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The Conference covers the following topics:

1. Mathematical methods of system investigation.
 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. Methods and technologies of computer modeling.
 Numerical Methods of Mathematical Physics.
 Method and Technology computer calculations.
 Specialized software and systems.
 Software and Systems Modeling
3. Modeling and investigation of processes in 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. Method of control and complex systems research
 Methods of control and optimization.
 The continuous-discrete systems
 Methods of differential games.
 Fuzzy modeling and systems with uncertainty.
 Modelling in economy and ecology.
5. Logic-mathematical methods of modeling.
 Methods and tools of subject domains specifications.
 Methods and tools of software systems description.
 Modal and temporal formalisms of systems modeling
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ALGORITHM TO SOLUTION A SYSTEM OF HYPERBOLIC EQUATIONS
DESCRIBING THE MOTION IN OIL PODUCTION IN GAS-LIFT PROCESS
Aliev F.A., Aliev N.A., Alieva G.S., Hajieva N.S.
In the paper the initial problem for the system of the linear partial differential equations
in gas-lift process is considered [1, 2]. Searching of pressure of gas or gas-liquid mixture (GLM)
(depending on the coordinates) as a linear function (sweep method) from the corresponding
volume of gas or GLM, we show that the coefficients of this function satisfy two differential
equations, one of which corresponds to the classical quasi-linear partial differential equations [3],
and the second correspond to the linear ordinary differential equation of the first order, whose
coefficients depend on the solution of the first equation. At the end the calculation algorithm
is proposed.The results are illustrated on the example from oil industry which shows adequacy
of the mathematical model.
1. Aliev F.A., Ismailov N.A. Optimization problems with a periodic boundary value condition and boundary
control for gas-lifting wells Neliniini Kolyvannya (Nonlinear Oscillations). V. 17. N. 2. -2014. - P. 151-160.
2. Mukhtarova N.S., Ismailov N.A. Algorithm to solution of the optimization problem with periodic condition
and boundary control,TWMS J. Pure Appl. Math. V. 5. N. 1. -2014. -P. 130-137.
3. Брайсон А., Хо Ю-Ши. Прикладная теория оптимального управления. -Москва: Мир, 1972.
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SHOOTING METHODS FOR IMPULSIVE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
Auzinger W., Burkotova J., Rach
unkova I.
For an impulsive boundary value problem not only boundary conditions are prescribed but
also a (one ore more) barrier function(s), at which the solution u(t) has a prescribed, possibly
state-dependent jump and is therefore discontinuous. For an analytical theory see [1].
An example is a state-dependent Sturm-Liouville boundary value problem of the form

u00 (t) = f (t, u(t), u0 (t)), t ∈ [0, T ],
u(0) − au0 (0) = c1 , u(T ) + bu0 (T ) = c2 ,
u(τi +) − u(τi ) = Ji (τi , u(τi )),
u0 (τi +) − u0 (τi ) = Mi (τi , u0 (τi )),
where the (unknown) points τi , i = 1 . . . p, depend on u through given equations

τi = γ(u(τi )),

i = 1 . . . p.

For the numerical solution of boundary value problems of this type we propose an extension
of the classical shooting approach, where the solution is realized by (numerically) solving
initial value problems starting from a guess (u0 , u00 ) for (u(0), u0 (0)) combined with Newton
iteration for an equation F (u0 , u00 ) = 0 representing the boundary conditions to be satised.
We show that under natural conditions, in particular transversality conditions to be satised
at the barriers, this process is well-dened; in particular, F is a dierentiable function, and
its derivative can be represented exactly and computed numerically. Finally we present several
examples demonstrating the performance of our shooting method.
1. I. Rach
unkov
a, J. Tomecek. State-Dependent Impulses: Boundary Value Problems on Compact Interval.
Atlantis Press, Paris 2015.
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ON SOLVABILITY OF AN INVERSE PROBLEM FOR DETERMINATION
OF HIGHER DERIVATIVE COEFFICIENT IN A PARABOLIC EQUATION
WITH NEUMANN AND INTEGRAL CONDITIONS
E.I. Azizbayov , Y.T. Mehraliyev

Inverse problems for parabolic equations have been investigated in the works of Ivanchov
M.I. [1], Akhundov A.Ya. [2], Ismailov M.I. [3] and etc., but the statement of problems and the
proof technique used in this study are different from representations in these papers.
In this work, we are concerned with an inverse boundary value problem with Neumann and
integral boundary condition for the parabolic equation of second order. The precise statement of the
problem is as follows: let T  0 , and DT : {( x, t ) : 0  x  1, 0  t  T } . Find a pair of functions
{u ( x, t ) , a (t )} satisfying
a(t )ut ( x, t )  uxx ( x, t )  f ( x, t ),

(1)

the initial condiztion
u ( x,0)   ( x) (0  x  1),

(2)

ux (0, t )  0

(3)

the Neumann boundary condition
(0  t  T )

the integral condition
1

 u( x, t )dx  0

(0  t  T ),

(4)

0

and overdetermination condition

u (0, t )  u (1, t )  h(t )

(0  t  T ),

(5)

where  ,  ( 2   2  0) are fixed constant, f ( x, t ),  ( x), and h (t ) are known functions.
Definition. The pair {u ( x, t ), a (t )} is said to be classical solution of problem (1) - (5), if the
functions 0  a (t )  C[0, T ] and u ( x, t )  C 2 ,1 ( DT ) satisfying: an equation (1) in DT , the condition
(2) on the interval [0,1] , and the statements (3)-(5) on [0, T ] .
The following lemma is valid.
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Lemma. Let  ( x)  C[0,1] , f ( x, t )  C ( DT ) ,

1

 f ( x, t )dx  0

(0  t  T ), h(t )  C1[0, T ],

0

h(t )  0 (0  t  T ) , and the following compatibility conditions
1

  ( x)dx  0,  (0)   (1)  h(0)
0

hold. Then the problem of finding a classical solution of problem (1)-(5) is equivalent to the
problem determining of functions u ( x, t )  C 2 ,1 ( DT ) and a (t ) C [0,T ] satisfying the equation (1),
conditions (2) and (3), and the conditions
u x (1, t )  0 (0  t  T ),
a(t )h(t )  u xx (0, t )  u xx (1, t )  f (0, t )  f (0, t ) (0  t  T ) .

(6)
(7)

First, in the present work the existence and uniqueness of the solution of the auxiliary inverse
problem (1)-(3), (6), (7) is proved. Further using foregoing Lemma the existence and uniqueness of
the classical solution of the considered problem (1)-(5) is shown.
Acknowledgment. This work was supported by “50+50” grant at the Baku State University,
Baku, Azerbaijan
1. Ivanchov M.I. Inverse problem for equations of parabolic type. Mathematical Studies,
Monograph Series, Lviv: VNTL Publishers, 2003, 238 p.
2. A.Ya. Akhundov, A.I.Gasanova. Determination of the Coefficient of a Semilinear Parabolic
Equation for a Boundary-Value Problem with Nonlinear Boundary Condition. Ukrainian
Mathematical Journal, vol. 66, no 6, 2014, pp. 949-954.
3. M.I.Ismailov, F. Kanca, D. Lesnic, Determination of a time-dependent heat source under
nonlocal boundary and integral overdetermination conditions, Applied Mathematics and
Computation, vol. 218, 2011, pp. 4138-4146.
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MATHEMATICAL MODELLING OF CONFORMATIONAL DYNAMICS OF DNA
BY DIELECTRIC SPECTROSCOPY
Batyuk L.V., Astapovich D.F., Berest V.P., Kizilova N.N.,
Between the different forms of DNA, with changing external conditions, conformational
transitions occur. Conformational transitions have both cooperative and noncooperative nature.
Cooperative conformational transitions are associated with the need to overcome the energy barrier.
Besides, there is a boundary of conformations, for example, “A-B junction”, which, without
breaking the stacking, leads to the bending of the double helix of DNA, which is important for the
processes of DNA supercoiling and its interaction with proteins [1]. One of the factors determining
the conformation of DNA is its hydrated environment. The water molecules sorbed on the surface
of the biopolymer form a multilayered hydrated shell with a regular structure of hydrogen bonds
[2]. Such water bridges contribute significantly to the stabilization of DNA double helices, up to
70% in the enthalpy of B-DNA melting in moistened films and gels. The influence of the hydration
shell on the conformational state of DNA causes the researchers' interest in studying the properties
of water molecules in a hydrated shell. It is difficult to conduct such an analysis in solution,
because, for example, at usual DNA concentrations used in the study of UV spectra (10-6-10-5 g/ml),
the amount of water bound to DNA is 10-4-10-5 % of the total amount of water in the solution,
which leads to unrealistic requirements for the accuracy of measuring devices. Therefore, a
convenient model object for studying the properties of the hydrate shell is moistened DNA samples,
such as films and fibers. In addition, according to modern concepts in biological systems, there are
no free water molecules, so DNA in them, apparently, are not in solution, but, on the contrary,
compete for hydrated water with other substances.
In this paper we consider a model of bounded volume that describes the conformational
transitions of a DNA molecule induced by a change in the relative humidity of a sample. The
conformation of DNA is determined by its ion-hydrate environment. The DNA molecule is modeled
by a sequence of monomer units, of a certain length. The DNA molecules commonly used in the
experiment include 105 pairs of nucleotides, which allow us to use the methods of thermodynamics
in the description of DNA. The chain links can be in one of three conformational states: a
disordered form, and two conformations, between which reversible cooperative conformational
transitions are possible. Water molecules that are directly connected to the double helix of DNA
form an impermeable cationic primary hydrate shell, which includes 11-12 water molecules per
nucleotide. The water molecules associated with the primary hydrated shell due to hydrogen bonds
form a secondary hydrated DNA envelope. There are also tertiary, etc. hydrate shells, however, the
properties of the water molecules that form them, differ little from the properties of water molecules
far from DNA. The inclusion of DNA in the consideration of the hydrate environment requires the
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use of a device designed to describe open thermodynamic systems [3], using stochastic methods of
analysis, DNA exchanges water with the environment when the external conditions change.
Numerical modeling makes it possible to obtain a system of differential equations that describes
processes of sorption of water molecules and associated conformational transitions of nucleic acids.
The increase in relative humidity leads to an increase in the change in free energy during the
sorption of water moles due to the increase in the number of sorbed water molecules, which
changes the ratio of the minima and makes the conformational transition energetically favorable.
1. Retting M., Germann M.W., Wang S., Wilson W.D. Molecular basis for sequencedependent induced DNA bending / M. Retting // Chembiochem. – 2013. – P.323-331.
2. Badasyan A.V., Tonoyan Sh.A., Mamasakhlisov Y.Sh., Giacometti A., Benight A.S.,
Morozov V.F. Competition for hydrogen-bond formation in the helix-coil transition and protein
folding / A.V. Badasyan // Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. – 2011. – V. 83. – P. 1-9.
3. Heidari A. A Thermodynamic Study on Hydration and Dehydration of DNA and
RNA−Amphiphile Complexes / A. A. Heidari // J Bioeng Biomed Sci. - 2016. - P.1-2.
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ON THE FOURTH ORDER OSCILLATING SYSTEMS UNDER THE ACTION
OF EXTERNAL STOCHASTIC PERIODIC DISTURBANCES
Borysenko O.D., Borysenko O.V.

In this talk we consider the behaviour, as ε → 0, of the fourth order non-autonomous
oscillating system driven by stochastic dierential equation

xIV (t) + b1 x′′′ (t) + b2 x′′ (t) + b3 x′ (t) + b4 x(t) =
= εk0 f0 (µ0 t, x(t), x′ (t), x′′ (t)) + fε (t, x(t), x′ (t), x′′ (t))
with non-random initial conditions x(0) = x0 , x′ (0) = x0 , x′′ (0) = x0 , x′′′ (0) = x0 , where
ε > 0 is a small parameter, fε (t, x, x′ , x′′ ) is a random function such that
∫ t
∫ t
m
∑
′
′′
ki
fε (s, x(s), x (s), x (s)) ds =
ε
fi (µi s, x(s), x′ (s), x′′ (s)) dwi (s)+
(1)

0

∫t ∫
+ε

0

(3)

(4)

0

i=1

km+1

(2)

fm+1 (µm+1 s, x(s), x′ (s), x′′ (s), z) ν(ds, dz),

R

ki > 0, i = 0, m + 1; fi are non-random functions, periodic on µi t, i = 0, m + 1 with period
2π ; wi (t), i = 1, m are independent one-dimensional Wiener processes; ν(dt, dy) is the Poisson
measure independent on wi (t), i = 1, m, Eν(dt, dy) = Π(dy)dt, ν̃(dt, dy) = ν(dt, dy) − Π(dy)dt,
Π(A) is a nite measure on Borel sets A ∈ R.
We make a change of time t → t/εk , where k = min{k0 , 2k1 , . . . , 2km , km+1 }, and study
asymptotic behaviour of considered oscillatory system, as ε → 0, in the cases, when there exists
stable harmonic oscillations in the system under condition ε = 0.
It is considered the following cases:
1) b1 > 0, b3 > 0, b21 b4 = b3 (b1 b2 − b3 ), b4 > b14b3 .
2) b1 > 0, b3 > 0, b1 b2 > b3 , b21 > 4(b2 − bb31 ), b21 b4 = b3 (b1 b2 − b3 ).
(
)
(
)
b21
b21
b21
2
3) b1 > 0, 4b2 > b1 , b3 = b1 b2 − 4 , b4 = 4 b2 − 4 .
4) b1 = 0, b3 = 0, b2 > 0, b4 > 0, b22 > 4b4 .
The non-resonance and resonance cases are considered. The dependence of coecients of
averaging system on order of small parameter ε > 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. Averaging method for autonomous oscillating system of fourth order under the action of
random disturbances/ O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Bulletin of Taras Shevchenko National University
of Kyiv. Series: Physics and Mathematics  2010.   4.  P. 11  15.
2. Borysenko O.D. Limit behavior of autonomous fours order oscillating system under the action of random
perturbations in the case of complex roots of characteristic equation / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko //
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics  2011.   2.  P.
7  11.

21

Borysenko Oleksandr Danylovych, Ph.D. (Phys.Math.), Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,

e-mail: odb@univ.kiev.ua;
Borysenko Dmytro Oleksandrovych, Ph.D student, faculty of Mechanics and Mathematics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,

e-mail: dima.borisenko.wrk@gmail.com;

ON THE STOCHASTIC LOGISTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
Borysenko O.D., Borysenko D.O.
The construction of the logistic model and its properties are presented in [1]. A deterministic
nonautonomous logistic equation has a form
dN (t) = N (t) (a(t) − b(t)N (t)) dt, N (0) = N0 > 0,

and models the number N of a single species whose members compete among themselves for
a limit amount of food and living space. Here a(t) is the rate of growth and a(t)/b(t) is the
carrying capacity at time t. In the paper [2] it is studied the existence of global solution to the
nonautonomous stochastic logistic dierential equation
dN (t) = N (t) [(a(t) − b(t)N (t))dt + α(t)dw(t)] , N (0) = N0 .

In our presentation, we consider the stochastic nonautonomous logistic dierential equation
of the form
[

]

∫

dN (t) = N (t) (a(t) − b(t)N (t))dt + α(t)dw(t) +

R

γ(t, z)ν̃(dt, dz) , N (0) = N0 ,

(1)

where w(t) is the standard one-dimensional Wiener process, ν̃(t, A) = ν(t, A)−tΠ(A), ν(t, A) is
the Poisson measure, which is independent on w(t) and N0 > 0, E[ν(t, A)] = tΠ(A), Π(A) is a
nite measure on the Borel sets A in R. The coecients of equation (1) do not satisfy the linear
growth condition, but they are local Lipschitz continuous, so the local solution to equation (1)
exists. Under conditions that a(t) > 0, b(t) > 0 and α(t) be a bounded continuous functions
dened on [0, +∞), Π(R) < ∞ and γ(t, z) is continuous on t function and | ln(1 + γ(t, z))| ≤ K
for some constant K > 0, we obtained the explicit form of global solution to equation (1). In the
case when coecients a(t), b(t), α(t) and γ(t, z) are continuous on t, T -periodic on t functions,
a(t) > 0, b(t) > 0 and
∫

T

[

∫

a(s) − α (s) −
2

0

R

]
γ 2 (s, z)
Π(dz) ds > 0,
1 + γ(s, z)

we will show, that the equation for function E[1/N (t)] has a unique positive T -periodic solution.
Analogous results are obtained for the stochastic nonautonomous logistic dierential
equation of the form
[

∫

dN (t) = N (t) (a(t) − b(t)N (t))dt + α(t)dw(t) +
θ

]

γ(t, z)ν̃(dt, dz) ,
R

where θ > 0 is an odd integer.
1. Iannelli M. An Introduction to Mathematical Population Dynamics/ M.Iannelli, A. Pugliese. - Springer,
2014. - 346 p.
2. Jiang D. A note on nonautonomous logistic equation with random perturbation/ D. Jiang, N. Shi // J.
Math. Anal. Appl. - 2005. - 303. - P. 164  172.
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DIFFERENTIAL EQUATIONS IN GENE REGULATORY THEORY
Brokan E., Sadyrbaev F.
Networks of interacting elements changing over time are elsewhere. Their behaviour sometimes can be described by systems of dierential equations [1-4]. We deal with systems that
arise in gene regulation theory. Self-regulation of processes in a living cell strongly depends
on interaction of genes that express proteins aecting other genes. This interaction is roughly
described by a regulatory matrix W. Matrix W consists of entries Wij that take values 1, 0,
or −1, corresponding to activation, no interaction and inhibition of the i-th gene by the j -th
gene. The dynamical system for this model is

X
dxi
= f(
Wij xj − θ)vg − xi vg − η,
dt

(1)

where f (z) = 1/(1 + e˘µz ) is a regulatory function, µ, vg , θ are parameters. The rate of increase
in the expression level is given by the regulation function f. The rst two terms in (1) describe
the deterministic component in gene control expression level, and the last one, η, relates to
stochastic component.
The system in extended and simplied form is

 dx
1
1

=
− x1 ,


−µ(W
x
+W
11 1
12 x2 +...+W1n xn −θ)

dt
1+e


1
 dx2
=
− x2 ,
x
+W
−µ(W
21
1
22 x2 +...+W2n xn −θ)
dt
1+e


...



1

 dxn =
− xn .
x
+W
−µ(W
n1
1
n2 x2 +...+Wnn xn −θ)
dt
1+e

(2)

It is widely believed [3] that biological systems adapt to unknown changes by attractor selection. Therefore we study attracting sets in the above dynamical system for various choices of
regulatory matrix W.
1. F. M. Alakwaa, Modeling of Gene Regulatory Networks: A Literature Review, Journal of Computational
Systems Biology, 1(1):67-103, 2002.
2. H. D. Jong, Modeling and Simulation of Genetic Regulatory Systems: A Literature Review, Journal of
computational biology, 9(1), 2014.
3. Y. Koizumi et al. Adaptive Virtual Network Topology Control Based on Attractor Selection. Journal of
Lightwave Technology (ISSN : 0733-8724), 28(11):1720 - 1731, 06/2010 DOI:10.1109/JLT.2010.2048412.
4. N. Vijesh, S. K. Chakrabarti, J. Sreekumar, Modeling of gene regulatory networks: A review, J. Biomedical
Science and Engineering, 6:223-231, 2013.
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ON A REGULARIZATION METHOD
FOR SOLVING MATRIX SYLVESTER EQUATION
Chuiko S.M., Dzyuba M.V.
We establish the conditions of regularization [1–3] of the matrix Sylvester equation [4–6]
k
X

Qi C Ri = B.

(1)

i=1

Here Qi ∈ Rα×β , Ri ∈ Rγ×δ — given matrix, C ∈ Rβ×γ — unknown matrix. We also construct
form of linear perturbation ε ECF of the regularized linear matrix Sylvester equation
k
X

Qi C Ri + ε ECF = B

(2)

i=1

and construct solutions of the linear matrix equation (2) in general case when the linear matrix
operator L, corresponding to the homogeneous part of the linear generalized matrix Sylvester
equation (1), has no inverse. Here E ∈ Rα×β , F ∈ Rγ×δ — unknown matrix.
Linear matrix Sylvester equation widely used in the theory of stability of motion, control
theory, as well as the solution of differential Riccati and Bernoulli equations and signal processing.
If the structure of the general solution of the homogeneous part of the Lyapunov equation
is well studied, the solution of the inhomogeneous equation Sylvester and, in particular, the
Lyapunov equation is quite cumbersome. By using the theory of generalized inverse operators,
A.A. Boichuk and S.A. Krivosheya establish a criterion of the solvability of the Lyapunov-type
matrix equations AX − XB = D and X − AXB = D and investigate the structure of the set
of their solutions [5].
Using the technique of Moore-Penrose pseudo inverse matrices, we suggest an algorithm
for finding a family of linearly independent solutions of the linear matrix equation (1) and, in
particular, the Sylvester matrix equation in general case when the linear matrix operator L,
corresponding to the homogeneous part of the bilinear matrix equation, has no inverse. We
find an expression for family of linearly independent solutions of the linear matrix equation
(1) and, in particular, the Sylvester matrix equation in terms of projectors and Moore-Penrose
pseudo inverse matrices. This result is a generalization of the result article A.A. Boichuk and
S.A. Krivosheya [5] to the case of bilinear matrix equation.
1. Krein S.G. Linear Differential Equations in Banach Space. — American Mathematical Society, 1972, 390 p.
2. Boichuk A.A., Samoilenko A.M. Generalized inverse operators and Fredholm boundary-value problems. —
Utrecht; Boston: VSP, 2004, 317 p.
3. Chuiko S.M. On the regularization of a linear Fredholm boundary-value problem by a degenerate pulsed
action // Journal of Mathematical Sciences, 2014. Vol. 197, № 1, pp. 138 — 150.
4. Lancaster P. The Theory of Matrices. — Academic Press, New York, 1985, 570 p.
5. Boichuk A.A., Krivosheya S.A. Criterion of the solvability of matrix equations of the Lyapunov type //
Ukrainian Mathematical Journal, 1998, Vol. 50, № 8. – pp. 1162 – 1169.
6. Chuiko S.M. On the solution of the generalized matrix Sylvester equation // Chebyshevskiy Sb., 2015, Vol.
16, pp. 52 — 66.
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ON STABILITY OF DELAY DIFFERENTIAL SYSTEMS
Domoshnitsky A.

