ) B]x(t ) .

(3)

Досліджено стійкість ненульової точки рівноваги системи (3). Апаратом дослідження
обрано метод функцій Ляпунова з додатковою умовою Б. С. Разуміхіна.
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Кадыров С.Г. - Расчет внешних сил в плоских задачах взаимодействия акустических ударных волн с препятствиями с помощью дифракционного интеграла

РАСЧЕТ ВНЕШНИХ СИЛ В ПЛОСКИХ ЗАДАЧАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АКУСТИЧЕСКИХ УДАРНЫХ ВОЛН С ПРЕПЯТСТВИЯМИ С ПОМОЩЬЮ
ДИФРАКЦИОННОГО ИНТЕГРАЛА
Кадыров С.Г.
Как известно ([2,3]),
процесс распространения ударной волны (УВ) даже на
относительно больших расстояниях от места взрыва нелинеен. Однако при исследовании
взаимодействия УВ с преградами, когда процесс происходит в ограниченной области, во
многих случаях можно использовать линейные (волновые) уравнения и линейные граничные
условия.
Начально - краевая задача для определения давления, удовлетворяющего волновому
уравнению и заданным условиям на поверхности тела жесткого или деформирующегося под
действием падающей УВ - краеугольный камень предмета, который называют «линейной
нестационарной гидроупругостью» ([1]). Общих методов решения этой задачи не
существует. Известные аналитические решения в основном основаны на методах разделения
переменных и интегральных преобразований [1,2,3]. Часто обращение полученных при этом
изображений провести затруднительно и в результате конкретный анализ результатов
произвести не удается. В некоторых, относительно простых случаях, накоплен большой
объем информации и предложены удобные для практических целей аппроксимации для
описания дифракционного давления.
Как впервые показано в [4] на основе аналогии с геометрической теорией дифракции,
оказывается возможным
построить приближенное
решение
задач дифракции
акустической плоской ударной волны на контуре с углами и гладком выпуклом контуре. В
докладе решения в виде интеграла по контуру (дифракционного интеграла) проверяются на
известных результатах для клина, кругового цилиндра, торца, параболического цилиндра.
1. Гузь А.Н., Кубенко В.Д. Теория нестационарной аэрогидроупругости оболочек.
Методы теории оболочек: В 5-ти томах, Т.5,-Киев:1982.
2. Замышляев Б.В., Яковлев Ю.С. Динамические нагрузки при подводном взрыве. Л.,
«Судостроение», 1967.
3. Перцев А.К., Кадыров С.Г. Воздействие подводного взрыва на элементы корабля.
Издательский центр СПбГМТУ, 2009.
4. Кадыров С.Г. Дифракционное давление на плоском выпуклом контуре при его
взаимодействии с акустической волной давления. Труды Международной конференции по
судостроению (ISC), Секция С: Прочность и надежность морских конструкций. СПБ, 1994,
стр. 119-125.
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