In this talk we propose new explicit tests of exponential stability of delay systems. Our approach
is based on nonoscillation of solutions and positivity of the Cauchy functions of corresponding scalar
delay differential equations. Our results can be applied to exponential stabilization of systems with state
and input time-varying large delays by feedback control with delays that can be greater than the state
ones. In our approach unstable systems with positive delayed terms, implying oscillation and instability
of diagonal equations and, as a result, instability of corresponding systems, are "compensated" by
negative terms with close delays. Such a stabilization is always possible in the case where the control
appears in each differential equation of the system. Results on stabilization on the basis of only one
controlled component are also proposed. Several applications are demonstrated.
Let us describe the novelty of proposed results. Delays, arising in nonoscil- latory and stable
ordinary differential equations, can induce oscillation and in- stability of their solutions. That is why the
traditional direction in the study of nonoscillation and stability of delay equations is to establish a
smallness of delay, allowing delay differential equations to preserve these convenient proper- ties of
ordinary differential equations with the same coefficients. In this talk, we find cases in which delays,
arising in oscillatory and asymptotically unsta- ble ordinary differential equations, induce nonoscillation
and stability of delay equations. We demonstrate that, although the ordinary differential equation

can be oscillating and asymptotically unstable, the delay equation

can be nonoscillating and exponentially stable. Results on nonoscillation and exponential stability of
delay differential equations are obtained. On the basis of these results on nonoscillation and stability, the
new possibilities of non-invasive (non-evasive) control, which allow us to stabilize a motion of single
mass point, are proposed. Stabilization of this sort, according to common belief requires a damping term
in the second order differential equation. Results formulated in this talk refute this delusion.
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SOLUTION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION
FOR CONTROL PROBLEM
Dziubenko K.G.
Let t1 , t2  R , t1  t2 . Random processes X 1 (t ) and X 2 (t ) , t [t1, t2 ] are stochastically equivalent

X1 (t )  X 2 (t ) a.s., t [t1, t2 ] . GX (t )  M ( X (t )  X (t1 ))2 , t [t1, t2 ] – structural function of a
random process with orthogonal increments X (t ) , t [t1, t2 ] . Abbreviation “a.e.” means “almost
if

everywhere” (with respect to the measure), “a.s.” – ‘almost surely’ (i.e. with probability 1).
Theorem 1. Let t1  t2 , and the conditions hold:
1) X (t ) , t [t1, t2 ] , – random process with orthogonal increments;

2) h(t , s ) , s  [t1, t ] , t [t1, t2 ] , – bounded measurable with respect to (t , s ) function.
Then the following statements are true.
t2

1.  s h(t , s ) dt exists and is measurable with respect to s  [t1, t2 ] dGX -a.e.
t

2.  t h(t , s ) dX ( s ) exists for all t [t1, t2 ] .
3. 

1
t2
t1



t2
s



t

h(t , s ) dt dX ( s )   t 2
1



t
t1



h(t , s ) dX ( s ) dt a.s.

Theorem 2. Let t1  t2 , and the conditions hold:
1) X (t ) , t [t1, t2 ] , – random process with orthogonal increments;
2) g (t , s ) , s  [t1, t ] , t [t1, t2 ] , – bounded measurable with respect to (t , s ) function;

3) g t (t , s ) , s  [t1, t ] , t [t1, t2 ] , – bounded measurable with respect to (t , s ) function,
continuous with respect to t  [ s, t2 ] for every s  [t1, t2 ) . Then

d



t
t1

 

g (t , s ) dX ( s ) 

t
t1



g t (t , s ) dX ( s ) dt  g (t , t ) dX (t ) , t [t1, t2 ] .

Theorem 3. Let t1  t2 , and the conditions hold:
1) X (t ) , t [t1, t2 ] , – random process with orthogonal increments;
2) u (t ) , t [t1, t2 ] , – random process for which

t2

 t1

u ( s ) ds    a.s.;

3) a (t ) , t [t1, t2 ] , – continuous function;
4) b (t ) , t [t1, t2 ] , – bounded measurable function;
5) y1 () – random variable.
Then stochastic differential equation

dY (t )  a (t ) Y (t ) dt  u (t ) dt  b(t ) dX (t ) , t [t1, t2 ] ,
with initial condition Y (t1 )  y1 a.s. has the unique up to stochastic equivalence solution

Y (t )  y1 e

t

t1 a ( ) d

t a ( ) d

 t e s
t

1

t a ( ) d

u ( s) ds  t e s
t

1

b( s) dX ( s) a.s., t [t1, t2 ] .

For further information and proofs see [1].

1. Дзюбенко К.Г. Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи
управления // Теорія оптимальних рішень. – 2015. – С. 98 – 105.
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ABOUT ONE MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMICS OF FREE COMPETITION
MARKET
Fedorova K.M.
Modeling of dynamics of economic growth is one of the most popular problems today. As a
rule, construction of mathematical model is based on balance sheet ratios of production of products.
Model of dynamics of free competition can be described by a system of differential equations [1]

functions, which characterize sellers;

functions, which characterize customers;

-functions, which characterize influence of competition;
influence of external factors (state, laws, etc.).
The entered variables have the following content:
- price of the
- th item;
item;

- th item;

- equilibrium price of the - th item;

- equilibrium amount of the - th item;

- upper threshold price value of the

correct, where

functions, which characterize

- number of units of the

- lower threshold price value of the - th

- th item. If the trade is normal, the ratio

is

It is mean, that seller don’t have to bear the losses.

As functions
functions [1], where

are used

In particular, when j  1,2 , i.e. on surface, we get a system of two ordinary differential
equations

We had done analytical and numerical modeling. Influence of lag had been considered, i.e.
system of differential-difference equations with a constant lag had been viewed.
1.
Калитин Б.С. Математические модели первого порядка конкурентного рынка. –
Минск, БГУ, 2012. – 131 с.
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LINEAR ACCELERATOR’S PARAMETERS OPTIMIZATION
IN TASKS OF CHARGED PARTICLES’ BEAM CONTROL
Garashchenko F.G., Matvienko V.T., Kharchenko I.I.
Resolution of real objects or process discovering tasks and testing of their features becomes
much simpler due to studying mathematical models of their behavior prediction and optimal
control. Computer technologies’ urgency in physical researches stipulates development of new
modelling methods of charged particles’ dynamics in linear accelerators. Such questions are studied
lately at conferences on high-energy physics, nuclear physic and accelerators initiated by the
National Academy of Sciences of Ukraine, National Science Center Kharkov Institute of Physics
and Technology, Institute for High Energy Physics and Nuclear Physics. Exactly cooperation with
mathematical modelling department and nuclear aspects’ studying promises Complex Systems’
Modelling department employees effective exchange of their investigations in the domain of
optimization methods’ use.
The problems’ statement analysis of trajectory ensembles and correspondent mathematical
models describing ion beams’ dynamics optimal control that had been performed by authors during
the last thirty years showed that their constructive solution requires new investigations in the
domain of stability and optimization. The used principle of mathematical model complication gives
possibility to solve tasks according to the following scheme: 1) initial control choice and
longitudinal movement optimization; 2) solving problems of particles’ maximal capture into
acceleration regime and correction of optimization parameters considering longitudinal and radial
vibrations; 3) acceleration system structure’s optimization and focusing at small beam currents
considering experimental data; 4) estimation of beam charge boundary value at system functioning
optimal regime and considering forces of electrostatic interaction while calculating optimal
characteristics of correspondent devices; 5) allowances’ determination for the system parameters
and system modelling errors. Number of calculations related to accelerators’ design in leading
scientific centers of Russia and institutes of the National Academy of Sciences of Ukraine
repeatedly confirm constructiveness and effectiveness of such approach. Its practicability consists
not only in problems’ classification by increasing complexity, but also in obtaining source
information for each of the successive steps.
It was also proved that the task of charged particles’ beam control is closely related with the
problems of motion stability theory. Thus, monographers [1,2] proves that one of the principal tasks
of accelerative technics regarding particles’ maximal capture into acceleration regime matches with
the task of practical stability in optimization statement. Unique method of trajectory optimization
tasks’ solution was created for mathematical models of real accelerators of charged particles. Based
on the methods of structure and parameter optimization tasks’ solutions for nondifferentiated
optimization tasks were founded.
1. Bublyk B.M., Garaschenko F.G., Kyrychenko M.F. Structure and parameter optimization and
beams’ dynamic stability. – Кyiv, “Naukova dumka”, 1985. – 304 p.
2. Bashnyakov O.M., Garashchenko F.G., Pichkur V.V. Practical stability and structural dynamic
optimization system. – Kyiv, CUP "Kyiv University", 2002. – 197 p.
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GLOBAL STABILITY AND PERIODIC SOLUTIONS IN CYCLIC SYSTEMS
OF DIFFERENTIAL DELAY EQUATIONS
Anatoli F. Ivanov

Abstract. We study several properties of N -dimensional systems of delay diﬀerential equations of
the form

(1)

x10 (t) = −µ1 x1 (t) + f1 (x2 (t − τ2 )
x20 (t) = −µ2 x2 (t) + f2 (x3 (t − τ3 ))
...
...
0
xN −1 (t) = −µN −1 xN −1 (t) + fN −1 (xN (t − τN ))
xN0 (t) = −µN xN (t) + fN (x1 (t − τ1 ))

where fk , 1 ≤ k ≤ N, are continuous functions satisfying certain sign
assumptions with the overall negative feedback, delays τk and parameters µk are non-negative. We
discuss several aspects of stability, bifurcation, and existence of periodic solutions in such systems.
Systems of this type appear in numerous applications in various fields including physiology,
mathematical biology, and neural networks.
System (1) can be represented in a singular perturbed form (by di-viding each equation by
respective µk , 1 ≤ k ≤ N ). A limiting case of the singular system results in a continuous time
scalar difference equa-tion x(t) = F (x(t − τ )), where F = (fn/µN ) ◦ . . . ◦ (f1/µ1) and τ = τ1
+ . . . + τN . It is shown that the zero solution of system (1) is globally asymptotically stable when
the only fixed point x = 0 of the one-dimensional map F is globally attracting.
Sufficient conditions for the existence of the so-called slowly oscillating periodic solutions in
system (1) are derived. They use the instability of the zero solution of the linearized system (1) and
the one-sided bound-edness of at least one of the
nonlinearities fk , 1 ≤ k ≤ N. Periodic solutions are proved to exist if the total delay τ of the system
is large
enough, or when the overall negative feedback a = f10 (0) · . . . · f (0) < 0 is sufficiently steep (|a| is
large).
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ON SOLVINQ THE PROBLEMES OF STABILITY
BY LYAPUNOV’S DIRECT METHOD
Kalitine B.S.
We consider problems of stability and instability of the trivial solution of non-autonomous
systems of differential equations. We suggest new theorems of Lyapunov’s direct method with
the use of semi-definite auxiliary functions. The idea is based on the use of the additional
function that evaluates the rate of convergence of the solutions to the set, where Lyapunov
function vanishes. We formulate theorems on the non-asymptotic stability and instability which
generalize and develop the corresponding assertions in [1, 2]. The results are adduced by the
examples, where we give a comparison with known results.
Consider a system described by
ẋ = f (x, t), f (0, t) = 0 ∀t ≥ 0,

(1)

defined in an open connected neighborhood D of the origin of coordinates Rn . Assume that a
function f : D × R+ → Rn is a continuous and satisfies certain conditions providing uniqueness
of solution x(x0 , t0 , t) of (1) for each of the initial condition (x0 , t0 ) ∈ D × R+ .
Let K stand for the set of continuous incresing functions a : R+ → R+ such that a(0) = 0,
and K1 ⊂ K is a subset of the functions φ(u), having a continuous derivative for all u > 0.22
The theses of the report, we present only the theorem of stability.
Theorem 1. Suppose that for the system (1) there is a function V ∈ C1 (U × R+ , R+ ) and
function φ ∈ K1 such that for each point (x, t) ∈ U × R+ the folloving conditions are fulfilled:
1) V (x, t) ≥ 0, V (0, t) = 0 and
dφ(V (x, t))
≤ −||f (x, t)||, for V (x, t) 6= 0;
dt
2) x = 0 is uniformly Y0 -stable, where
Y0 = {x ∈ U : V (x, t) = 0, ∀t ≥ 0}.
Then the solution x = 0 of systeme (1) is stable.
If, in addition, there is a function a ∈ K such that
3) V (x, t) ≤ a(||x||),
then the solution x = 0 of systeme (1) is uniformly stable.
The theorem on instability x = 0 is formulated in a similar manner.
1. Kalitin B.S. and R. Chabour. Method of Semidefinite Lyapunov Functions for Systems of Nonautonomous
Differential Equations / B.S. Kalitine and R. Chabour // Russian Mathematics (Iz. VUZ), 2012, Vol. 56, No. 5,
pp. 23–33. c Allerton Press, Inc., 2012. Original Russian Text (c) B.S. Kalitin and R. Chabour, 2012, published
in Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika, 2012, No. 5, pp. 28–39.
2. Kalitin B.S. On the problems of the stability of nonautonomous differential equations ( Method of
Semidefinite Lyapunov Functions) / B.S. Kalitine // – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015.
– 269 p (in Russian).
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EQUILIBRIUM STATE OF THE CONFLICT DYNAMICAL SYSTEM AND
THE HAHN-JORDAN DECOMPOSITIOIN OF SIGNED MEASURES
Karataeva T., Koshmanenko V., Petrenko S.
Let {Ω, M(Ω), >} be a conflict dynamical system [1]. Here Ω denotes a compact, M+
1 (Ω) the
set of all probability measures on the Borel σ-algebra subsets B from Ω, and > binary non-linear
composition in M+
1 (Ω) corresponding to the conflict interaction.
For any couples of measures µ, ν ∈ M+
1 (Ω), µ 6= ν, > generates the trajectory
>

{µN , ν N } −→ {µN +1 , ν N +1 } N = 0, 1, ...

(1)

where
¢
1 ¡ N
N
N
µ
(A)(1
+
θ
)
−
τ
(A)
,
zN
¢
1 ¡
ν N +1 (A) = N ν N (A)(1 + θN ) − τ N (A) , A ∈ B, N = 0, 1, ...
z
µN +1 (A) =

(2)

Here µ0 = µ, ν 0 = ν are a starting couple of probability measures, θN = θ(µN , ν N )
is defined by Hellinger integral, τ N is an appropriated sequence of positive measures, z N =
1 + θN − W N , (0 ≤ τ N (A) = W N ≤ 1).
We say that {Ω, M(Ω), >} is repulsive if for any µ, ν ∈ M+
1 (Ω) the total variation distance
N
N
N
D = supA∈B | µ (A) − ν (A) | increases with N → ∞ and called completely repulsive if
DN → 1, N → ∞.
Theorem. Each trajectory of the completely repulsive conflict dynamical system (1) converges to the equilibrium state {µ∞ , ν ∞ } such that
µ∞ = µ+ , ν ∞ = ν− ,
where measures µ+ , ν− are the normalized components of Hanh-Jordan decomposition of the
starting signed measure ω = µ − ν, µ, ν ∈ M+
1 , µ 6= ν .
The result of this Theorem allow to construct the models of complex systems with conflict
interaction [2, 3].
1. Koshmanenko V. The Spectral Theory of Conflict Dynamical Systems (in Ukrainian) / Koshmanenko V.
– Kyiv: Naukova dumka, 2016, – 287 p.
2. Karataeva T. Explicitly solvable models in problems of redistribution of conflict space / T. Karataeva,
V. Koshmanenko, S. Petrenko // Nonlinear oscillations. – 2017. – 20, N 1. – P. 1-14.
3. Epstein J.M. Nonlinear dynamics, mathematical biology, and social science / J.M.Epstein. – AddisonWisley Publ.Co. 1997. – 164 p.
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BIFURCATIONAL ANALYSIS OF THE DYNAMIC SYSTEM WITH FOLLOWER
FORCE
Kovalchuk V.
The modern investigations of stability and bifurcation of dynamical systems are actual due to
applied aspects. It is extremely important from a practical point of view to be able to analysis the
stability of the operating modes of dynamical systems.
In this report a behavior of triple inverted pendulum under the action of the follower force (a
force tracking the configuration of a system) is investigated. The i-th link of the pendulum is
modeled as a point-mass m i , attached via a massless rigid rod of length l i for i  1, 2, 3 . Deviation
angles from vertical links are  1 ,  2 ,  3 .The model of the triple inverted pendulum with follower
force can be derived via the Lagrange method:

d  T  T
 
 Qt ,  ,   .
d t    

(1)

Kinetic energy of the system is given by the sum of energies of its individual components:

1 3
T  T1  T2  T3   m i xi2  yi2  ,
2 i 1
where
i

i

xi   l s cos s ,

yi   l s sin  s .

s 1

s 1

This results in a system of nonlinear differential equations consisting of three 2-nd order
equations. To reduce the number of parameters of the system we proceed to dimensionless values.
To investigate the behavior of the pendulum, Lagrange equations of motion (1) are
reformulated into a 6-th order system of ordinary differential equations:

x1  x2 ,

x2  F1 ( x 1 , x2 , x 3 , x4 , x5 , x6 ) ,

x3  x 4 ,

x4  F2 ( x1 , x2 , x 3 , x4 , x5 , x6 ) ,

x5  x6 ,

x6  F3 ( x1 , x2 , x 3 , x4 , x5 , x6 ) .

T
To do this, a state vector x  R 6 is introduced: x   ,   .
Using the software platform MATLAB equilibrium curves states pendulum were constructed.
To establish Mechanisms buckling states of equilibrium due to divergent bifurcation and Hopf
bifurcations capabilities of MAPLE were used.
The influence of hard and soft characteristics of the elastic elements on the topological
properties of dynamical system in various fields of space of essential parameters of this system are
analyzed in this report as well.
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DISCONJUGACY VIA LYAPUNOV AND VALLEE-POUSSIN TYPE INEQUALITIES FOR
FORCED DIFFERENTIAL EQUATIONS
Abdullah Ozbekler
In this talk, in the case of oscillatory potentials, we present some new Lyapunov and ValleePoussin type inequalities for second order forced diﬀerential equations. No sign restriction is imposed
on the forcing term. The obtained inequalities generalize and compliment the existing results in the
literature.
Keywords. Lyapunov, Vallee-Poussin, disconjugacy, forced.
This is a joint work with Ravi P. Agarwal (Texas A&M University-Kingsville, USA).
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[1] P. Hartman, Ordinary Diﬀerential Equations, Wiley, New York/Boston 1982.
[2] A.M. Liapunov, Probleme g´en´eral de la stabilite´ du mouvement, (French Translationof a Russian
paper dated 1893), Ann. Fac. Sci. Univ. Toulouse 2 (1907), 27–247.(Reprinted as Ann. Math. Studies,
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GLOBAL EXISTENCE AND EXPONENTIAL STABILITY FOR A
NONLINEAR THERMOELASTIC KIRCHHOFF-LOVE PLATE
Irena Lasiecka, Michael Pokojovy, Xiang Wan
An initial-boundary-value problem for a quasilinear thermoelastic plate of Kirchhoff &
Love-type with parabolic heat conduction due to Fourier, mechanically simply supported and
held at the reference temperature on the boundary, is studied. For this problem, we show
the short-time existence and uniqueness of classical solutions under appropriate regularity and
compatibility assumptions on the data. Further, we use barrier techniques to prove the global
existence and exponential stability of solutions under a smallness condition on the initial data. It
is the first result of this kind established for a quasilinear non-parabolic thermoelastic Kirchhoff
& Love plate in multiple dimensions.
1. Ambartsumian, S. A., Belubekian, M. V., and Minassian, M. M. On the problem of vibrations of nonlinear-elastic electroconductive plates in transverse and longitudinal magnetic fields. International Journal of
Non-Linear Mechanics, 19(2):141–149, 1984.
2. Chueshov, I. and Lasiecka., I. Von Karman Evolution Equations: Well-Posedness and Long Time Dynamics. Springer Science & Business Media, New York – Dordrecht – Heidelberg – London, 2010.
3. Jiang, S. and Racke, R.. Evolution Equations in Thermoelasticity, volume 112 of Monographs and Surveys
in Pure and Applied Mathematics. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, London, New York, Washington D.C.,
2000.
4. Lasiecka, I., Maad, S., and Sasane, A.. Existence and exponential decay of solutions to a quasilinear
thermoelastic plate system. Nonlinear Differential Equations and Applications, 15:689–715, 2008.
5. Lasiecka, I., Pokojovy, M., and Wan, X. Global Existence and Exponential Stability for a Nonlinear
Thermoelastic Kirchhoff-Love Plate. arXiv:1612.00798, 1–39, 2016
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BIFURCATION AND BRANCHING OF SOLUTIONS OF AUTONOMOUS
BOUNDARY VALUE PROBLEMS WITH APPLICATIONS IN CHEMISTRY
Pokutnyi O.O.
Report is devoted to obtaining the necessary and sufficient conditions of the existence of
solutions of boundary value problem
dz(t, ε)
= Az(t, ε) + εR(z(t, ε)), t ∈ J
dt

(1)

lz(·, ε) = α.

(2)

In general A is unbounded (closed) operator with dense domain D(A) = D ⊂ H, H is a Hilbert
space, J ⊂ R; l : C 1 (J, H) → H1 is a linear and bounded operator, α ∈ H1 , H1 is a Hilbert
space; R is sufficiently smooth nonlinearity.
We seek a solution z(t, ε) of (1), (2) which turns (ε = 0) in one of the solutions of
generating boundary value problem
dz0 (t)
= Az0 (t), t ∈ J
dt

(3)

lz0 (·) = α,

(4)

z(t, 0) = z0 (t).
As an example we consider Turing bifurcation for the nonlinear diffusion system of
equations [1]:
∂y
∂x
∂ 2x
∂2
∂ 2y
= Dx 2 − x = (Dx 2 − 1)x,
= Dy 2 − εx2 y,
∂t
∂r
∂r
∂t
∂r
with periodic conditions
`1 x(·) = x(1) − x(0) = 0, `2 y(·) = y(1) − y(0) = 0.

(5)

(6)

Such model is a modification of Turing bifurcation model [1, p.122-124]. The most important
critical periodic case has been considered in [2]. Equation for generating constant has been
constructed.
The main results are applications of the obtained by author results in [3]. Resonance
case is connected with chaotic behavior [1, p.58]. Simple dynamic movement is violated by
resonances [4].
1. Prigogine I. From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences (in Russian) / I.
Prigogine // Moscow: Science, 1985. - 326 p. (From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical
Sciences. USA: W.H.Freeman and Company, 1980.- 272 p.)
2. Pokutnyi O.O. Turing bifurcation for boundary value chemical problems / O.O. Pokutnyi // Third
conference. Mathematics for Life Sciences, September 15–19, 2015, Rivne.- 2015. - P. 33-34.
3. Pokutnyi O.O. Representation of the solutions of boundary-value problems for the Schrodiner equation
in a Hilbert space / O.O.Pokutnyi // Journal of Mathematical Sciences, No 6, vol.205. - 2015. - p. 821-831.
4. Boichuk A.A., Samoilenko A.M. Generalized Inverse Operators and Fredholm Boundary-Value Problems
/ Boichuk A.A., Samoilenko A.M. // II edition, De Gruyter. - 2016. - 296 p.
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STABILITY, BIFURCATION, AND DYNAMICAL BEHAVIOR OF COMPLEX
NONLINEAR SYSTEM WITH PHASE AND GAIN CONTROL
Ponomarenko V.P.
At present, the self-excited oscillator systems with automatic phase control (APC) are an
important device in solving the problems of frequency stabilization, signal formation and
processing in physics, technology, and various engineering applications. It is known that the
systems may be operating both in a synchronous and in self-modulation modes corresponding to the
stable equilibrium state and periodic or chaotic attractors, respectively, that appears in the phase
space of the system’s dynamical models. The synchronous mode is interesting for solving problem
of frequency stabilization and estimation of receiving signals parameters while the use of the selfmodulation modes opens wide possibilities for solving new problem of creating the efficient chaotic
generators for communication systems.
In present paper, we investigate dynamical modes and bifurcation of complex APC-system
combining phase locked loop and automatic gain control loop. The cases are considered when the
control circuits contain the first- and second-order low-pass filters. Under these assumptions, the
mathematical models of complex APC-system are represented as nonlinear dynamical systems in
two and four dimensional cylindrical phase spaces, respectively. Investigation of these models has
been performed with the help of methods of nonlinear dynamics and numerical simulation. We
found the synchronous and self-modulation regimes of considered APC-system and their
bifurcations. The location and behavior of the parameter domains corresponding to different regular
and chaotic self-modulation modes, as well as possible scenarios of the evolution of the selfmodulation modes as a function of inertia parameters, coupling parameter and initial frequency
detuning are established.
It is shown that the considered models exhibits a rich variety of self-modulation modes
including periodic ones caused by the loss of the synchronous mode stability, quasi-periodic selfmodulation modes caused by the loss of periodic self-modulation modes stability and appearance
2D tori in the phase space, and chaotic self-modulation modes. It is found that observed selfmodulation modes become chaotic as a result of period-doubling bifurcations, intermittence,
destruction of tori, and saddle-node bifurcations of limit cycles. It is shown that chaotic and
periodic self-modulation regimes alternate in the region of parameters with complex dynamics of
the APC-system as inertia parameters; coupling parameter and initial frequency detuning vary.
New dynamic modes and nonlinear phenomena have been detected in complex APC-system
with second-order low-pass filter in frequency control circuit. Analysis of the system’s model
enabled us to reveal the following effects in the dynamics of APC-system caused by using of this
type of filter: decrease of parameter domain corresponding to synchronous modes as inertia
parameter of the filter is increased; irregular transitions between quasi-synchronous modes (with
oscillatory behavior of phase difference) and asynchronous modes (with rotation of phase
difference) under variation of system parameters; destruction of oscillatory and rotational 2D tori
and transitions of the system to “torus-chaos” modes. These phenomena, in our opinion, are of
importance for both basic and applied research of nonlinear dynamics of self-excited oscillator
systems with automatic frequency control.
The wide variety of chaotic modes offers considerable possibilities of forming various
frequency-and amplitude-modulated signals at the output of the APC-system. Control the
characteristics and regions of existence of generated signals can be easily realized by means of
system’s parameters changing.
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SOME GEOMETRICAL ASPECTS OF INFINITE-DIMENSIONAL
MECHANICAL SYSTEMS
V. M. Savchin
Denote U = C 2 ([t0 , t1 ], U1 ), V = C([t0 , t1 ], V1 ), where U1 , V1 are normed linear spaces over the
field o f r eal numbers R.
Let the position of infinite-dimensional dynamical system be described by the function u ∈ U ,
satisfying the conditions u|t=t0 = u0 , u|t=t1 = u1 , where u0 , u1 are elements from U1 . In what it
follows we will use the notations and the terminology of papers [1-3]. Let us consider the bilinear
form h·, ·i : U1 × V1 → R and the kinetic energy T [u, ut ] = 12 hut , Au ut i, where Au is a linear
Gateaux differentiable operator, in general depending on u in a nonlinear way.
Rt1
d
Let us denote A0u (h; g) = dε
Au+εg h|ε=0 , F [u] = T [u, ut ]dt and let f (t, u, ut ) be a density of
t0

acting forces.
Theorem 1. There is an equality −gradF [u] = 12 (Au + A∗u )utt + 21 [A0u (ut ; ut ) + A∗0
u (ut ; ut ) −
0∗
∗
Au (ut ; ·)ut ], where (· · · ) is an adjoint operator.
Theorem 2. The operator k1u of the kind
0∗
k1u [ut ] = A0u (ut ; ut ) + A∗0
u (ut ; ut ) − Au (ut ; ·)ut

is an analog of the Christoffel symbols of the first kind.
Let us note that the equations of motion of the considered dynamical system can be presented
in the form
1
1
(Au + A∗u )utt + k1u [ut ] − f (t, u, ut ) = 0.
(1)
2
2
Theorem 3. If there exists the inverse operator (Au + A∗u )−1 , then the operator k2u of the
kind
k2u [ut ] = (Au + A∗u )−1 k1u [ut ]
defines an analog of the Christoffel symbols of the second kind.
D
Theorem 4. Operator Dt
defined by
Dut
= utt + (Au + A∗u )−1 k1u [ut ]
Dt
is an analog of the covariant derivative of ut with respect to t.
Consequence. Evolutionary equation (1) can be written in the form
1
Dut
(Au + A∗u )
− f (t, u, ut ) = 0.
2
Dt
This form of equation has a special interest in connection with Riemannian geometry.
Aknowledgement. The work is supported by the Russian Foundation for Basic Research
(project No. 16-01-00450a).
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SOME ASPECTS OF APPLICATION DIRECT LYAPUNOV METHOD
TO QUALITATIV ANALYSIS OF LUR’E TYPE CONTROL SYSTEMS
Andriy Shatyrko
Key words: Lur’e type control systems, stability, stabilization, optimization, estimates,
Lyapunov functions, Lyapunov-Krasovskii functionals, delay and neutral type deviating argument.

Thesis is devoted to the development of the general conception of the qualitative analysis of
Lur’e type control systems which described in terms of functional differential equations with
deviating argument, and interval uncertainty of the linear part through the use of Lyapunov's direct
method .
Lyapunov-Krasovskii functionals and finite dimensional Lyapunov functions approaches
which applied to the study of stability and constructing of systems solutions are developed. .
Sufficient conditions for the absolute, absolute interval stability are proved. The value of the
"critical" time-delay argument is calculates. The estimates of solutions exponential decay for
continuous systems of direct and indirect control with delay and neutral type are constructed.
Results are extended to the corresponding discrete systems.
The stabilization problem of nonlinear Lur’e type control systems with deviating argument
to a state of absolute stability in selected classes of Lyapunov functions are formulated and solved.
New optimization problems of constructing Lyapunov functions and Lyapunov-Krassovskii
functionals in predefined classes with aim to solve the absolute stability problem of continuous and
discrete Lur’e type control systems with time-delay and neutral type arguments are formulated.
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ABOUT RECURRENT LEAST SQUARES TIME-VARYING PARAMETER ESTIMATION
WITH LEAST DEVIATIONS FROM ‘ATTRACTION’ POINTS
FOR LINEAR DYNAMIC OBJECTS UNDER NON-CLASSICAL ASSUMPTIONS
Slabospitsky A.S.
The parameter identification problem of slowly time-varying matrix A with its known
‘attraction’ point A* ( k ) at any moment k is considered for linear dynamic system
x ( k  1)  Ax ( k )  (k ), k  ,
where x ( k ) , ( k ) are state and disturbance vectors respectively, x(k ) 

n

.

The recurrent algorithms are proposed for least squares estimate Â  N  with variable
forgetting factor  ( k ) and least deviation from ‘attraction’ point A* ( k ) at any moment k and for
corresponding weighted residual sum of squares q ( N ) in non-classical case when this estimate
may be not unique:
if ( N  1)  0, then


 Aˆ ( N



 R( N









 P( N


 q( N

 1)  Aˆ ( N )  1 ( N  1)[ x ( N  2)  Aˆ ( N ) x( N  1)] x T ( N  1) P( N ) 
  A ( N  1)  A ( N )   P( N )  1 ( N  1) P( N ) x( N  1) x T ( N  1) P( N )  ,
1
R ( N ) 
( N )
1
 R( N ) x ( N  1) x T ( N  1) P( N )  P( N ) x ( N  1) x T ( N  1) R( N )  



( N  1)

 1) 




 ( N  1)
P( N ) x ( N  1) xT ( N  1) P( N )  ,
2
 ( N  1)


1
P( N ) x ( N  1) x T ( N  1) P( N ),
( N  1)
 1)  ( N ) q( N ),
 1)  P( N ) 

otherwise


 Aˆ ( N  1)  Aˆ ( N )   1 ( N  1)[ x ( N  2)  Aˆ ( N ) x( N  1)] x T ( N  1) R( N ) 

  A ( N  1)  A ( N ) P( N ),


1
R( N )   1 ( N  1) R( N ) x ( N  1) x T ( N  1) R( N ) ,
 R( N  1) 
( N )

 P( N  1)  P( N ),

2
 q( N  1)  ( N ) q( N )   1 ( N  1) x( N  2)  Aˆ ( N ) x( N  1) ,

with initial conditions Aˆ (0)  A (0), R(0)  n , P(0)  En , q  0   0 ,









where ( N  1)  ( N )  xT ( N  1) R( N ) x( N  1), ( N  1)  xT ( N  1) P( N ) x( N  1) .
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Application of commutator calculus to the study of stability of linear system of
differential equations with periodic coefficients
Bivziuk V.O., Slyn’ko V.I.
Consider a linear system of differential equations with periodic coefficients
dx
= A(t)x(t),
dt

(1)

where x ∈ Rn , t ∈ R, A : R → L(Rn ) is a piecewise continuous mapping A(t + θ) = A(θ).
We have proved that stability (asymptotic stability, instability) of system (1) is equivalent to
stability (asymptotic stability, instability) of linear impulsive system
dy
= Ay(t), t 6= nθ,
dt
∆y(t) = By(t), t = nθ,
where t ∈ R, y ∈ Rn , A, B ∈ L(Rn ) are the linear operators, defined by the formulas
1
A=
θ

Z

θ

A(s) ds, B = F (θ),
0

F (t) is a solution of the Cauchy problem for operator differential equation,
∞
∞
X
X
(−1)k+1
(−1)k+1
dF (t)
k
= adA(t) F (t) + F (t)
{A(t), Â (t)} +
{A(t), Âk (t)}, F (0) = 0,
dt
(k + 1)!
(k + 1)!
k=1
k=1

Rt
where F ∈ C(R, L(Rn )), Â(t) = 0 A(s)ds, adA : L(Rn ) → L(Rn ) is a commutation operator:
adA X = [A, X] = AX − XA. The operator {., .} is defined recursively as follows [3]:
{A, X 0 } = A, . . . , {A, X l+1 } = [{A, X l }, X], . . .
Using the known stability conditions of the linear impulsive differential systems [1,2] , for
a linear periodic system (1) the sufficient conditions for asymptotic stability were obtained.
1. Samoilenko A. M. Impulsive differential equations / Samoilenko A. M., Perestyuk N. A. – World Scientific,
Singapore, 1995.
2. Dvirnyi A.I. Application of Lyapunov’s direct method to the study of the stability of solutions to systems
of impulsive differential equations / Dvirnyi A.I., Slyn’ko, V.I. // Math Notes (2014) 96: 26.
3. Magnus A. Combinatorial group theory / W. Magnus, A. Karrass and D. Solitar . – Wiley 1966.
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DIRECT LYAPUNOV METHOD FOR ABSTRACT SWITCHED LINEAR
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Slyn’ko V.I., Denysenko V.S.
A switched system is a hybrid dynamical system consisting of a family of continuous-time
(discrete-time) subsystems and a rule that orchestrates the switching between them. Such systems are widely used in modeling and control of various mechanical, robotic and technological
processes [1]–[2]. Quite often, when studying the stability of switching systems, powerful algebraic approaches are used, the essence of which is the analysis of the Lie algebra generated
by composite subsystems, as well as the use of commutator calculus, the Hausdorff-BakerCampbell formula [3] and its modifications. Note that the Hausdorff-Baker-Campbell formula
has a limited application when we study the stability of linear switched systems.
Our paper is based on fundamentally different approach.
Consider in the Hilbert space H a switched linear differential equation
dx(t)
(1)
= Aσ(t) x(t),
dt
where x(t) ∈ H, σ(t) is a piecewise constant function R+ → {1, 2}, denoting the switching
signal, Ai ∈ L(H), i = 1, 2, L(H) is a Banach algebra of bounded linear operators. Assume
that the function σ(t) is left continuous, i.e. σ(t − 0) = σ(t) and σ(t) has an infinite countable
set of points of discontinuity, which we denote by τk , k ∈ Z+ .
We assume that τ2k+1 − τ2k = θ1 , τ2k+2 − τ2k+1 = θ2 .
The aim of the paper is to investigate the asymptotic stability of zero solution of the
Ndifferential equationN
(1). We use the direct Lyapunov method with the function V : H → H H,
V (x) = x ⊗ x, H H is a tensor product of Hilbert spaces. With the help of this function and
using the result of commutator calculus we construct a certain operator comparison equation
which is defined in the L(H) and preserves the invariant of the cone of nonnegative linear selfadjoint operators. In this case, the stability problem of the original differential equation (1) is
equivalent to a similar task for the comparison equation. The stability issue of the comparison
equation reduces to the study of a certain impulsive differential equation [4]–[5] in the space
L(H). Using the comparison theorem and various variants of the direct Lyapunov method for
abstract impulsive differential equations, the sufficient conditions for the asymptotic stability
of a switched linear system (1) were obtained.
1. Liberzon D. Basic problems in stability and design of switched systems / Liberzon D., Morse A. S. //
Control System Magazine, IEEE, 1999, vol. 19, no. 5, pp. 59–70.
2. Hai Lin. Stability and stabilizability of switched linear systems: a survey of recent results / Hai Lin,
Antsaklis, P.J. // IEEE Trans. Automat. Control. 2009. V. 54. No. 2. P. 308–322.
3. Magnus W. On the exponential solution of differential equations for a linear operator / Magnus W. //
Communications on Pure and Applied Mathematics, VOL. VII, 649-673 (1954).
4. Samoilenko A. M. Impulsive differential equations / Samoilenko A. M., Perestyuk N. A.– World Scientific,
Singapore, 1995.
5. Dvirnyi A. I. Stability of linear impulsive systems with respect to a cone / Dvirnyi A. I., Slyn’ko V. I.//
Dop. NAS of Ukraine, Issue 4 (2004), 42–48.
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STABILITY ANALYSIS ASSOCIATED WITH COMPANION MATRICES
Stolyarchuk R., Auzinger W.
This work is devoted to a technical issue arising in stability investigations. We consider a
family of companion matrices

 

0
1
0
1
C=
=
∈ C 2×2 ,
−c0 −c1
−ζ1 ζ2 ζ1 + ζ2
with complex spectrum {ζ1 , ζ2 } satisfying the stability condition
|ζ1 | ≤ 1, |ζ2 | ≤ 1,

and |ζ1 | < 1 if ζ1 = ζ2 .

(1)

We impose no other conditions on the eigenvalues ζ1 and ζ2 , and they are also allowed to
coincide.
Since the matrices C are not normal, we generally have kCk2 > 1. Now we aim for finding
a ‘natural’ similarity transformation of C, as a function depending on ζ1 and ζ2 , such that the
transformed matrix T satisfies kT k2 ≤ 1. For ζ1 6= ζ2 , a straightforward idea would be use the
diagonalization of C,
C = V T V −1 ,
(2)
with


V =

1 1
ζ1 ζ2




, a Vandermonde matrix,

and

T =

ζ1 0
0 ζ2


.

(3)

However, this becomes arbitrarily ill-conditioned for ζ1 → ζ2 . A more canonical alternative
transformation, valid for arbitrary ζ1 , ζ2 , is based on a modified QR-decomposition of the
transposed Vandermonde matrix V T ,




1 12 (ζ1 + ζ2 )
1
1
T
T
, R=
,
V = P R, with P =
1
(ζ − ζ2 ) 21 (ζ2 − ζ1 )
0
1
2 1
where the rows of P are orthogonal to each other. We discuss this alternative approach and
present some examples, including a numerical example of dimension n = 3.
1. W. Auzinger. A note on similarity to contraction for stable 2x2 companion matrices. Ukr. Mat. Zh. 68(3)
(2016), 400–407.
2. A. Eder, G. Kirlinger, A normal form for multistep companion matrices, Math. Models and Methods in
Applied Sciences. 11(1) (2001), 57–70.
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SOLUTIONS’ PROPERTIES OF SECOND ORDER SINGULAR EQUATION
Tinhaiev O.A.
Let consider the singular differential equation

g 2 ( x) y  2g ( x)b( x) y  (b2 ( x)  c( x)) y  f ( x, y, y)


dt
  when ∆ > 0;
x0 g (t )
x

where g ( 0)  g (0)  0; g ( x)  0, g ( x)  0 at (0;∆]; lim 

b( x)  0 x  (0; ], b(0)  0, b(0)  0; g ( x), b( x), c( x), f ( x, y, y)  C[0; ];

c( x)  c12 ( x)  c2 ( x) , c1 (0)  0 , c2 ( x)  o(1) when x→+0.
It has been studied the problem of the existence of solutions of singular differential equations
of second order satisfying a predetermined evaluation near the point of singularity. We obtain
sufficient conditions for the existence of such solutions.
In particular, if the characteristic equation has simple roots, the differential equation has at
least one solution at (0;∆] for which
x
x
b(t )  c1 (t )  g  (t )
b(t )  c1 (t )  g  (t )
exp 
dt  y  exp 
dt.
g (t )
g (t )


In case of equal roots and complex roots results also has obtained.
Arguments are based on Schauder fixed point principle ([1]) and Wazewski topological
principle ([2]).
x
b (t )  Yi (t )
Firstly we substitute y  exp  i
dt, i  1,2. New function Y1(t) satisfy for the
g (t )

integro-differential equation
g ( x)Y   g ( x)  2c ( x)Y  Y 2  F ( x, Y )  c ( x)  g ( x)b ( x)  g ( x)b( x)
1

1

1

1

1

1

2

1

1

x
x

 x b (t )  Y1 (t ) 
b (t )  Y1 (t ) b1 ( x)  Y1 ( x)
b (t )  Y1 (t ) 
where F1  f  x, exp  1
dt,
 exp  1
dt   exp   1
dt  .
g
(
t
)
g
(
x
)
g
(
t
)
g
(
t
)




 

Consider class Y  B :
B  Y  C0; ; Y 2  g 2 ( x), 0    const, x [0; ] .
Then we introduce operator A on B in such a way that it`s fixed point is the unique solution of
the initial problem for the differential equation





~
g ( x)Y1  g ( x)  2c1 ( x)Y1  Y12  F1 ( x, Y1 )  c2 ( x)  g ( x)b1 ( x)  g ( x)b1( x) .

Similar reasoning was carried out for Y2(t).
1. Schauder J. Der Fixpunktsatz in Funktionalräumen, Studia Math. 2 (1930), 171–180.
2. Wazewski T. Sur une principe topologique de l'examen asymptotique des integrales des
equations differentielles//Ann. Soc. Polon. Math. - 1947. - Vol. 20, №8.- Р. 279-313.
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THE DYNAMIC ADAPTATION OF DIFFERENCE GRIDS FOR THE NUMERICAL
SOLUTION OF THE PROBLEM OF MASS TRANSFER
Vergunova I.M.
To solve the problem mass transfer in the system of hydraulic shafts-terraces in monitoring of
the soil erosion presence by the results of pollutant migration offered for getting better quality of
difference solutions to achieve agreed distribution of the grid with the solutions features by the
method for constructing the adaptive grid. In the method is used the transition from the coordinate
system ( x, y, t ) to the non-stationary coordinate system ( q, s, ).
In the new system, were obtained such system of equations:
u v1 u v2 u



  1 q  4 s

D   1 u 

 
i 1  i q   i q 
2





2

D u
1 D u
1
1
(

)

2





q

q
1 3
2 4 s q
i


i 1

1 D u
V u
V u


 u 0 (q, s ) (  0),
2
 1 3  2 4
i 3
i 1  i q
i 3  i q
i s s
 1 v1  2 v2

,

,

q 
q
 3 v1  4 v2

,

,

s

s
x
y
x
y
x
y
where 1  , 2  , 3  , 4  , v1  , v2 
.
q
q
s
s


u
It is assumed that in the new system
 0 and v1  kv2 , k  1 , therefore

2
1
1
D   1 u  4 D   1 u  2 1 D u
D u

 

 
)
v2  (
(


2
 1 3  2 4 s q
i 1  i q   i q 
i 3  i s   i s 
i 1  i q q
1

(

1



)

D u

q s

D   1 u 

 
i 3  i s   i s 
4



2



1

4





D u
)
(


 1 3  2 4 q s
1

4





1 D u

2
i 3  i s s
4



V u

i 1  i q
2



V u
k u 1 u
),
 u 0 (q, s ) (  0)) /(

 1 q  4 s
i 3  i q
4

.



Boundary and initial conditions:





2


i 1






D

1 u

 i q

2

i 1

 D
i 3

1 u

i q

 D


1 u
 Vu 
i s


4

4


1 u
 Vu 
i s


 D
i 3

 kc0 q0 (q, s),   [0, T ],


 0,   [0, T ],
 \ 

u(q, s,0)  0, (q, s)  , ,
i (q, s,0)  1, i  1,4,
vi (q, s, )   1, i  1,2,
vi (q, s, )  \   0, i  1,2.

Were put grid region h1h2 and constructed difference analogues for differential expressions
of internal nodes in the grid area. The discretization of received differential task in the grid area
h1h2 for internal nodes gives the order of approximation O( 2  h 2 ) for implicit scheme.
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Boundary-value problem for a linear degenerate singularly perturbed system of
differential equations
Vira M.B.
Consider a boundary-value problem
dx
d2 x
+ εh B(t, ε) + C(t, ε)x = f (t, ε);
2
dt
dt
M1 x(0, ε) + N1 x(T, ε) = d1 (ε);
dx
dx
M2 (0, ε) + N2 (T, ε) = d2 (ε),
dt
dt

ε2h A(t)

(1)
(2)
(3)

where x(t, ε) is required n-dimensional vector, t ∈ [0; T ]; h ∈ N ; ε ∈ (0; ε0 ] is a small parameter;
A(t), B(t, ε), C(t, ε), M1 , N1 are (n × n) matrices; M2 and N2 are (n − 1) × n matrices; f (t, ε)
and d1 (ε) are n-dimensional column vectors; d2 (ε) is (n − 1)-dimensional column vector.
Assume that the following conditions are satisfied:
1◦ det A(t) = 0, ∀t ∈ [0; T ];
2◦ det C0 (t) =
6 0, ∀t ∈ [0; T ];
◦
3 the limit pencil of matrices
L(t, λ) = C0 (t) + λB0 (t) + λ2 A(t)

(4)

is regular for all t ∈ [0; T ] and preserves the Kronecker structure on this segment;
4◦ the limit pencil of matrices L(t, λ) has a simple spectrum on the segment [0; T ], namely,
one simple infinite elementary divisor and (2n − 1) simple finite elementary divisors.
We study the possibility of construction of the asymptotic solution of the boundary-value
problem for a dinner singularly perturbed system of differential equations of the second order
in case of simple spectrum of the main operator. To this end, we use the results of asymptotic
analysis for the general solution of a linear degenerate singularly perturbed system of differential
equations [1]. We establish the existence and uniqueness conditions for the solution of the
analyzed boundary-value problem.
1. Самойленко А.М. Лiнiйнi системи диференцiальних рiвнянь з виродженнями / А.М. Самойленко,
М.I. Шкiль, В.П. Яковець. – К.: Вища школа. – 2000. – 294 с.
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MODELING AND INVESTIGATION OF SUPERLIGHT-WEIGHT THERMAL
PROTECTION SYSTEM FOR SPACE APPLICATION
Yatsenko V.O.
This report focuses on the results of the EU project "Superlight-weight thermal protection
system for space application (LIGHT-TPS)". This report presents new methods that based on the
following models: synergetic, physical, and computational [1]. The bottom line is modeling of
influence of the free space environment on the superlight-weight thermal protection system (TPS).
New methods regarding modeling of composite materials for TPS system is also considered. A
modern approach to the estimation of negative impact of space factors on materials, elements and
thermal protection system will be presented. Modeling examples of temperature distribution in the
center of sample with Ni depending on the porosity are also have considered. Results of analysis
and optimization of temperature patterns of TPS during the diffusion welding are discussed. This
research was supported by European project "Super light-weigh the thermal protection system for
space application (LIGHT-TPS)".
1. V. Yatsenko. A. Girenko, I. Husarova, Yu. Falchenko, L. Silvestroni. Superlight-weight
termal protection systems for space applications: conception, methods, and applications: 6th
European Conference for Aeronautic and Space Sciences (EUCAS 2015), Book Abstracts,
29 June – 3 July 2015, Krakow, Poland.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОДНОГО СИНГУЛЯРНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА,
НЕ РАЗРЕШЕННОГО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДНОЙ
Буряк Д.В., Крапива Н.В.
Рассматривается следующее сингулярное при x  0 дифференциальное уравнение
первого порядка, не разрешенное относительно первой производной, с бесконечным
множеством «почти решений»:

x m y  a0 x  a  bf  y  F x , y , y, m  2, a0  0, b  0 ,

(1)

0  x  r 


p
где F x , y , y    akp x k y l  y , x , y , y  D   y    ; f  C 3 R  .
k l 2 p 0
 

 y   




Будем искать «почти решение» уравнения (1) в виде y  Cx . Тогда, при x  0 ,
относительно C получим уравнение: a  bf C   0 . Предположим, что это уравнение имеет
счетное множество решений Cn , то есть:
a
f Cn    , Cn  R \ 0, n  Z , lim Cn   .
(2)
n 
b
Далее, в уравнении (1) сделаем замену: y  Cn x1  Y  ; y  Cn 1  S  . Тогда, уравнение

(1) перепишется в виде: x mCn 1  S   a0 x  a  bf Cn 1  S   F x ,Cn x1  Y ,Cn 1  S  , здесь
f Cn 
f Cn   Cn S 
f Cn  Cn S   f Cn  
 Cn S  
 Cn S 2 , 0    1 . Значит, с учетом (2)
1!
2!
можем записать:


f Cn 
f Cn   Cn S  2 2
x mCn 1  S   a0 x  b
Cn S  b
Cn S    akp x k l Cnl  p 1  Y l 1  S p  0.
1!
2!
k l 2 p 0

Обозначив левую часть последнего уравнения через Qx ,Y , S  , перепишем его в виде
Qx ,Y ,S   0 , откуда, сделав некоторые предположения, найдем S  x ,Y  как неявную
функцию. В частности, предполагаем, что Q 0,0,0  0, bf Cn   0 .
Таким образом, зная вид S   x ,Y     0,0   x  0,0x  Y  0,0Y  x ,Y  , где
Q
Q
x   x , Y   Y , получим уравнение относительно Y и Y  , при исследовании которого
QS
QS
используется качественный метод кривых и поверхностей без контакта. Возвращаясь к
прежним переменным, делаем вывод, что исходное дифференциальное уравнение, не
разрешенное относительно производной, имеет счетное множество решений yn x   C 0;  n  .
Важно, что длина промежутка 0;  n  при росте n , вообще говоря, стремиться к нулю, а
каждое решение при x  0 удовлетворяет оценкам: yn x   Cn x1  Ox  ; y  Cn 1  Ox  .
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ
ДЕФОРМІЦІЇ ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ
Григоренко О.Я., Панкратьєв С.А.
Пропонується дискретно-аналітичний підхід до розв’язання задач статичного аналізу
пластин складної форми. У більшості попередніх робіт цього напрямку матеріал пластини
вважається ізотропним, а напружено-деформований стан розглядається в межах класичної
моделі Кірхгофа-Лява.
В цій роботі розглянуто випадок статичного аналізу чотирикутних пластин сталої
товщини з ортотропних матеріалів під дією рівномірно розподіленого поверхневого навантаження q(x,y) = q0. Напружено-деформований стан досліджується на основі уточненої
моделі, що грунтується на гіпотезі прямої лінії. Складну форму пластини враховано за
допомогою запропонованого авторами підходу на основі перетворення координат [1], яке
дозволяє замість вихідної області розглядати одиничний квадрат та застосовувати методи
сплайн-колокації і дискретної ортогоналізації для отримання чисельного розв’язку.
Розв’язуюча система рівнянь з відповідними змінами внаслідок використання координатного перетворення отримана об’єднанням рівнянь рівноваги, співвідношень пружності та
виразів для деформацій згину і зкручування. Разом з обраними граничними умовами вона
утворює двовимірну крайову задачу в уточненій постановці відносно прогину та кутів повороту нормалі до елементу серединної поверхні.
Вплив геометричних параметрів пластини, умов закріплення та ортотропних властивостей матеріалів розглянуто на прикладі рівнобічної трапеції. Проведено розрахунки поверхонь прогину для різних випадків співвідношення основ в межах від 1:1 до 1:10 (із збереженням загальної площі поверхні), кутів повороту матеріалу відносно сторін пластини, що
«вирізаться» з нього, від 0 до 90° та двох наборів пружних сталих, які відповідають склопластику з взаємно перпендикулярними шарами у співвідношенні 2 к 1 (E1/E2 ≈ 1,4) та
пластику, армовіному вуглецевим волокном (E1/E2 ≈ 40). Для випадку склопластику отримані
дані свідчать про те, що на величину прогину переважно впливає орієнтація вісей ортотропії
відносно сторін пластини, а її геометрія має другорядне значення. Проте для другого
матеріалу з великим співвідношенням E1/E2 вплив геометричних параметрів пластини не
тільки переважає вплив взаємної орієнтації, а й призводить до помітних якісних змін у формі
поверхні прогину.
Достовірність результатів для квадратної пластини перевірена порівнянням з даними,
що отримані при розв’язанні аналогічної задачі у тривимірній постановці за допомогою
узагальненого методу Канторовича-Власова при тих самих параметрах. Встановлено, що
відмінність максимального прогину не перевищує 3,5 % на всьому інтервалі кутів.
1. Григоренко А.Я. Особенности подхода к решению задач о напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы / Григоренко А.Я., Панкратьев С.А.,
Яремченко С.Н. // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні
науки. № 2, 2016. — с. 51–59.
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ПРО ОДИН ПІДХІД ДО АБЕЛЄВСЬКИХ МЕТОДІВ УЗАГАЛЬНЕНОГО
ПІДСУМОВУВАННЯ РОЗБІЖНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РЯДІВ
Денисюк В.П.
Як відомо [1], [2] в теоретичних дослідженнях та застосуваннях часто виникають
розбіжні тригонометричні ряди. Узагальнені суми таких рядів знаходять, застосовуючи
методи узагальненого підсумовування [2]. Серед відомих методів узагальненого
підсумовування ми обмежимося розглядом лише абелєвських методів такого
підсумовування. Основна ідея цих методів полягає в наступному.
Перш за все, припускають, що розбіжному тригонометричному ряду може бути
поставлено у відповідність його узагальнена (у тому чи іншому розумінні) сума. Далі, всі
члени тригонометричного ряду домножують на множник, який залежить від індекса
підсумовування ряду та одного чи кількох параметрів; цей множник вибирають таким чином,
щоб він забезпечував рівномірну збіжність ряду. Крім цього, припускають, що параметри, які
входять до вибраного множника, мають точки згущення, при прямуванні до яких множник
являє собою  -послідовність.
Надалі здійснюють граничний перехід по індексу підсумовування та граничний перехід
по параметрах, які входять до цих множників. Отриману в результаті такого подвійного (по
індексу підсумовування та параметрах) переходу границю (якщо вона існує і є скінченною) і
називають узагальненою сумою розбіжного ряду.
Нескладно показати, що для рядів Фур’є інтегрованої з квадратом функції, введення
таких множників є еквівалентним згортці цієї функції із деяким парним ядром; в свою чергу,
це ядро подається рядом Фур’є, коефіцієнтами якого служать ці множники. Припускаючи,
що цей факт має місце і для розбіжних тригонометричних рядів, класичний підхід до
методів узагальненого підсумовування розбіжних рядів можна подати таким чином.
Домножуючи всі члени розбіжного ряду на деякі множники, що залежать від
параметрів і забезпечують рівномірну збіжність, ми отримуємо ряд для згортки узагальненої
суми цього ряду і деякої функції, що визначається вибраними множниками; ця згортка
залежить від параметрів, що входять до множників збіжності. Надалі, здійснюючи граничний
перехід по цих параметрах ми отримуємо узагальнену суму розбіжного ряду.
Нами було запропоновано інший підхід до дослідження деяких класів розбіжних
тригонометричних рядів, який полягає в наступному. Як і раніще, ми вважаємо, що такі
розбіжні ряди визначають деяку узагальнену тригонометричну функцію, яка не має значень у
звичайному розумінні; проявляється ж така функція лише у вигляді згортки із функціями
певних класів. Тригонометричне подання таких згорток отримують, домножуючи
розглядуваний розбіжний ряд на множники, що забезпечують рівномірну збіжність
отримуваного ряду і залежать від одного чи кількох параметрів. Надалі здійснюють лише
один граничний перехід – по індексу підсумовування.
Запропонований підхід виявився досить плідним; так, на цьому шляху було, наприклад,
отримано нові класи інтерполяційних функцій, які включають і класи простих
поліноміальних сплайнів [3].
1. Рамис Жан-Пьер. Расходящиеся ряды и асимптотические теории. – Москва-Ижевск:
Институт комп’ютерных исследований, 2002, 80с.
2. Харди Г. Расходящиеся ряды. – М.: Изд. иностр. лит., 1951. – 504с.
3. Денисюк В.П. Тригонометричні ряди та сплайни.-К.:НАУ, 2017. – 212с.
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ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ
Александрович І.М., Дронова Ю.О., Семида В.О.
В роботі розв’язується задача типу Коші для нелінійного рівняння параболічного типу
вигляду
d 2u 2 du 1  du   2
du

    2 u ln u 
 0 , ν –константа , ν>0; αϵ R
2
dx
x dx x  dx  x
dt
2

(1)

В області D = {t>0, 0<x<∞ } знайти функцію u(x,t) двічі неперервно диференційовану
по х та неперервно диференційовану по t , що задовольняє рівнянню (1) та умовам
d
lim ( x  k ln u )  0 ; 0<t<∞,
u(x,0)=f(x); 0<x<∞,
(2)
x  0 dx
де

f(x)ϵС(0,∞) , f ( x)  e x

k

fo ( x )

1

1

, 0<f<M<∞ ∀xϵ[0,∞) , k=μ-ν +2; μ2=(ν - 2)2 +α2 ; μ>0

Заміною u(x,t) = 𝑒𝑣(𝑥,𝑡) приходимо до задачі для функції v(x,t) :
d 2 v 2 dv  2
dv

 2 v
 0 , v(x,o)=φ(x)
2
dx
x dx x
dt
d
lim ( x  k v)  0 де φ(x)=ln f(x)=xkf0(x) , φ(x)ϵ С[0,∞) , |φ(x)| <K<∞
x  0 dx
Розв’язок задачі (3), (4) отримаємо у вигляді [1]:
1

 

x2
v ( x, t ) 
2t


0

 1

e



x 2  2
4t

I (

x
) f ( )d , де Iμ – модифікована функція Бесселя I роду.
2t

Тоді розв’язок задачі (1),(2) набуде вигляду
 12   1 x2  2



x
x

4t
2
u ( x, t )  exp
 e
I  ( ) ln f ( )d 
 2t 

2t
0


Література
1.Александрович І.М., Пахарєва В.Ф. Задача Коші для одного класу рівнянь параболічного
типу//Доповіді АН УРСР, серія А.-1985.-№5.-с.3-6.
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ПРИБЛИЖЁННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ УПРАВЛЯЕМЫХ
КОЛЕБАНИЯХ БАЛКИ С ТОЧЕЧНОЙ МАССОЙ
Зуев А.Л., Калоша Ю.И.
Задача о колебаниях механической системы, состоящей из упругой балки длины l с
распределёнными управляющими механизмами и точечной массы, описывается следующим уравнением четвёртого порядка:
(4)

ρẅ(x, t) + EIw (x, t) =

k
X

ψi00 (x)Mi ,

x ∈ (0, l) \ {l0 },

t > 0,

(1)

i=1

краевыми условиями шарнирного закрепления
w(0, t) = w(l, t) = w00 (0, t) = w00 (l, t) = 0

(2)

и условиями сопряжения
(mẅ + κw)

x=l0

= EI(w000

x=l0 −0

− w000

x=l0 +0

) + F,

(3)

которые связаны с параметрами массы m и жёсткости κ присоединённого в точке l0 ∈ (0, l)
твёрдого тела, реализующего силу F . Положительные постоянные ρ, E, I обозначают
массу на единицу длины, модуль Юнга и момент инерции поперечного сечения балки,
соответственно. Функции ψi (x) и Mi связаны с управляющими воздействиями k пьезоэлектрических актуаторов, распределённых по длине балки.
Некоторые свойства рассматриваемой динамической системы описаны в работе [1].
Данная работа посвящена исследованию свойств приближённых решений краевой
задачи (??) – (??), полученных методом Галёркина ([2], [3]). В качестве представления
решений используется конечная сумма
wN (x, t) =

N
X

Qj (t)Wj (x),

j=1

где функции Wj (x) являются решениями соответствующей спектральной задачи.
Записаны дифференциальные уравнения относительно коэффициентов Qj (t):
k
P

Wj (l0 )
F+
Q̈j + ωj Qj =
kWj k2

i=1

Mi

Rl

ψi Wj00 dx

0

kWj k2

,

j = 1, N

и получены представления решений системы Галёркина для случая программного управления F = F (t), Mi = Mi (t), а также для управления в виде обратной связи.
1. Зуев А.Л., Кучер Ю.И. Стабилизация модели упругой балки с распределенными и сосредоточенными управляющими воздействиями // Динамические системы. – 2013. — Т. 3(31). – № 1-2. — С. 25–35.
2. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. — М.: Наука, 1976. — 392 с.
3. Зуев А.Л., Кучер Ю.И. Сходимость последовательности приближенных решений динамических
уравнений упругой балки // Труды Института прикладной математики и механики. – 2011. – Т. 23. –
С. 86-99.
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ДОСЛIДЖЕННЯ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДIНКИ РОЗВ’ЯЗКIВ
ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ
Клевчук I.I.
В сучасних задачах природознавства часто доводиться дослiджувати асимптотичну
поведiнку розв’язкiв рiзних класiв диференцiальних рiвнянь. Метою дослiджень даної роботи є розвиток методу iнтегральних многовидiв та асимптотичних методiв для параболiчних i гiперболiчних рiвнянь з перетвореним аргументом та диференцiально-рiзницевих
рiвнянь, дослiдження на основi зазначених методiв змiстовних бiфуркацiйних задач [1, 2].
Розглядається рiвняння


∂ 2u
∂u
= iω0 u + ε (γ + iδ) 2 + (α + iβ)u + (d0 + ic0 )u2 u
(1)
∂t
∂x
з перiодичною умовою
u(t, x + 2π) = u(t, x),

(2)

де ε – малий додатний параметр.
Теорема. Нехай ω0 > 0, α > 0, γ > 0, d0 < 0 i для деякого цiлого n виконується
нерiвнiсть α > γn2 . Тодi знайдеться таке ε0 > 0, що при 0 < ε < ε0 задача (1), (2) має
перiодичнi вiдносно t розв’язки
√
un = un (t, x) = εrn exp(i(χn (ε)t + nx)) + O(ε),
p
де rn = (α − n2 γ) |d0 |−1 , χn (ε) = ω0 + εβ + εc0 rn2 − εδn2 , n ∈ Z.
Цi розв’язки експоненцiально орбiтально стiйкi тодi i тiльки тодi, коли виконується умова (d0 rn2 − γk 2 )2 (γ 2 k 2 + δ 2 k 2 − 2γd0 rn2 − 4γ 2 n2 − 2δc0 rn2 ) > 4γ 2 n2 (c0 rn2 − δk 2 )2 при
всiх k ∈ Z, k 6= 0.
Цю теорему можна застосувати до дослiдження бiфуркацiї циклiв параболiчної системи iз запiзненням
∂ 2u
∂u
= εD 2 + L(ε)ut + f (ut , ε)
(3)
∂t
∂x
та перiодичною умовою (2). Тут ε – малий додатний паpаметp, L(ε) : C → Rm – лiнiйний
неперервний оператор, f : C × [0, ε0 ) → Rm , f (ϕ, ε) = O(||ϕ||2 ) при ||ϕ|| → 0, оператор
f чотири рази неперервно диференцiйовний вiдносно своїх аргументiв, C = C[−∆, 0] –
простiр неперервних функцiй iз значеннями в Rm iз нормою ||ϕ|| = sup |ϕ(θ)|, ut –
−∆≤θ≤0

елемент простору C, заданий функцiєю ut (θ, x) = u(t + θ, x), −∆ ≤ θ ≤ 0. Припускається,
що нульовий розв’язок системи (3) при ε = 0 асимптотично стiйкий. Накладено умови на
матрицю D та оператор L(ε).
1. Klevchuk I.I. Existence of countably many cycles in hyperbolic systems of differential equations with
transformed argument / I.I. Klevchuk // Journal of Mathematical Sciences – 2016. – 215, № 3. – P. 341 – 349.
2. Клевчук I.I. Бiфуркацiя автоколивань параболiчних систем iз аргументом, що запiзнюється, та
малою дифузiєю / I.I. Клевчук // Нелiнiйнi коливання. – 2016. – 19, № 3. – C. 390 – 398.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ
Клименко Д.А.
Умови сучасної економічної системи нав’язують підприємствам ринки капіталу, на
яких можна знайти додаткові джерела фінансування, отримати певний спекулятивний дохід,
сформувати інвестиційний портфель для підтримки платоспроможності та ін [1].
Ключовим моментом в діяльності на таких ринках є інформованість. Математично
інформацію на ринку можна представити у вигляді подій із Ḟn, де n - момент часу, (Ω,Ḟ,Р) –
ймовірнісний простір, F=(Ḟn)n≥0 – потік, такий, що Ḟm ⊆ Ḟn ⊆ Ḟ, якщо m≤n [2].
Ширяєвим А.Е. було доведено, що не всі ринки є ринками з «випадково блукаючими»
цінами. Тобто, вони можуть бути прогнозовані. Хоча є ті хто це заперечують, зокрема
Стрельніков Е.В. та Малишенко К.А. [3, 4].
За дослідженнями Володіна С.Н. та Лихутіна П.Н. [5,6] ми приходимо до думки про
можливість знаходження закономірностей у ціноутворенні ринку, а також його
прогнозування.
Автори [7] провели дослідження і представили алгоритм оцінки основної гіпотези визначення форми ринку за допомогою системи індексів.
Робота проведена у праці Лихутіна П.Н. чітко вказує на можливість аналізу
слабкоефективних ринків методами фундаментального аналізу.
Таким чином, всупереч думці прихильників гіпотези про ринкову ефективність, можна
говорити про можливості знаходження ринкової неефективності за допомогою методів
прогнозування цін фінансових активів та їх використання для отримання прибутку в силу
того, що теорія слабо корелює з реальними ринками.

1. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. — 2-е изд., перераб. и
доп. - M.: TK Велби, Изд-во Проспект, 2011. - 1024 с.
2. Ширяев А.Е. Основы стохастической финансовой математики. – Том 1: Факты.
Модели. – Издание второе, исправленное. – М.:ФАЗИС, 2004. – 512 с.
3. Стрельников Е.В. Роль и значение экономической нестабильности на финансовых
рынках
4. Малышенко К. А. Основы «мутационной теории фондового рынка»
5. Володин С.Н. Анализ применимости гипотезы эффективного рынка для
моделирования динамики цен
6. Лихутин П.Н. Эволюция ключевых теорий инвестиций и их взаимосвязь с подходами
к анализу стоимости ценных бумаг на фондовом рынке
7. Финансовое управление развитием экономических систем: монография. Книга 14 /
М.М. Брутян, Е.Э. Головчанская, В.В. Завадская и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 188 с.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ И
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кожаметов А., Кутлымуратов Ю., Тлеубаева Г.
В данной работе рассматривается метод решение двухкритериальной стохастической
задачи размещения и специализации сельскохозяйственного производства. В результате
решения задачи необходимо определить распределение площадей по хозяйствам под
сельскохозяйственные культуры, для производства сельскохозяйственной продукции при
заданных ресурсных ограничениях: земельных, трудовых, кормовых и экологических. При
этом требуется, что ожидаемый общий объем производимой продукции растениеводства и
животноводства в определенных пропорциях был максимален, а суммарный объем
водопотребления был минимален.
Сформулируем двухкритериальную эколого-экономическую модель размещения и
специализации сельскохозяйственного производства в следующем виде.
(максимизация растениеводческой и животноводческой продукции)
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(минимизация водопотребления)
при условиях:

 bijk xij   qijk yij   divk ziv  Ti k
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, i  I , k  1, L

(3)

vJ 2i

Двухкритериальная задача (1)-(3) сводится к параметрической задаче линейного
программирования и оптимум которой достигается в крайних точках многогранника [1].
Множество эффективных решений задачи строится дроблением шага дискретизации по
параметрам и представляется эксперту для выбора оптимального решения. При этом для
нахождения оптимальных решений применяется метод стохастических квазиградиентов [2].
Для реализации данного метода построена диалоговая процедура.
1. Ляшенко И.Н., Михалевич М.В., Утеулиев Н.У. Методы эколого-экономического
моделирования. Нукус. Билим, 1994. 211 с.
2. Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. -М.:Наука. 1976.176с.
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО УРАВНЕНИЯ МАТЬЕ
Крутий Ю.С., Васильев А.В.
В канонической форме уравнение Матье принято записывать в виде [1]
d2y
(1)
 (a  2q cos 2 z ) y  0 ,
dz 2
где a, q  постоянные параметры. Данное уравнение имеет многочисленные приложения в
динамике механических систем, физике и технике.
Методом прямого интегрирования, развитым в работе [2], для произвольных
параметров a и q построены фундаментальные решения уравнения (1). Эти решения
представляются абсолютно и равномерно сходящимися рядами:


k

yn ( z )   a m p k m  n, m, k m ( z ) ,

(2)

 n ,0,0 ( z )  z n 1 (n  1, 2) ,

(3)

k 0 m0

где
z z

 n , k ,0 ( z )      n , k 1,0 ( z ) dzdz (k  1, 2,3,...) ,

(4)

0 0

z z

 n ,0, k ( z )    cos 2 z  n ,0, k 1 ( z ) dzdz (k  1, 2,3,...) ,

(5)

0 0

z z

 n , m, k  m ( z )     (  n , m 1, k  m ( z )  cos 2 z  n , m , k  m 1 ( z )) dzdz (k  2,3, 4,...) (m  1, 2,..., k  1) . (6)
0 0

С помощью рекуррентных формул (3)(6), по известной начальной функции n,0,0 ( z)
последовательно определяются образующие функции  n, k ,0 ( z ),  n,0, k ( z ),  n, m, k m ( z ) .
Точное решение уравнения (1) имеет вид
y ( z )  y (0) y1 ( z )  y (0) y2 ( z ) .
Для удобства численной реализации, посредством разложения косинуса в степенной
ряд, образующие функции представлены степенными рядами. Для вычисления
коэффициентов этих рядов получены соответствующие рекуррентные формулы.
С помощью найденных фундаментальных решений, используя известную [1] формулу
установлена
прямая
аналитическая
зависимость
между
ch   y1 ( )  y2 ( ) ,
характеристическим показателем  , который является индикатором свойств решений
уравнения Матье, и исходными параметрами задачи a, q .
1. Мак-Лахлан Н.В. Теория и приложения функций Матье / Н.В. Мак-Лахлан. –
Москва: Издательство иностранной литературы, 1953. – 475 с.
2. Крутій Ю.С. Розробка методу розв’язання задач стійкості і коливань деформівних
систем зі змінними неперервними параметрами. Автореферат докторської дисертації / Ю.С.
Крутій. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2016. – 272 с.

55

Кучеренко Анна Дмитрівна, студентка 4 курсу, факультет комп’ютерних наук та кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: magmel.ua@gmail.com

ПОШУК ФРАГМЕНТА В ЗОБРАЖЕННІ
Кучеренко А.Д.
Задача автоматизації та створення штучного інтелекту, що стоїть перед людством,
включає в себе насамперед сприйняття машиною того, що може сприйняти людина, та
подальшу обробку отриманих даних. В роботі розглядається задача пошуку
підзображення у більшому зображенні, що є цілком очевидною для людини, але
потребує складних математичних алгоритмів для комп’ютера.
Під пошуком конкретних об‘єктів, щодо яких припускається, що вони є на
зображенні, будемо розуміти встановлення їх положення на цьому зображенні. Ми
матимемо справу з двовимірними дискретними функціями.
Скористаємося кореляцією, як засобом для пошуку еквівалентів еталона wx, y 
розмірами J  K на зображенні f x, y  розмірами M  N . Припускається, що початок
координат зображення f x, y  знаходиться у верхньому лівому куті зображення, а
початок координат зображення wx, y  – в центрі еталона. З допомогою функції
коефіцієнтів кореляції знаходимо входження еталону в зображенні:
f s, t   f s, t  wx  s, y  t   w
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де x  0,1, 2,  , M  1 , y  0,1, 2, , N  1 , w – середнє значення кольору пікселів в
еталоні w , f x, y  – середнє значення елементів зображення f x, y  в області, що
співпадає з поточним положенням w , а сумування ведеться по всіх сумах координат.
В роботі розглянута проблема пошуку об’єкта на зображенні, здійснено огляд
літератури стосовно цієї проблеми і були наведені алгоритми для її розв’язку. Нижче
наведено приклад зображення, еталону та результату обробки:

1. Нуссбаумер Генри. Быстрое преобразование Фурье и алгоритмы вычисления
сверток / Г. Нуссбаумер; Перевод с англ. Ю. Ф. Касимова, И. П. Пчелинцева; Под ред.
В. М. Амербаева, Т. Э. Кренкеля Быстрое преобразование Фурье и алгоритмы
вычисления сверток – М.: «Радио и связь», 1985. – 284с.
2. Айфичер Эммануил, Джервис Барри. Цифровая обработка сигналов.
Практический подход / И.Ю. Дорошенко (пер.с англ.). – 2-е изд. – М. ; СПб. ; К. :
Издательский дом "Вильямс", 2004. – 989с.
3. Гонсалес Рафаэл С., Вудс Ричард Э. Цифровая обработка изображений: Пер. с
англ.. – М. : Техносфера, 2006. – 1070с.
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К ПРИНЦИПУ СВЕДЕНИЯ В ЗАДАЧАХ УСТОЙЧИВОСТИ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Кузьмина Л.К.
К 160–летию Александра Михайловича Ляпунова,
к 115- летию Николая Гурьевича Четаева,
к 125-летию теории устойчивости А.М.Ляпунова

Предмет исследования – задачи устойчивости в смысле А.М.Ляпунова в динамике
систем с многовременными масштабами, к которым приводят многие инженерные проблемы
физико-технического содержания. С развитием комбинированного подхода, основанного на
методах теории устойчивости и малого параметра, в расширение постановок классической
теории устойчивости, в рамках методологии А.М.Ляпунова и Н.Г.Четаева обсуждаются
постановки и решения задач об устойчивости для систем класса сингулярно возмущенных,
моделирующих рассматриваемые механические системы. С обобщением постановки задачи
об оценках решений (в смысле Н.Г.Четаева) и постановки задачи об устойчивости при
параметрических возмущениях (в смысле П.А.Кузьмина), на основе постулата устойчивости
и постулата сингулярности, с введением параметрических возмущений нерегулярного типа
разрабатывается регулярный алгоритм, позволяющий для исходной системы (номинальной
модели) по единообразной схеме конструировать укороченные системы (и редуцированные
модели); определять условия законности редукции системы (условия обобщенного принципа
сведения); строить расширенные оценки типа Н.Г.Четаева для решений укороченных систем
(редуцированных моделей); определять области допустимых значений параметров системы,
при которых справедлив принцип сведения в задачах динамики, в первую очередь, – в
задачах устойчивости. Получено решение сингулярно возмущенной задачи об устойчивости
в трансцендентном критическом случае по А.М.Ляпунову (с обобщением теорем
А.М.Ляпунова); получено решение задачи о приемлемости редуцированной модели (с
введением понятия приемлемости), с расширенными оценками типа Н.Г.Четаева. Это
приводит к обобщению принципа сведения для систем с разномасштабными переменными, в
том числе, - в критических случаях для разночастотных составляющих. Рассмотрены
иллюстрирующие примеры в рамках модели Ньютоновой механики.
Автор благодарен
Российскому Фонду Фундаментальных Исследований
за поддержку работы
(проект 15- 08 – 00393 a).
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Ëóêüÿíîâà Ò.À.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîìïëåêñîçíà÷íàÿ íåéðîííàÿ ñèñòåìà òèïà Õîïèëäà íà âðåìåííîé øêàëå âèäà
z ∆ (t) = −Bz(t) + T s(z(t)) + u, t ∈ Tτ ,
(1)
z(t0 ; t0 , z0 ) = z0 , t0 ∈ Tτ , z0 ∈ Cn ,
(2)
ãäå Tτ = [τ, +∞)T, τ ∈ T, T  ïðîèçâîëüíàÿ âðåìåííàÿ øêàëà äëÿ êîòîðîé sup T = +∞. Â
ñèñòåìå (1) z∆ (t)  ∆-ïðîèçâîäíàÿ íà âðåìåííîé øêàëå T, z∆ (t) = (Re z(t))∆ +i (Im z(t))∆ ,
âåêòîð z ∈ Cn õàðàêòåðèçóåò ñîñòîÿíèå íåéðîíîâ, T = {tij } ∈ Cn×n, êîìïîíåíòû tij
îïèñûâàþò ñâÿçè ìåæäó i-ûì è j -òûì íåéðîíàìè, s : Cn → Cn, s(z) = (s1(z1), s2(z2),
. . . , sn (zn ))T, óíêöèÿ si îïèñûâàåò îòâåò i-ãî íåéðîíà, B = diag {b1 , b2 , . . . , bn } ∈ Rn×n ,
bi > 0, i = 1, 2, . . . , n, u ∈ Cn  ïîñòîÿííûé âåêòîð âíåøíåãî âõîäà.
Î ñèñòåìå (1) äåëàþòñÿ ñëåäóþùèå ïðåäïîëîæåíèÿ.
H1. Ôóíêöèÿ f (z) = −Bz + T s(z) + u ÿâëÿåòñÿ ðåãðåññèâíîé.
H2. Ñóùåñòâóþò ïîëîæèòåëüíûå ïîñòîÿííûå li > 0, i = 1, 2, . . . , n, òàêèå, ÷òî ïðè âñåõ
̺, ω ∈ C âûïîëíåíû íåðàâåíñòâà |si (̺) − si (ω)| ≤ li |̺ − ω|, i = 1, 2, . . . , n.
H3. s(0) = 0.
Â íàøåé ðàáîòå ïîäõîä, ïðåäëîæåííûé â [1℄, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àé ñèñòåì
âèäà (1). À èìåííî, â ðàìêàõ îáîáùåííîãî âòîðîãî ìåòîäà Ëÿïóíîâà, ïðè íåêîòîðûõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèÿõ íà óíêöèþ çåðíèñòîñòè µ, êîìïîíåíòû ìàòðèöû T è âåêòîðà
b ïîëó÷åíû äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ðàâíîìåðíîé ýêñïîíåíöèàëüíîé óñòîé÷èâîñòè â öåëîì
ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ êîìïëåêñíîçíà÷íîé íåéðîííîé ñåòè. Êðîìå òîãî, ïîëó÷åíû äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ðåãðåññèâíîñòè óíêöèè −Bz(t) + T s(z(t)) + u.
1.

Complex-valued neural networks: utilizing high-dimensional parameters / Ed. Nitta T. - Pennsylvania,

USA: Information s ien e referen e, 2009. - 504 p.
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МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ
Майсак Т.В.
При проектуванні складних систем застосовують методи аналітичного, числового,
імітаційного, натурального та напівнатурального моделювання.
Найбільш ефективним інструментом для імітаційного моделювання випадкових
процесів є використання обчислювальної техніки, зокрема, персональних ЕОМ. Завдяки
дискретному характеру представлення інформації в ЕОМ, їх використання дозволяє
моделювати, як правило, випадкові послідовності – процеси з дискретним часом, які при
потребі з урахуванням додаткових умов можна відповідним чином апроксимувати і отримати
випадкові процеси з неперервним часом.
Імітаційне моделювання випадкового процесу методом статистичних випробувань
полягає в побудові певного алгоритму для генерування на ЕОМ реалізацій цього процесу і
потребує вирішення наступних основних проблем:
- генерування реалізацій найпростішої випадкової послідовності, яка береться як
вихідна для імітування;
- зображення імітованого процесу в конструктивній формі для того, щоб можна було
отримати його шляхом перетворення згаданої вище найпростішої випадкової
послідовності;
- перевірка співпадання ймовірнісних характеристик випадкового процесу, який
моделюється, та його імітаційної моделі.
При проведенні статистичного моделювання експериментатор часто має справу з
масивами випадкових величин які моделюються на ЕОМ за певним алгоритмом, створеним
експериментатором для одержання масивів даних пов’язаних з певним типом розподілу.
Найчастіше розглядають три способи одержання випадкових величин: таблиці
випадкових чисел, генератори випадкових чисел та метод псевдовипадкових чисел.
Складність завдань аналізу мультисервісних мереж, рівень розвитку методів
математичного моделювання складних систем, рівень продуктивності обчислювальної
техніки й рівень розвитку програмних засобів моделювання викликають потребу у
використанні методів імітаційного моделювання.
У теорії складних систем широко використовується наближений числовий метод
аналізу імітаційних моделей – метод статистичних експериментів (метод Монте-Карло).
Імітаційне моделювання є визнаним інструментом дослідження інформаційних мереж (ІМ).
Основна причина - це неможливість із достатнім ступенем точності математично описати
об'єкт у всій повноті. Математичними засобами, як правило, вдається вирішувати часткові
завдання. Аналітичному моделюванню за допомогою марківських процесів і моделей
масового обслуговування добре піддаються окремі вузли й канали мережі, у той час, як
моделювання мережі в цілому, аналітично, буває досить ускладнене, особливо, при
нерегулярних структурах і неоднорідному устаткуванні. Особливо важко здійснюється
аналітичне моделювання відмов у мережах з різними режимами, що передбачають
перерозподіл потоків і відновлення устаткування. Також викликає значні труднощі
оцінювання тимчасових характеристик і характеристик надійності. Розв'язок цих і ряду
інших завдань є можливим і ефективним методом імітаційного моделювання.
1. Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання: Навч. посібник/ В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко.–
К.: КНЕУ, 1998. – 232 с.
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ЧАСТКОВЕ УСЕРЕДНЕННЯ ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ
НА ЧАСОВИХ ШКАЛАХ
Огуленко О. П.
Розглянемо динамiчну систему вигляду
x∆ = εX(t, x),

x(t0 ) = x0 ,

(1)

де x ∈ Rn , ε > 0 — малий параметр, X(t, x) — n-вимiрна вектор-функцiя, t ∈ T — час,
заданий часовою шкалою iз зернистiстю µ(t) (T — непуста замкнена пiдмножина з R, [1]).
Ми ставимо їй у вiдповiднiсть наступну систему, яку називатимемо частково усередненою,
що вiдповiдає вихiднiй системi (1):
e (t, ξ) ξ(t0 ) = x0 ,
ξ ∆ = εX
(2)
де

1
lim
T →∞ T
T ∈T

ZT
e x) ∆t = 0.
X(t, x) − X(t,

(3)

t0

Для випадку неперервного часу таке усереднення розглядалось в [2]. Про зв’язок мiж
розв’язками систем (1) i (2) нами доведенi наступнi результати.
Теорема. Нехай в областi Q = {t ∈ T, x ∈ D} виконуються наступнi умови:
e x) rd-неперервнi за t, обмеженi константою M > 0 та задо1) функцiї X(t, x) та X(t,
вольняють умовi Лiпшиця за x з константою λ > 0;
2) границя (3) iснує рiвномiрно вiдносно x ∈ D;
3) розв’язок ξ(t) частково усередненої системи (2) з початковою умовою ξ(t0 ) = x0 ∈
D0 ⊂ D визначений для усiх t ∈ T i лежить разом iз ρ-околом в областi D;
4) iснує таке число µ0 > 0, що для будь-якого t ∈ T або µ(t) = 0, або µ(t) > µ0 .
Тодi для будь-яких η > 0 та L > 0 знайдеться таке ε0 (η, L) > 0, що для 0 < ε < ε0 та
t0 6 t 6 Lε−1 справедлива нерiвнiсть kx(t) − ξ(t)k 6 η, де x(t) та ξ(t) — розв’язки задач
Кошi (1) i (2) вiдповiдно.
Умови доведеної теореми можна послабити, виключивши вимогу лiпшицевостi правої
частини вихiдної системи (1). При цьому втрачається єдинiсть розв’язку вихiдної системи,
але можна встановити близькiсть до ξ(t) усього пучка розв’язкiв системи (1), що починаються в точцi x0 . Бiльш того, умову рiвномiрної збiжностi границi (3) можна послабити до
збiжностi в кожнiй точцi. Представленi результати продовжують низку робiт [3-5], присвячених методу усереднення для динамiчних систем на часових шкалах i розширюють сферу
застосування чисельно-асимтотичного методу розв’язання задач оптимального керування
на часових шкалах.
1. Bohner M., Peterson A. Dynamic Equations on Time Scales: An Introduction with Applications. Boston:
Birkhäuser, 2001.
2. Плотников В. А. Обоснование одной схемы усреднения для систем стандартного вида / В. А. Плотников, А. Т. Яровой // Укр. мат. журн. – 1979. – №2. – С. 166–171.
3. Огуленко А. П. Схема полного усреднения на временных шкалах / А. П. Огуленко, О. Д. Кичмаренко // Вестник Одесск. нац. ун-та. Матем. и мех. – 2012. – Т.17, вып. 4 (16). – C. 67–77.
4. Ogulenko A. P. Averaging of the Problem of Optimal Control on Time Scales / A. P. Ogulenko, O. D. Kichmarenko // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – Vol. 212, No. 3. – P. 290–304.
5. Kichmarenko O. D. Averaging of multicriteria control problems of systems on time scales / O. D. Kichmarenko, A. P. Ogulenko // Journal of Computer and Systems Sciences International. – 2017. – Vol. 56, No. 1. –
pp. 33–43.
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СВЯЗЬ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ, ПОДВИДА ДВУПРОЕКТОРНЫХ, СО ВЗАИМНО
ОБРАТНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ В КОЛЬЦЕ С ФАКТОРИЗАЦИОННОЙ
ПАРОЙ
Полетаев Г.С.



e
R





 







Сообщение продолжает [1]. Пару подколец R , R [  R , R ] кольца R с единицей
будем называть его факторизационной парой (ФП), если она порождена действующими в


коммутирующими проекторами p+, p–: R  p



(ср. [2]): e  R0  R

R  , и выполняются следующие аксиомы

R  ; p 0 (  p  p  ) – кольцевой гомоморфизм R  и R  в R 0 ;

: R  .

R R  R  R





Всякое кольцо

с единицей, рассматриваемое вместе с его

фиксированной ФП называется кольцом с факторизационной парой. Рассматриваются
абстрактные уравнения-модели относительно неизвестных x , x1  R ; x , x1  R вида:
ax  x  b ,
(1)

x1a  x1  b1 ,
где

e

a, b, a, b1  R

известные элементы, причём

(2)

aa  aa  e .

Установлена

Теорема. Пусть R  R – ассоциативное, вообще, некоммутативное кольцо с единицей
и ФП ( R , R ) и коэффициент a  R имеет в R обратный a . Если уравнения (1) и (2)

с правыми частями

b  b1  e

имеют в

R

решения

x  xe  R , x  xe  R и

x1  x1e  R , x1  x1e  R , соответственно, тогда справедливы следующие формулы,
связывающие решения в R уравнений (1), (2) с правыми частями b  b1  e :

x1e xe  e,(e  x1e )(e  xe )  e.

(3)

В соответствующих кольцах с ФП, можно реализовать результат: для матричных уравнений с двумя неизвестными треугольными матрицами; - для «родственной», типа РиманаГильберта-Привалова, задачи; - для интегрального уравнения типа свёртки,


x(t )   k (t  s) x(s)ds  f (t ),  t  , связанного с интегральным

- Винера-Хопфа.

0

1. Полетаев Г.С. // XYII International Conference DSMSI. ABSTRACTS OF CONF. REP. Kiev,
Ukraine, 2015. ВІСНИК Київського національного ун.-ту ім. Т. Шевченка. - C. 46.
2. McNabb A., Schumitzky A. // J. Funct. Anal. – 1972. –v. 9, № 3. – P. 262 – 295.
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СИНГУЛЯРНА КРАЙОВА ЗАДАЧА НА ПIВОСI ДЛЯ НЕЛIНIЙНОГО
ДИФЕРЕНЦIАЛЬНОГО РIВНЯННЯ N-ГО ПОРЯДКУ З РЕГУЛЯРНОЮ
ОСОБЛИВОЮ ТОЧКОЮ
Процак Л. В., Лучко А. В.
Розглянемо на пiвосi R+ := [0; +∞) диференцiальне рiвняння
xn u(n) + an−1 xn−1 u(n−1) + ... + a1 xu0 + a0 u = F (x, u, u0 , ...u(n−1) ),

(1)

в якому aj ∈ R, j = 1, n − 1 — сталi коефiцiєнти, а F ∈ C (R+ × R n 7→ R) — нелiнiйна функцiя. Поставимо для нього крайову задачу: знайти розв’язок класу C (R+ 7→ R) ∩
C n ((0; +∞) 7→ R) , який задовольняє крайовi умови
u(0+) = 0,

u(k) (+∞) = 0,

k = 0, 1, ..., n − 1.

(2)

Сингулярнiсть задачi зумовлена наявнiстю регулярної особливої точки x = 0 та умовою u(+∞) = 0. Вiдзначимо, що вiдповiдне лiнiйне однорiдне рiвняння не є експоненцiально дихотомiчним на пiвосi (0, +∞).
(n−1)T
За допомогою послiдовних замiн x = et , y = u, u̇, ..., u
рiвняння (1) можна
звести до еквiвалентної системи ẏ = Ay + f (t, y) зi сталою матрицею A, що має характеристичний полiном PA (λ) := λ(λ − 1)...(λ − n + 1) + ... + a2 λ(λ − 1) + a1 λ + a0 , та нелiнiйнiстю
T


d (n−1)
d 2
d
u, ... e−t dt
u .
u, e−t dt
f (t, y) = 0, ...0, F et , u, e−t dt
Визначимо множину M := {l(·) ∈ C (R+ 7→ R+ ) : l(0) = 0, l(x) → 0, x → +∞}. Щодо
вихiдного рiвняння (1) зробимо такi припущення:
(a) коефiцiєнти ai ∈ R, i = 1, n такi, що полiном PA (λ) не має коренiв з нульовою дiйсною
частиною.
(б) iснують функцiї l(·), m(·) ∈ M, такi що нелiнiйнiсть F (·) задовольняє нерiвнiсть
|F (x, u, w1 , ..., wn−1 )| ≤ l(x)ϕ (|u|) + m(x) ∀ (x, u, w) ∈ R+ × Rn ,
де ϕ(·) – функцiя Гана, тобто ϕ(·) ∈ C (R+ 7→ R+ ) монотонно зростає i ϕ(0) = 0.
Також визначимо сталi L := supx∈R+ l(x), M := supx∈R+ m(x), якi iснують, оскiльки
l(·), m(·) ∈ M, i покладемо
Z∞
K := sup
kG(t, s)k ds,
t∈R
−∞

де G(t, s) – функцiя Грiна задачi про обмеженi на всiй осi розв’язки лiнiйної неоднорiдної
системи, якiй вiдповiдає однорiдна система ẏ = Ay. Має мiсце така
Теорема. Якщо iснує число r > 0, яке задовольняє рiвняння
KLϕ(r) − r + KM = 0,
то крайова задача (1)–(2) має розв’язок u(·) ∈ C (R+ 7→ R) ∩ C n ((0; +∞) 7→ R) , який додатково володiє властивiстю u(k) (x) = o(x−k ), x → +∞.
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ПРИКЛАДНА ЗАДАЧА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З
ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ
Столярчук Р.В.
У термінах механічних систем змінної структури формулюють численні прикладні
інженерно–технічні задачі, що пов’язані, наприклад, із моделюванням передачі зусиль в
кінематичних парах, де є необхідним враховувати незначні зазори або наявність зміни сил
тертя при зміні контакту при передачі руху.
Метою даного дослідження є обґрунтування побудови математичної моделі руху
механічних систем змінної структури за допомогою диференціальних рівнянь з розривною
правою частиною або розривним ядром та застосуванні функції адаптивного керування на
кожному кроці їх чисельного інтегрування для пошуку відповідних точок розриву системи
при зміні структури.
Диференціальне рівняння руху динамічної моделі з розривним ядром в правій частині
та початковими умовами представимо у такому виді

 1 ( x, t ) при  (t , x)  0
x  f (t , x, j ) ,  j   
, j  1,2; x(0)  x0 ,

(
t
,
x
)
при

(
t
,
x
)

0
 2
x є вектор стану системи ,  j , j  1,2 - розривне ядро, що формується парою
де
неперервних функцій в області G (t ) та розбиває дану область на два неперервні сектори
G  (t ) та G  (t ) . Моменти часу
, які визначають стрибкоподібну зміну
розривного ядра та правої частини диференціального рівняння прийнято називати
моментами або точками розриву.
Основна ідея застосування підходу адаптивного керування при покроковому
інтегруванні рівняння полягає у обчисленні на початку кожного кроку ti 1  ti  h
інтегрування

значення

функції

sign( ( xiti ))

та

перевірці

умови

sign( ( xiti ))  sign( ( xi 1ti 1 )) на кінці кожного кроку ti 1  ti  h

інтегрування. Дана
умова виконується при відсутності точки розриву на кроці і навпаки, розрив ядра та зміна
структури системи будуть мати місце, якщо така умова не виконується на кінці кроку.
Такий підхід був реалізований в задачі динамічного аналізу передачі руху
двостороннього клинового інерційного механізму змінної структури, який моделює
динамічні процеси електромеханічної системи приводу з черв’ячним редуктором в різних
структурних станах. Алгоритм реалізовано в кодах середовища MATLAB при використанні
методу Рунге-Кутта 3-4 порядку.
1. Aizerman, M.A. and Pyatnitskii, E.S., Fundamentals of the Theory of Discontinuous
Systems. I, II, Avtom. Telemekh., 1974, no. 7, pp. 33-47; no. 8, pp. 39-61.
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ПРО МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ТРИВИМІРНИХ ПРУЖНИХ ТІЛ
Стоян В.А., Даниш С.Т
.
Просторові задачі класичної теорії пружності завжди були актуальними, хоча і
важкорозв’язними як математичними, так і чисельними методами. Особливо це стосується
інженерно-практичних задач для просторових тіл неканонічної форми з некласично
сформульованими початково-крайовими умовами.
В доповіді пропонується оригінальний підхід до побудови математичних моделей
неповно спостережуваних за початково-крайовими збуреннями тривимірних пружних
об’єктів. Розглядувані задачі є подальшим розвитком математичних результатів, отриманих
одним із авторів данного повідомлення в його монографії [1], для динаміки просторово
вироджених механічних конструкцій типу «товста пружна плита» на основі узагальнень
класично відомих методів дослідження двовимірних пружних конструкцій.
Побудовані математичні моделі є точними розв’язками класичних рівнянь Ляме та за
середньоквадратичним критерієм узгоджені з наявними початково-поверхневими
спостереженнями за об’єктом незалежно від кількості та якості (дискретні, чи неперервні)
останніх. Математична недовизначеність в постановках задач компенсується
сформульованими в роботі математичними умовами точності і однозначності побудованих
моделей. Структура запропонованих математичних моделей визначається алгебраїчноінтегральними співвідношенням, які є зручними для використання їх як базових при
розв’язанні прямих та обернених задач динаміки неповно (за початково-крайовим станом)
спостережуваних просторово розподілених пружних систем методами математичного
моделювання, розвиненими в [2]. Зауважимо, що в роботі обговорюються структура та
особливості використаних математичних моделей для випадків, коли початково-поверхневі
спостереження визначені неперервно та дискретно, коли вони недоступні для
досліджуваного об’єкта, або коли є несуттєвими і ними можна проігнорувати.
Запропонований підхід до побудови математичних моделей динаміки розглядуваного
класу механічних об’єктів ґрунтується на алгоритмах середньоквадратичного обернення
систем лінійних алгебраїчних, інтегральних та функціональних рівнянь, є досить
універсальним і може бути успішно використаним при розв’язанні широкого класу задач
керування такими об’єктами з метою середньоквадратичного наближення їх стану до
наперед дискретно та неперервно визначеного. Постановки названих задач є досить
універсальними і розв’язують проблеми керування з використанням усіх доступних для
цього керуючих факторів — об’ємного, початкового та поверхневого зовнішньодинамічних
збурень, взятих по одному, по два і всіх разом.
1. Стоян В. А. Методи математичного моделювання в задачах динаміки товстих
пружних плит. – Київ.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 277 с.
2. Стоян В. А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних
динамічних систем. – Київ.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 310 с.
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КОМБІНАТОРИКА ТА САМООРГАНІЗАЦІЯ В ПРИРОДІ
Тимофієва Н.К.
Дослідженню самоорганізації в природі присвячено багато робіт. Під самоорганізацією
в природі розуміють процес спонтанного виникнення ладу із безладу у відкритих
нерівноважних системах. За рахунок росту флуктуацій при поглинанні енергії з оточуючого
середовища система досягає деякого критичного стану та переходить в новий стійкий стан з
більш високим рівнем складності та порядку в порівнянні з попереднім. Але найскладнішим
положенням самоорганізації є спроба пояснити, як система мимовільно переходить із стану
хаосу (безладу) в стан порядку, як і завдяки чому проходить її самоорганізація. Сучасна
наука поки що на ці питання не відповіла.
Впорядкована структура, яка виникає із хаосу являє собою результат конкуренції
множин усіляко можливих станів, закладених в системі. Тобто, в процесі самоорганізації
природи проходить перебір варіантів. А це говорить про те, що тут мають місце закони
комбінаторики. Самоорганізацію в природі пов’язують з процесами, які породжують
фрактальні структури. Це – звичайні процеси із зворотнім зв’язком, в якій одна і та ж
операція виконується знову і знову. Результат однієї операції є початком значень наступної
операції. Якщо почати ітераційний процес з деякого довільного значення x0 то результатом
буде послідовність x1 , x2 ,..., поведінку якої з часом необхідно дослідити.
Аналогічне спостерігаємо при генеруванні комбінаторних конфігурацій. Під
комбінаторною конфігурацією розуміємо будь-яку сукупність елементів, яка утворюється з
усіх або з деяких елементів базової множини A  { a1 ,..., an } . Позначимо її впорядкованою
множиною w  ( w1 ,..., w ) ,   {1,..., n} – кількість елементів у w  W , W – множина
комбінаторних конфігурацій. Рекурентним комбінаторним оператором назвемо сукупність
правил, за допомогою яких з елементів базової множини A утворюється комбінаторна
конфігурація w  W .
Множини комбінаторних конфігурацій одного і того ж типу упорядковуються різними
способами. Частина з них генерується випадковими алгоритмами. В цьому разі отримана
структура – безладна (хаотична). Як показує аналіз комбінаторних множин, існують певні
закономірності їхнього впорядкування. Одна з таких закономірностей, що характерна для
різних типів комбінаторних конфігурацій, є властивість періодичності. Вона випливає з
рекурентного способу їхнього утворення та полягає в тому, що ці множини упорядковані
інтервалами, в кожному з яких комбінаторні конфігурації утворюються за одними і тими
самими правилами. Отримані комбінаторні множини самоподібні, тому що їхні елементи
утворюються одним і тим же рекурентним комбінаторним оператором, а їхнє впорядкування
проводиться за одними і тими ж правилами. Одночасно вони є як скінченними, так і
нескінченними. Така властивість характерна для фракталів. Тобто, утворені комбінаторні
множини характеризуються фрактальною структурою.
Отже самоорганізацію в природі можна змоделювати з використанням комбінаторного
аналізу. В обох випадках процес є рекурсивний, проводиться пошук оптимального стану за
строгими оптимальними для життєдіяльності системи правилами. Цьому процесу характерна
властивість періодичності та в обох випадках маємо фрактальні структури.
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СЛАБКОНЕЛIНIЙНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ IНТЕГРАЛЬНИХ РIВНЯНЬ
Ферук В.А., Козлова Н.О.
Дослiдженню рiзних аспектiв теорiї iнтегральних та iнтегро-диференцiальних рiвнянь, як лiнiйних так i нелiнiйних, присвячено чимало робiт. Залучення апарату теорiї псевдообернених операторiв дало змогу встановити умови iснування та структуру
розв’язкiв таких рiвнянь у випадку, коли ядро iнтегрального оператора є
виродженим [1-4]. Продовжуючи зазначенi вище дослiдження, висвiтлюється один з можливих пiдходiв до вiдшукання необхiдних та достатнiх умов розв’язностi крайової задачi
для слабконелiнiйного iнтегрального рiвняння з малим параметром ε [5]:
Zb
x(t) −

Zb
K(t, s)x(s)ds = f (t) + ε

a

K1 (t, s)Z(x(s, ε), s, ε)ds,

(1)

a

lx(·) = α + εJ(x(·, ε), ε).

(2)

Тут K(t, s), K1 (t, s) – ядра, сумовнi з квадратом в областi [a, b] × [a, b], f ∈ L2 [a, b],
l - обмежаний лiнiйний векторний функцiонал, визначений в L2 [a, b], l = col(l1 , l2 , ..., lp ) :
L2 [a, b] → Rp ; li : L2 [a, b] → R, α = col(α1 , α2 , ..., αp ) ∈ Rp , Z(x(t, ε), t, ε) – нелiнiйна по
першiй компонентi функцiя така, що Z(·, t, ε) ∈ C 1 [kx − x0 k ≤ q], Z(x(·, ε), ·, ε) ∈ L2 [a, b],
Z(x(t, ·), t, ·) ∈ C[0, ε0 ], J(x(·, ε), ε) - нелiнiйний обмежений p-вимiрний вектор-функцiонал,
неперервно диференцiйовний по x у розумiннi Фреше i неперервний по ε в околi породжуючого розв’язку; q, ε0 - достатньо малi константи.
Дослiджено питання iснування та побудови розв’язку x = x(t, ε): x(·, ε) ∈ L2 [a, b],
x(t, ·) ∈ C[0, ε0 ] крайової задачi (1), (2), який перетворюється у розв’язок x(t, 0) = x0 (t, cr )
породжуючої крайової задачi, отриманої з (1), (2) при ε = 0. Отримано рiвняння для породжуючих констант та показано, що для iснування шуканого розв’язку необхiдно, щоб
це рiвняння мало хоча б один дiйсний корiнь. Знайдено достатнi умови iснування такого розв’язку та запропоновано конструктивний алгоритм його вiдшукання. Встановлено
зв’язок мiж необхiдними та достатнiми умовами.
1. Самойленко А.М. Крайовi задачi для систем лiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром / А.М. Самойленко, О.А. Бойчук, С.А. Кривошея // Укр. мат. журн., 1996, 48, № 11,
С. 1576-1579.
2. Boichuk A. Boundary-Value Problems for Weakly Nonlinear Delay Differential Systems / A. Boichuk,
J. Diblik, D. Khusainov, M. Ruzickova // Abstr. Appl. Anal., 2011, no. 1, Article ID 631412. – 19 p.
3. Boichuk A.A. Generalized inverse operators and Fredholm boundary-value problems. 2nd edition. Inverse
and Ill-Posed Problems Series 59. / A. A. Boichuk, A. M. Samoilenko. - Berlin: De Gruyter, 2016. – 298 p.
4. Bondar I. Weakly nonlinear impulsive boundary value problems for systems of integrodifferential equations
/ I. Bondar, M. Gromyak, N. Kozlova // Miskolc Mathematical Notes, 2016, Volume 17, No. 1, P. 69–84.
5. Козлова Н.О. Слабконелiнiйнi iнтегральнi рiвняння / Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Мiжнародна
наукова конференцiя «Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування» присвячена 80-рiччю
вiд дня народження професора В.I. Фодчука (1936-1992), 28-30 вересня 2016, Чернiвцi: Матерiали конференцiї. – Чернiвцi: Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Ю. Федьковича. – 2016. – С. 57.
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О СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ НЕТОЧНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ СИСТЕМ
Хорошун А.С.
Рассмотрим неточную сингулярно возмущенную систему дифференциальных уравнений следующего вида

ẋ = f1 (x, y, p) + B1 (p)u,
(1)
µẏ = f2 (x, y, p) + B2 (p)u,
где x(t) ∈ Rn , y(t) ∈ Rm – переменные, определяющие состояние системы в момент времени
t ∈ R+ . Векторные функции f1 (x, y, p) ∈ Rn , f2 (x, y, p) ∈ Rm предполагаются непрерывно
дифференцироваными по переменным x и y и непрерывно зависящими от векторного параметра p ∈ Rl , µ ∈ (0, 1] – малый параметр. Матрицы B1 (p) ∈ Rn×k , B2 (p) ∈ Rm×k имеют
элементы, непрерывно зависящие от векторного параметра p. Управление u ∈ Rk будем
рассматривать в виде u = K1 x + K2 y, где K1 ∈ Rk×n , K2 ∈ Rk×m – некоторые постоянные матрицы. Предположим, что для системы (1) справедлива теорема о существовании
и единственности решения начальной задачи.
Отметим, что состояние равновесия данной системы является подвижным. Подвижность состояния равновесия, то есть изменение его координат x и y, вызвано изменением
значений параметра. Это означает, что если для некоторого фиксированого значения параметра p найдено соответствующее состояние равновесия исследуемой системы, то при
другом фиксированном значении параметра будем иметь, возможно, другое состояние
равновесия, то есть состояние равновесия сдвинется, поменяет свое местоположение.
Укажем определение абсолютной параметрической устойчивости неточной системы,
см.[1].
Определение 1. Неточная cистема дифференциальных уравнений называется абсолютно параметрически устойчивой относительно области P ⊆ Rl , если для всех
p ∈ P выполняются следующие условия:
(1) существует единственное состояние равновесия xe (p) рассматриваемой системы;
(2) xe (p) глобально асимптотически устойчиво.
Построено, см. [2], управление u, которое при выполнении некоторых условий на
функции f1 (x, y, p), f2 (x, y, p) обеспечивает абсолютную параметрическую устойчивость
подвижного состояния равновесия сингулярно возмущенной системы (1) относительно
некоторой области в пространстве параметров Rl . Используя метод сравнения с векторной
функцией Ляпунова определены условия такой устойчивости и область в пространстве параметров, для значений параметров из которой указанный тип устойчивости сохраняется.
Указанная область определена исходя лишь из общего вида системы (1).
1. Wada T., Ikeda M., Ohta Y., Šiljak D.D. Parametric absolute stability of multivariable Lur’e systems:
a Popov-type condition and application of polygon interval arithmetic / Wada T., Ikeda M., Ohta Y., Šiljak
D.D. // Nonlinear Analysis, Theory, Methods, Applications — 1997. — vol.30, №6, — p.3713-3723.
2. Мартынюк А.А., Хорошун А.С. К задаче стабилизации движения параметрического семейства нелинейных сингулярно возмущенных систем / Мартынюк А.А., Хорошун А.С. // Нелинейные колебания. –
2011. – 14, №2. – С. 238-254.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
КВАДРАТИЧНЫХ СИСТЕМ
Хусаинов Д.Я., Камратов С.
Одним из универсальных методов исследования нелинейных динамимических
систем является второй метод Ляпунова. Общепринятым является сведение
исследуемого решения к нулевому решению и исследование нулевого положения
равновесия. В то же время, бывает, что нелинейная система не имеет нулевого
решение, а имеется некоторая область, находящаяся в окрестности начала координат,
которая является асимптотически устойчивой. И требуется провести оценку этой
области. В частности, значительное число «странных аттракторов» представляют собой
асимптотически устойчивые множества, находящиеся в некоторой окрестности нуля. C
использованием метода квадратичных функций Ляпунова можно провести оценку
области устойчивости, а именно, вычислить эллипс, внутри которого они находятся
[1,2]. Рассматривается система с квадратичной правой частью
(1)
x  Ax  X T Bx ,

X T  X 1T , X 2T ,..., X nT , B T  B1 , B2 ,..., Bn  . Здесь X iT матрицы, у которых на i  й
строке стоят единицы, остальные элементы нулевые, Bi , i  1, n симметричные
T

матрицы.
Для систем с нелинейностью этого вида полная производная функции Ляпунова
имеет вид

d
V x    xT Cx  S3 x  , S x  xT X T B  BX x .
dt

(2)

Здесь S  x  кубическая форма. Область гарантированной асимптотической
устойчивости нулевого положения равновесия имеет вид внутренности эллипса


 C 
U s   x  R n : x  min  .
2H B 


В ряде случаев квадратичная система имеет вид
(3)
x  Ax  X T Bx  c , x  R n ,
T
и не имеет нулевого решения. В этом случае функция Ляпунова V x   x Hx
позволяет оценить область притяжения U stab x  нелинейной системы.
Литература
1.
Давыдов В.Ф., Хусаінов Д.Я. Мажорантні оцінки розв’язків диференціальних
систем з квадратичною правою частиною // Вісник Київського університету. Серія:
Фізико-математичні науки, 1994. - С.206-211.
2.
Хусаінов Д.Я., Давидов В.Ф. Оптимізація оцінки області стійкості квадратичних
систем градієнтним методом // Вісник Київського університета. Серія: Фізикоматематичні науки, в.4, 1992. – С.27-33.
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ЛИНЕЙНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КРАЕВАЯ
ЗАДАЧА В СЛУЧАЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
Чуйко С.М., Сысоев Д.В.
Нами получены условия разрешимости и схема построения решений [1]
Z(·, ε) ∈ C1α×β [a; b] := C1 [a, b] ⊗ Rα×β , Z(t, ·) ∈ Cα×β [0; ε0 ] := C[0; ε0 ] ⊗ Rα×β
линейной матричной дифференциально-алгебраической краевой задачи
AZ 0 (t, ε) = BZ(t, ε) + F(t, ε) + ε Π(Z(t, ε), h(ε), t, ε), h(ε) ∈ Cρ [0; ε0 ],
LZ(·, ε) = A(ε), A(ε) ∈ Cµ×ν [0; ε0 ].

(1)
(2)

Решение матричной краевой задачи (1), (2) ищем в малой окрестности решения порождающей задачи
AZ 0 (t, ε) = BZ(t, ε) + F(t, ε), LZ0 (·, ε) = A(ε).

(3)

Здесь [2]
AZ 0 (t, ε) :=

p
X

Si (t)Z 0 (t, ε)Ri (t), BZ(t, ε) :=

i=1

q
X

Φj (t)Z(t, ε)Ψj (t)

j=1

— линейные матричные операторы,
Si (t), Φj (t) ∈ Cγ×α [a, b], Ri (t), Ψj (t) ∈ Cβ×δ [a, b], F(·, ε) ∈ Cγ×δ [a, b], F(t, ·) ∈ Cγ×δ [0; ε0 ]
— непрерывные матрицы; кроме того α, β, γ, δ, µ, ν ∈ N — произвольные натуральные числа. Матричный оператор Π(Z(t, ε), h(ε), t, ε) предполагаем линейным и непрерывно дифференцируемым по первому аргументу Z(t, ε), а также — по второму аргументу h(ε) и,
кроме того, непрерывным по t ∈ [a, b] и ε ∈ [0; ε0 ]. Кроме того, LZ(·, ε) — линейный ограниченный матричный функционал:
LZ(·, ε) : C1α×β [a; b] → Rδ×γ ,
непрерывный по ε ∈ [0; ε0 ]. Поставленная задача продолжает исследование краевых задач
в случае параметрического резонанса [3] на случай линейных матричных краевых задач
[1], а также матричных дифференциально-алгебраических краевых задач [2].
1. Boichuk A.A., Krivosheya S.A. A Critical Periodic Boundary Value Problem for a Matrix Riccati Equations
// Differential Equations. – 2001. – 37, № 4. – pp. 464 – 471.
2. Chuiko S.M. The Green’s operator of a generalized matrix linear differential-algebraic boundary value
problem // Siberian Mathematical Journal. — 2015. —56, № 4. — pp. 752 — 760.
3. Чуйко С.М., Чуйко А.С., Сысоев Д.В. Cлабонелинейная матричная краевая задача в случае параметрического резонанса // Нелiнiйнi коливання. — 2016. — 19, № 2. — C. 276 — 289.
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О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ МАТРИЧНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ВОЗМУЩЕНИЕМ КРАЕВОГО УСЛОВИЯ
Чуйко С.М., Чуйко Е.В.
Предположим, что задача о нахождении решений
Z(t) ∈ C1α×β [a; b] := Rα×β ⊗ C1 [a; b]
матричной краевой задачи [1]
Z 0 (t) = AZ(t) + Z(t)B + F (t), A ∈ Rα×α , B ∈ Rβ×β , LZ(·) = A

(1)

не разрешима для произвольных неоднородностей
F (t) ∈ Cα×β [a, b] := Rα×β ⊗ C[a; b], A ∈ Rδ×γ .
Здесь LZ(·) — линейный ограниченный матричный функционал:
LZ(·) : C1α×β [a; b] → Rδ×γ , α =
6 β 6= γ 6= δ.
Поставим следующую задачу: существуют ли матрицы U ∈ Rδ×α , V ∈ Rβ×γ , для которых
малое возмущение краевого условия
ĽZ(·, ε) := LZ(·, ε) + ε UZ(a, ε)V, 0 < ε  1
гарантирует разрешимость матричной краевой задачи
Z 0 (t, ε) = AZ(t, ε) + Z(t, ε)B + F (t), ĽZ(·, ε) = A

(2)

в пространстве
Z(t, ε) : Z(·, ε) ∈ C1α×β [a; b], Z(t, ·) ∈ Cα×β [0, ε0 ]
для произвольных неоднородностей? В отличие от схемы регуляризации, построенной в
статье [2], регуляризация матричной краевой задачи (1) происходит не за счет импульсного
возмущения решения, а за счет малого возмущения краевого условия.
Нами предложены конструктивные достаточные условия решения поставленной задачи для фиксированной матрицы U при условии γδ ≤ αβ. Предложенная в докладе схема
регуляризации матричной краевой задачи (1) применима для матричной дифференциально-алгебраической краевой задачи [3].
1. Boichuk A.A., Krivosheya S.A. A Critical Periodic Boundary Value Problem for a Matrix Riccati Equations
// Differential Equations. – 2001. – 37, № 4. – P. 464 – 471.
2. Chuiko S.M. On the regularization of a linear Fredholm boundary-value problem by a degenerate pulsed
action // Journal of Mathematical Sciences — 2014. — 197, № 1. — P. 138 — 150.
3. Chuiko S.M. On the regularization of a matrix differential-algebraic boundary-value problem // Journal of
Mathematical Sciences. — 2017. — 220, № 5. — pp. 591 — 602.
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ÈÍÒÅÃÐÈÐÓÅÌÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ Ñ ÄÈÑÑÈÏÀÖÈÅÉ ÍÀ ÊÀÑÀÒÅËÜÍÎÌ
ÐÀÑÑËÎÅÍÈÈ ÄÂÓÌÅÐÍÎÃÎ ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈß
Øàìîëèí Ì.Â.
Êàê èçâåñòíî, ïîíÿòèå èíòåãðèðóåìîñòè, âîîáùå ãîâîðÿ, äîñòàòî÷íî ðàñïëûâ÷àòîå.
Ïðè åãî ïîñòðîåíèè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü â êàêîì ñìûñëå îíî ïîíèìàåòñÿ, â êëàññå êàêèõ ôóíêöèé èùóòñÿ ïåðâûå èíòåãðàëû è ò.ä. Â äàííîé ðàáîòå ïðèíèìàåòñÿ òàêîé ïîäõîä,
êîòîðûé ó÷èòûâàåò â êà÷åñòâå êëàññà ôóíêöèé êàê ïåðâûõ èíòåãðàëîâ òðàíñöåíäåíòíûå
ôóíêöèè, ïðè÷åì ýëåìåíòàðíûå. Çäåñü òðàíñöåíäåíòíîñòü ïîíèìàåòñÿ íå â ñìûñëå òåîðèè
ýëåìåíòàðíûõ ôóíêöèé (íàïðèìåð òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ), à â ñìûñëå íàëè÷èÿ ó íèõ ñóùåñòâåííî îñîáûõ òî÷åê (â ñèëó êëàññèôèêàöèè, ïðèíÿòîé â òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî
ïåðåìåííîãî, êîãäà ôóíêöèÿ èìååò ñóùåñòâåííî îñîáûå òî÷êè) [1].
Â [1, 2] óæå áûëà ïîêàçàíà ïîëíàÿ èíòåãðèðóåìîñòü óðàâíåíèé ïðîñòðàíñòâåííîãî
äâèæåíèÿ òåëà â ñîïðîòèâëÿþùåéñÿ ñðåäå, êîãäà ó ñèñòåìû äèíàìè÷åñêèõ óðàâíåíèé ñóùåñòâóåò ïîëíûé íàáîð òðàíñöåíäåíòíûõ ïåðâûõ èíòåãðàëîâ. Çäåñü ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî
âñå âçàèìîäåéñòâèå ñðåäû ñ òåëîì ñîñðåäîòî÷åíî íà òîé ÷àñòè ïîâåðõíîñòè òåëà, êîòîðàÿ
èìååò ôîðìó ïëîñêîãî (äâóìåðíîãî) äèñêà. Äàëåå, â [2, 3] áûëà èññëåäîâàíà äèíàìè÷åñêàÿ
÷àñòü óðàâíåíèé äâèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ äèíàìè÷åñêè ñèììåòðè÷íûõ ÷åòûðåõìåðíûõ òâåðäûõ òåë, ãäå ñèëîâîå ïîëå ñîñðåäîòî÷åíî íà òîé ÷àñòè ïîâåðõíîñòè òåëà, êîòîðàÿ èìååò
ôîðìó äâóìåðíîãî (òðåõìåðíîãî) äèñêà, ïðè ýòîì ñèëîâîå âîçäåéñòâèå ñîñðåäîòî÷åíî íà
äâóìåðíîé ïëîñêîñòè (îäíîìåðíîé ïðÿìîé), ïåðïåíäèêóëÿðíîé äàííîìó äèñêó. Ïðè ýòîì
ðàññìàòðèâàåìûå ñèñòåìû â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñâîäèëèñü ê ñèñòåìå ñ äèññèïàöèåé íà
êàñàòåëüíîì ðàññëîåíèè äâóìåðíîé ñôåðû.
Â äàííîé ðàáîòå ñíà÷àëà ðàññìàòðèâàþòñÿ óðàâíåíèÿ ãåîäåçè÷åñêèõ íà êàñàòåëüíîì ðàññëîåíèè ãëàäêîãî äâóìåðíîãî ìíîãîîáðàçèÿ (ñèñòåìà â îòñóòñòâèè âíåøíåãî ïîëÿ
ñèë). Ñòðîèòñÿ ïåðåõîä ê óäîáíûì êîîðäèíàòàì êàñàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Â äàëüíåéøåì ñíà÷àëà ââîäÿòñÿ âíåøíèå ñèëîâûå ïîëÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè, è ðàññìàòðèâàåìûå ñèñòåìû ÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà îáëàäàþò ïîëíûì íàáîðîì (òðåìÿ) ãëàäêèõ
ïåðâûõ èíòåãðàëîâ. À çàòåì â òàêèõ ñèñòåìàõ ââîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ÷ëåíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñèñòåìû ïåðåñòàþò áûòü êîíñåðâàòèâíûìè, à òî÷íåå, ñòàíîâÿòñÿ ñèñòåìàìè ñ
òàê íàçûâàåìîé çíàêîïåðåìåííîé äèññèïàöèåé [1, 2, 3]. Ïðè ýòîì ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ
îíè îáëàäàþò ïîëíûì íàáîðîì (íåãëàäêèõ) òðàíñöåíäåíòíûõ ïåðâûõ èíòåãðàëîâ, â ðÿäå
ñëó÷àåâ âûðàæàþùèõñÿ ÷åðåç êîíå÷íóþ êîìáèíàöèþ ýëåìåíòàðíûõ ôóíêöèé.
Ðàáîòà ïîääåðæàíà Ðîññèéñêèì Ôîíäîì Ôóíäàìåíòàëüíûõ Èññëåäîâàíèé, ïðîåêò
150100848.
1. Øàìîëèí Ì.Â. Äèíàìè÷åñêèå ñèñòåìû ñ ïåðåìåííîé äèññèïàöèåé: ïîäõîäû, ìåòîäû, ïðèëîæåíèÿ
// Ôóíäàì. è ïðèêë. ìàòåì. 2008. Ò. 14,  3. Ñ. 3237.
2. Øàìîëèí Ì.Â. Ìíîãîîáðàçèå ñëó÷àåâ èíòåãðèðóåìîñòè â äèíàìèêå ìàëîìåðíîãî è ìíîãîìåðíîãî
òâåðäîãî òåëà â íåêîíñåðâàòèâíîì ïîëå ñèë // Èòîãè íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. "Ñîâðåìåíàÿ ìàòåìàòèêà è
åå ïðèëîæåíèÿ. Òåìàòè÷åñêèå îáçîðû". 2013. Ò. 125. Ì.: ÂÈÍÈÒÈ. Ñ. 5254.
3. Øàìîëèí Ì.Â. Èíòåãðèðóåìûå ñèñòåìû ñ ïåðåìåííîé äèññèïàöèåé íà êàñàòåëüíîì ðàññëîåíèè ê
ìíîãîìåðíîé ñôåðå è ïðèëîæåíèÿ // Ôóíäàì. è ïðèêë. ìàòåì. 2015. Ò. 20,  4. Ñ. 3231.
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ПРО АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗІ
ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ
Швець О.Ф., Сопронюк О.Л.
На основі методів практичної стійкості приведені алгоритми для числового аналізу
чутливості лінійних параметричних систем [1,2] зі змінною вимірністю фазового простору
[3]. Подібні задачі виникають у зв’язку з необхідністю забезпечення нормального
функціонування об’єкта на реальних режимах експлуатації. Завжди існує безліч додаткових
факторів, що не контролюються, але можуть впливати на роботу об’єкта. Працездатність
системи визначається характером залежності її властивостей від змінювання параметрів.
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 поставленої 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.
У роботі розглянуті моделі лінійних параметричних систем звичайних диференціальних
рівнянь зі змінною вимірністю фазового простору. Доведені теореми про практичну
стійкість лінійних параметричних систем зі змінною вимірністю. Важливо й те, що тут
одержана обернена теорема про практичну стійкість вказаних систем. 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. Наведено алгоритми та
критерії аналізу практичної стійкості лінійних параметричних систем зі змінною вимірністю
фазового простору за наявності постійно діючих збурень. Показано, що на основі методів
практичної стійкості та умов, яким задовольняють матриці чутливості, можна ефективно
знаходити оцінки параметрів для аналізу чутливості систем зі змінною вимірністю фазового
простору. Результати даної роботи можна успішно застосувати в задачах цифрової обробки
інформації та розпізнавання образів.
1. Гаращенко Ф.Г., Панталиенко Л.А. Анализ и оценка параметрических систем на основе
методов практической устойчивости // Проблемы управления и информатики. – 1996. – №1–2. –
C.145–161.
2. Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 115 с.
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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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТОРНОГО ПОДХОДА В ЗАДАЧЕ РОДСТВЕННОГО
РИМАНА-ГИЛЬБЕРТА-ПРИВАЛОВА ТИПА ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ С
ПРАВИЛЬНО ФАКТОРИЗУЕМЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
Яценко С.А.
Ссылаясь на работы [1,2], предлагается в качестве примера решение следующей задачи:
𝑥 2 +1

1

𝐴(𝑥) = (𝑥 2 +9), 𝐵(𝑥) = 10, 𝛼 = 2, 𝛽 = 1 , 𝛾 = 2.

(1)

Факторизуя коэффициент А(z) и применяя полученные ранее формулы, находим
решение нашей задачи
𝐴−1 (𝑧) =

𝑧+3𝑖
𝑧+𝑖

∙1∙

𝑧−3𝑖
𝑧−𝑖

, где Г+ (𝑧) =

𝑧 2 +1

𝑧+3𝑖

, 𝑆 0 = 1, Т− (𝑧) =
𝑧+𝑖

𝑧−3𝑖
𝑧−𝑖

.

(2)

𝑧 2 +1

1

2 𝑧 2 +9 + 1 ∙ 𝑌− (𝑧) = 10 ∙ 2 ⇒ 2 𝑧 2 +9 + 1 ∙ 𝑌− (𝑧) = 5 .
1 𝑧+3𝑖

𝑋 + (𝑧) = 4

𝑧+𝑖

2𝑖

5 𝑧+3𝑖

𝑃+ [(1 − 𝑧−𝑖) 𝑃 + (5)] = 4

5 𝑧+3𝑖

𝑋 + (𝑧) = 4
1

𝑌− (𝑧) = [0 +
2

𝑧−𝑖
𝑧−3𝑖
𝑃(
𝑧−3𝑖 − 𝑧−𝑖

5

𝑧+𝑖

𝑧−𝑖
𝑃 (1
2 𝑧−3𝑖 −

∙ 5)] = [

−

𝑧+𝑖

𝑧+𝑖

.

(4)
(5)

2𝑖

5

𝑧−𝑖

5 𝑧+3𝑖

{

5 𝑧+3𝑖

.
)] = [

Окончательно имеем решение задачи,
𝑖
𝑌− (𝑧) = −5 𝑧−3𝑖 .
𝑋 + (𝑧) = 4

2𝑖

𝑃+ (1 − 𝑧−𝑖) = 4

(3)

𝑧+𝑖
𝑖

𝑧−𝑖

2 𝑧−3𝑖

(−

2𝑖
𝑧−𝑖

)] = −5

𝑖
𝑧−3𝑖

.

(6)

(7)

,

𝑌− (𝑧) = −5 𝑧−3𝑖 .

(8)

1.
Полетаев Г.С. Об уравнениях и системах одного типа в кольце с
факторизационными парами / Г.С. Полетаев // Препринт АН УССР. Институт
математики: 88.31. - Киев, 1988 г. - 20 С.
2.
Войтик Т.Г., Полетаев Г.С., Яценко С.А. Проекторный подход к общему
линейному уравнению с неизвестными из подколец рациональных функций и
правильно факторизуемым коэффициентом / Т.Г. Войтик, Г.С. Полетаев, С.А. Яценко
// Труды 9 Всероссийской конференции «Необратимые процессы в природе и
технике», 25-27 января 2017 года, Москва, МГТУ им. М.Э. Баумана. - 2017. - Ч. 1. - С.
201-206.
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FUNCTIONAL-DISCRETE METHOD FOR
A FRACTIONAL EIGENVALUE PROBLEM OF JACOBI TYPE

Gavrilyuk I.P., Makarov V.L., Romaniuk N.M.
A new algorithm of the functional-discrete (FD-) method is proposed for the following
selfadjoint eigenvalue problems
+

L2s
α,β u(x) + (q(x) − λ) u(x) = 0, x ∈ (−1, 1) , s ∈ (0, 1)

(1)

with piecewise smooth potential
coecient q(x) for the fractional Jacobi-type dierential operator
 (−α+s,β+s)
(α,−β)
s
s
(α,β)
L2s
u(x)
=
ω
D
ω
= (1 − x)α (1 + x)β .
−1 x
x D1 u(x) with weight function ω
α,β
The left and right-hand side Riemann-Liouville fractional derivatives of order s are denoted here
by −1 Dxs v(x) and x D1s v(x). The following two cases are considered: 1) α ≥ 0, β > −1, |u(−1)| <
∞, |u(1)| < cδα,0 , c = const < n
∞, where δn,ko is the Kronecker delta; 2) s − 1 < α < 0, β > −1,
(−α,β)
(α,β)
(−α+s,β+s)
s + (−α,β)
Jn
(x)
< ∞, where + Jn
(x) = (1 − x)α Pn (x)
|u(−1)| < ∞, ω
x D1

+

x=1

is the generalized Jacobi function (see [1]) and Pn(α,β) (x) is the classical Jacobi polynomial. We
proved the super-exponential convergence rate of our method for the case when the potential
function q(x) is approximated by the constant zero q(x) ≡ 0 (the simplest variant of the FDmethod).
A new algorithmic realization of the FD-method
with q̄(x) ≡ 0 is presented for a problem
Pr
l
(1) with the polynomial potential q(x) = l=0 cl x (cr 6= 0) with real constant coecients cl .
It is shown that the corrections to eigenfunctions of the FD-method are linear combinations
of the generalized Jacobi functions + Jn(−α,β) (x) with a number of summands depending on
the degree of the potential polynomial r and on the correction number j . The coecients of
these linear combinations are recursively determined based on the corresponding coecients
computed at previous steps. The approximations of the eigenvalues are represented through
these coecients too. Thus, the method uses only algebraic operations and does not need
solutions of any boundary value problems and computations of any integrals. Our algorithm
is a symbolic in the sense that it operates with the expansion coecients only. Note, this
modication of the traditional algorithm of the FD-method was proposed in [2] and used in [3]
for several linear dierential operators with fractional derivatives.
The given numerical examples illustrate the theoretical results.
1. Chen S. Generalized Jacobi functions and their applications to fractional dierential equations / S. Chen,
J. Shen, L.-L. Wang // Math. Comp.  2016.  85.  P. 1603-1638.
2. Makarov V.L. Application of the FD-method to the solution of the Sturm-Liouville problem with coecients
of special form / V.L. Makarov, Y.V. Klymenko // Ukr. Math. J.  2007.  Vol. 59, 8  P. 633-652.
3. Demkiv I.I. Super-exponentially convergent parallel algorithm for the eigenvalue problems with fractional
derivatives / I.I. Demkiv, I.P. Gavrilyuk, V.L. Makarov // Comput. Methods Appl. Math.  2016.  16 (4). 
P. 633-652.
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RECESSION, EXCHANGE RATE, AND INFLATION TARGETING
N.S. Gonchar, W.H.Kozyrski, A.S. Zhokhin, L.S. Terentieva
As we showed in [1, 2, 3, 4], an economic system at a sufficiently low demand for the
decisive group of products may fall into recession. At the macroeconomic level, this state is
accompanied by currency devaluation, inflation, and asset prices falling.
This phenomenon is called breaking of the exchange mechanism. To find it aforehand, one
needs statistical information on the structure of production, issues, foreign economic relations.
There are many factors that can destabilize the economic system, however, they are the only
trigger to break the exchange mechanism. The hidden reason of exchange mechanism breaking is
the quality of equilibrium, which can be found, knowing the structural characteristics of the
economic system [1, 2, 3, 4].
There we have considered also the model of economic equilibrium, investigated in its
framework the quality of the state of economic equilibrium, and specified the mechanism of the
recession phenomenon.
In the paper, we have exlored the description of the evolution for the exchange rate hryvnia /
dollar by the random process satisfying stochastic difference equation. We confirm the observed
fact that the logarythm of the exchange rate is rndom walk without drift. Also, we found out the
factors controlling the process.
On this base, we have biult money circulation equation in 2012-2014. We have shown an
increase in the velocity of money in the same period, indicating a fall of living.
Also we found a strong positive relationship between the exchange rate of hryvnia / dollar and
inflation, the government deficit, the level of energy prices, and the money supply.
We recommend macroeconomic policy stabilizing the Ukrainian economy.
Determining macroeconomic policy to reduce the inflation rate, we have established a close
positive correlation between the level of inflation and exchange rate hryvnia / dollar, the
government deficit, and trade balance deficit. The latter indicates that inflation stabilization without
stabilizing the exchange rate is impossible.
1. Н.С. Гончар, А.С. Жохин, Критические сосотояния в динамической модели обмена и
явление рецессии. Проблемы управления и информатики. 1, 126 -134 (2013).
2. Gonchar N.S. Mathematical foundations of information economics. - Kiev: Institute for
Theoretical Physics, 2008. - 468p.
3. Н.С. Гончар, А.С. Жохин, В. Г. Козырский, О механизме явления рецессии.
Проблемы управления и информатики. 2, 113 -127 (2015).
4. N.S. Gonchar, W.H. Kozyrski, A.S. Zhokhin, General Equilibrium and Recession
Phenomenon, American Journal of Economics, Finance and Management. 1, 559-573 (2015).
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ON ONE PURPOSE OF PERSECUTION ON POSITION WITH INTEGRATED RESTRICTIONS
ON THE GAMES OF THE PLAYERS

Mamatov M.Sh., Sobirov Kh.Kh.
In this note we consider a discrete game, described by linear equations
zk +1 = Czk − Buk + Dυk ,

(1)

where z k ∈ R n , k − number of steps, k = 0,1, 2,  ; C , B, D − constant matrix, uk − the parameter
of the pursuing player at the k − step, υk − the parameter of the running-away player at the k −
step, uk ∈ R p ,υk ∈ R q . Suppose the terminal set M is non-empty in the space R n . The game is
considered over, if for some d the condition zd ∈ M . In order to find the value of uk , it is possible
to allow [1] to use the values of zk . Suppose that in the game (1) M = M 0 + M 1 , where M 0 – is
a linear subspace R n , M 1 – a subset of the subspace L – orthogonal complement of M 0 in R n , π

of the orthogonal projection operator from R n to L , and by A + B – the algebraic sum of the sets
∞

A, B

respectively.

In

what

follows,

what

∑u
i =0

α

i

≤ ρα ,

∞

∑υ
i =0

β
i

≤ ρ β , where

α ≥ 1, β , ρ > 0, σ ≥ 0 − some fixed numbers.
Assumption 1. For each i, i = 0,1, 2,  , the condition π C i DR q ⊂ π C i BR p . is true. It is clear
that then there are matrix Fi , i = 0,1, 2,  , each of which satisfies condition π C i D = π C i BFi .
m −1
m −1

α
Let χ mα =
γ
:
γ
F
υ
,
=

∑
∑ υi
m −1−i i
i 0=i 0
=


Assumption 2.
Across G (m) –

denote

β


0,1, 2, 
≤ σ β , m =


For each m, m = 0,1, 2,  , we have the inequalities ρ > χ m .
the

set

m −1

α
m −1
∈ L : z π C BW0 + ... + π BWm −1 , ∑ Wi ≤ ( ρ − χ m
 z=
i =0


)

α


,


across W4 (m) − set M 1 + G (m) , where m = 0,1, 2,  .
Theorem. Suppose that assumption 1,2 holds in addition, N – is the smallest of those
natural numbers m , which for each m the condition π C m z0 ∈ W4 (m) is true, then from game (1)
then from the point z0 can be finished the pursuing in N steps.
1. Satimov N.Yu. On the problem of pursuing positions in differential games// DAN SSSR.
- Moscow. 1976. - V. 229. - No. 4. - P. 808-811.
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ON CONTROL PROBLEM FOR POLYMERASE CHAIN REACTION)
Martsenyuk V.P., Andrushchak I.Ye., Sverstyuk A.S.
The work uses a general methodology for solving optimal control problems for annealing
stage of the Polymerase Chain Reaction. In the model investigated we use Arrhenius equation,
which takes into account the dependence of reaction rate on the absolute temperature.
Pontryagin maximum principle is used for the problem of existence of optimal control
solution. Necessary conditions for optimality are presented. There is applied a direct method
of numerical optimal control problem solving which is implemented as package of Java-classes.
Results of optimal control problem solution for PCR annealing stage are presented graphically.
Optimal control for PCR annealing stage is required to minimize consumption of the primer at
this stage.
A model of PCR annealing stage
ds
= −k1 sp + k−1 s0
dt
dp
= −k1 sp + k−1 s0
dt
ds0
= k1 sp − k−1 s0
dt
uses general approach of the work [1] Here s is a single-stranded DNA, p is a primer, s0 is bound
single-stranded DNA with primer, k1 , k−1 are forward and reverse reaction rate for annealing.
In annealing phase of PCR temperature acts as a controller. The dependence of the
reaction rate and the absolute temperature is described by Arrhenius law:
k = Ae−Ea /RT
where A characterizes the frequency of collisions of molecules, R is the universal gas constant,
Ea is activation energy. Based on the Arrhenius equation, the system of differential equations
for the annealing stage can be corrected.
The problem of optimal control for annealing stage of PCR is considered. In contrary to
previous well-known linear models we offer nonlinear system based on Arrhenius law. It allows
us to investigate an influence of temperature applied on the flow of reaction
On the other hand, using such a model we can construct optimal control problem for
annealing stage of PCR. Pontryagin maximum principle was applied to get necessary conditions
for optimality and, in turn, in order to prove the existence and uniqueness of its solution.
1 Martsenyuk V.P., Sverstyuk A.S., Gvozdetska I.S. Optimal control problem of the elongation stage in the
polymerase chain reaction. System Research and Information Technologies : the International Journal, 2015,
No. 4, pp. 75-82 [in Ukrainian]
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RECOGNITION OF PERIODIC SOLUTIONS OF DYNAMIC SYSTEMS
WITH THE HAMILTONIC STRUCTURE WITH HELP
THE EVOLUTION METHODS OF THE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
Ruchkin C.A.

At present time, in the investigation of deterministic or stochastic dynamic systems of
increased complexity, in conjunction with the classical methods of nonlinear dynamics, new
methods of artificial and computational intelligence are increasingly being used. This idea in the
construction of a general concept of the study of dynamical systems with a special Hamiltonian
structure by methods of computational intelligence is used [1]. In work [1] an approach is used that
combines classical methods of nonlinear dynamics with general methods for solving problems of
pattern recognition that demonstrate the behavior of the system in a regular and chaotic case.
In this paper we consider the problem of investigating periodic solutions of dynamical
systems with a special Hamiltonian structure. The study of periodic solutions of dynamical systems
is carried out by means of an analysis of the Poincaré sections on the plane for the presence of
closed trajectories of a special type on these sections. In most cases, the trajectories under
investigation represent special geometric shapes like circles, an ellipse, etc. To solve the problem of
recognizing such forms, it is proposed to use the evolutionary method of computational intelligence
- the algorithm of bacterial search for stochastic global optimization.
The problem circle and ellipse detection from digital images by means computational
intelligence have received considerable attention over the last few decades in computer vision.
Genetic Algorithm (GA) has recently been used for important shape detection task e.g. Roth and
Levine proposed use of GA for primitive extraction of images. Lutton et al. carried out a further
improvement of the aforementioned method recently. Yao et al p a multi-population GA to detect
ellipses. Ayala–Ramirez et al presented a GA based circle detector. Their approach is capable of
detecting multiple circles on real images but fails frequently to detect small and imperfect circles.
In this work, we use a recently developed swarm intelligence technique, known as the
Bacterial Foraging Optimization Algorithm (BFOA) for detecting circles from digital images [2].
An adaptive version of BFOA is then applied to search the entire edge-map for circular shape. Each
bacterium here models a trial circle and a fuzzy objective function has been derived over the
domain of such trial circles. The better a test circle approximates the actual edge-circle, the lesser
becomes the value of this function. Minimization of the objective function with BFOA ultimately
leads to the fast and robust extraction of circular shapes from the given image.
In the work the conditions of applicability of this approach for different geometric forms are
also considered. We calculates the parameters under which the method will give the most optimal
result. A comparison Bacterial Foraging Optimization Algorithm with the Hough method is made.
1. Ruchkin C. The General Conception of the Intellectual Investigation of the Regular and
Chaotic Behavior of the Dynamical System Hamiltonian Structure. In: Awrejcewicz J. (eds)
Applied Non-Linear Dynamical Systems. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 93.
Springer, Cham, 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-08266-0_17
2. S. Dasgupta, S. Das, A. Biswas, and A. Abraham, “Automatic circle detection on digital
images with an adaptive bacterial foraging algorithm,” Soft Computing, vol. 14, no. 11, pp. 1151–
1164, 2010, DOI: 10.1109/TEVC.2009.2021982
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EMBEDDED CHAOTIC ATTRACTORS OF NONIDEAL SYSTEM "TANK WITH
LIQUID - A SOURCE OF EXCITEMENT"
Shvets A.Yu.
Resonant oscillations of free surface of a liquid in a cylindrical tank with excitation of
oscillations energy source of limited power. These tasks are described not ideal for SommerfeldKononenko, dynamic systems of pendulum type. For the first time these models were constructed
and studied in [1, 2].
The aim of this work is to identify and study the steady-state regular and chaotic motions of
the system "tank with a fluid - excitation source" in the case of vertical excitation of tank platform.
Such studies have been initiated in [3], where it was built a mathematical model of the system,
which takes into account the interaction between excitation source and tank with a fluid. In this
work, as well as in [4] it was shown that there are several types of chaotic attractors of such
dynamic systems.
By technique developed in [5, 6] was carry out a large complex of numerical calculations
for identification new characteristics chaotic and regular attractors of dynamic systems "tank with a
fluid - excitation source".
In this work it was discovered family both regular, and chaotic attractors which exist in
enough large neighbourhood of an origin of co-ordinates of a phase space of systems. Phase
portraits of this attractors placed one inside the other, but never have a points of intersection or
points of contact. In the space of parameters of systems chaotic attractors of the family have
sufficiently small basins of attraction. The projections of the phase portraits of attractors of this
family are similar in their geometric shape with a clearly noticeable scaling. Also are similar a
Poincaré maps, phase-parametric characteristics and Fourier-spectrums of chaotic attractors family.
The transition from regular to chaotic attractors occurs for all attractors of the family, according to
the same scenarios of Feigenbaum either Pomeau-Manneville.
Literature
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349-366.
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COMPUTING OPTIMAL KNOTS FOR A SEGMENT RATIONAL MINMAX
APPROXIMATION USING A DIFEERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM
Vakal L.P., Vakal E.S.
Let f (x) be a given continuous real valued function defined on an interval [α, β] and Rn be
the class of rational functions r (x)
l

n −l

i =0

i =0

r ( x) = ∑ ai x i / ∑ bi x i , 0 ≤ l ≤ n ,

(1)

which have no poles on [α, β] . A segment rational minmax (Chebyshev) approximation problem is

{

}

to determine a set of knots τ* = α ≤ t 0* < t1* <  < t k*+1 ≤ β such that

(

)

(

max Ln f , [t *j , t *j +1 ] ≤ max Ln f , [t j , t j +1 ]

0≤ j ≤ k

0≤ j ≤ k

)

for every set of knots τ = {α ≤ t 0 < t1 <  < t k +1 ≤ β} where

( [

])

Ln f , t j , t j +1 = min max

r∈Rn x∈[ t j , t j +1 ]

f ( x) − r ( x) .

(

The set of knots τ* is called optimal. A segment approximation error ρ = max Ln f , [t j , t j +1 ]
0≤ j ≤ k

)

for such set is minimal. It is known that an optimal set exists and every leveled set of knots τ , i.e.
(2)
Ln f , [t j −1 , t j ] = Ln f , [t j , t j +1 ] , j = 1, k ,
is optimal. Some known numerical algorithms for a segment minmax approximation are based upon
this property [1]. For seeking optimal knots they solve the nonlinear system (2).
For computing a leveled set of knots for a segment rational approximation we propose to use a
differential evolution algorithm (a similar approach for a segment polynomial approximation is
considered in [2]) introduced by R. Storn and K. Price in 1996. It is one of the best stochastic
algorithms for seeking global optimum of non-differentiable non-linear multivariate functions. The
algorithm is fairly fast and reasonably robust. It optimizes a problem by maintaining a population of
candidate solutions and creating new candidate solutions by combining existing ones according to
its simple formulae, and then keeping whichever candidate solution has the best objective function
on the optimization problem at hand. To evaluate an objective function we have to know best
rational approximation errors Ln on segments. For computing a best rational minmax
approximation on each segment a Remez-type algorithm is applied.
Our numerical results show that in the most cases the differential evolution algorithm
computes optimal knots more precisely and obtains a smaller segment approximation error ρ than
above-mentioned complex deterministic algorithms for a segment minmax approximation.

(

)

(

)

1. Nürnberger G. An algorithm for segment approximation / G. Nürnberger, M. Sommer,
H. Strauss // Numer. Math. – 1986. – V. 48, N 4. – P. 463-477.
2. Vakal L.P. Seeking Optimal Knots for Segment Approximation / L.P. Vakal // Journal of
Automation and Information Sciences. – 2016. – V. 48, N 11. – P. 68-75.
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РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ОДНІЄЇ НЕЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ
НАСЕЛЕННЯ
Гаркуша Н.І.
Проведено дослідження математичної моделі динаміки розвитку населення.
x(k +1) = L[w( x(k ))] .

(1)

n

Тут w( x ) = ∑ α j x j , α j > 0 , j = 1, n - сталі, що відображають вплив віку на життєві темпи
j =1

зростання населення. Зроблено припущення, що щільність 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
~
(2)
f i = af i g [w( x )] , j = 1, n ,
~
де f i – максимальний вихід відтворення середнього індивіда, що відноситься до
відповідного вікового класу, g [w] – залежність падіння народжуваності від щільності, a –
ймовірність виживання індивідів першого вікового класу. Функція g [w] вибрана наступним
1
чином: g [w] =
, c > 0 . Тоді L[w( x(k ))] матиме вигляд
1 + cw
~
~
~
~
af1 g [w( x )] af 2 g [w( x )] ... af n −1 g [w( x )] af n g [w( x )]


0
...
0 0
p1


(3)
L[w( x )] = 
.
0
...
0 0
p2


. .
.
.
...




p n −1 0
0
0
...
Проведено дослідження системи. Визначаються особливі точки системи. Нехай
~
~
~
~
R f = f1 + p1 f 2 + p1 p2 f 3 + ... + p1 p2 ... pn−1 f n .

(4)

Мають місце наступні твердження:
1. Якщо параметри системи такі, що 1 − R f > 0 , то єдиним станом рівноваги системи (1) є

початок координат x(k ) ≡ 0 , k = 0,1,2,... .
2. Якщо параметри системи такі, що 1 − R f = 0 , то система (0.5) також має єдиний стан
рівноваги x(k ) ≡ 0 , k = 0,1,2,... .
3. Якщо параметри системи такі, що 1 − R f < 0 , то існують два стани рівноваги

x(k ) ≡ 0 ,

x(k ) ≡ x ∗ , k = 0,1,2,... ,

 w∗
w∗
w∗
w∗ 
 , Rα = α 1 + p1α 2 + p1 p2α 3 + ... + p1 p2 ... pn−1α n ,
, p1
, p1 p2
,..., p1 p2 ... pn−1
= 
Rα
Rα
Rα 
 Rα
де w∗ – корінь рівняння ag [w]R f = 1 . Проведено дослідження кожного з станів рівноваги.

(x )

∗ T

Отримано умови їх стійкості.
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ОЦIНЮВАННЯ ЙМОВIРНОСТI БАНКРУТСТВА БАНКУ В
ДИНАМIЧНIЙ МОДЕЛI ЙОГО РОБОТИ
Гончар М.С., Довжик О.П.
Побудовано модель роботи банку, яка враховує найiстотнiшi його функцiї.
Теорема. Нехай функцiї розподiлу F1m (y) зосередженi на iнтервалi [C, ∞) , де C
задовольняє нерiвностi:
0 < δ < 1 − λ0 ie ,

λ0 ie < 1,

T0 (1 −

β(ε)
) > C > T0 (1 − ν)
ε

(1)

а функцiї розподiлу F2m (y) такi, що:
1−

y
F2m (y)
≤ λ0 [1 − ] 0 ≤ y ≤ T0 ,
m
F2 (T0 )
T0

m = 0, ∞.

(2)

Припустимо, що справедливi нерiвностi:
x
D = sup sup x[F2m (T1 + x) − F2m (T1 + )] < ∞,
2
0≤m 0≤x,T1

L = sup sup x[1 − F2m (x)] < ∞,

(3)

0≤m 0≤x

де T0 -розв’язок рiвняння:
g(T0 ) = [2ie + 1 +

ie
Dεie
= δ,
]R(T0 ) +
1+ε
(1 + ε)β(ε)T0

β(ε) = exp{−(1 + α(ε))},

α(ε) =

1 + (1 + ε)B
,
ε

ε > 0.

t(α(ε))
t(α(ε))
= sup
= ν(ε),
ε
ε
ε>0

(4)

(5)

(6)

а t(α(ε)) -розв’язок рiвняння:
1
1 + α(ε)
1 + (1 + ε)B
= exp{
}, α(ε) =
.
(7)
t
1+t
ε
Якщо початковий капiтал в базовiй моделi роботи банку задовольняє нерiвнiсть:
1+

x>

t0
C
+
= 1,
ε
T0

L[γ0 T0 + Cie ]
− γ 0 T0 ,
C[1 − δ − λ0 ie ]ε0

γ0 =

t0 (1 + ε)
,
ε

(8)

де ε0 достатньо мале, то ймовiрнiсть банкрутства ψ(x) в базовiй моделi роботи банку на
iнтервалi часу [0, ∞) не перевищує ε0 .
1. Гончар Н.С. Математическая модель работы банка / Гончар Н.С. // Кибернетика и системный
анализ. – 2015.- №3. – С.65-89.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНА ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ
Городецкий В.Г., Осадчук Н.П.
Была рассмотрена задача реконструкции системы обыкновенных дифференциальных
уравнений по временному ряду одной наблюдаемой переменной. Использовался
предложенный в [1] подход, согласно которому вместо реконструкции неизвестной
оригинальной системы (ОС) реконструируется численным методом стандартная система
(СС) заранее известного вида. Полученные значения коэффициентов СС используются для
аналитического определения коэффициентов ОС. Рассматривалась ОС, имеющая общий вид
 x1 =a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + a4 x12 + a5 x1 x2 + a6 x1 x3 + a10 x13 + a11 x12 x2 + a12 x12 x3 ,

2
3
2
2
(1)
 x2 =b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x1 + b5 x1 x2 + b6 x1 x3 + b10 x1 + b11 x1 x2 + b12 x1 x3 ,

2
3
2
2
 x3 =c0 + c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 + c4 x1 + c5 x1 x2 + c6 x1 x3 + c10 x1 + c11 x1 x2 + c12 x1 x3 .
ОС (1) соответствует СС
 y1 = y2 ,

(2)
 y 2 = y3 ,
 y = F ( y y y ),
1, 2, 3
 3
где y1 (t ) ≡ x1 (t ) , а F ( y1, y2, y3 ) - дробно-рациональная функция, содержащая 59
коэффициентов в числителе и 10 коэффициентов в знаменателе, причем все коэффициенты
СС могут быть аналитически выражены через коэффициенты ОС.
В качестве источника данных для реконструкции использовалась модель активности
нейрона Hindmarsh-Rose [2], для которой значения коэффициентов в (1) a0 = 3.0 , a2 = 1 ,
a3 = −1 , a4 = 3.0 , a10 = −1 , b0 = 1 , b2 = −1 , b4 = −5 , c0 = 0.096 , c1 = 0.06 , c3 = −0.015 , а
остальные коэффициенты равны нулю. По временному ряду численным методом [3] была
реконструирована СС вида (2), в последнем уравнении которой содержится полином с 12
коэффициентами. Используя аналитические соотношения между коэффициентами ОС (1) и
СС (2), а также тот факт, что по данным численного метода большая часть коэффициентов
СС (2) равна нулю, было установлено, какие из коэффициентов ОС (1) равны нулю. В
результате были получены 12 ОС, содержащих по 9 ненулевых коэффициентов, причем 3 из
12 ОС представляют собой частные случаи модели Hindmarsh-Rose, в которых только один из
коэффициентов a0 , b0 , c0 не равен нулю.
1. Gouesbet G. Reconstruction of standard and inverse vector fields equivalent to the
Rossler system / G. Gouesbet // Phys. Rev. A. – 1991. – vol. 44. – P. 6264-6280.
2. Hindmarsh J. L. A model of neuronal bursting using three coupled first order differential
equations / J. L. Hindmarsh, R. M. Rose // Proc. R. Soc. Lond. B. – 1984. – vol. 221. – P. 87-102.
3. Gouesbet G. Reconstruction of the vector fields of continuous dynamical systems from
numerical scalar time series / G. Gouesbet // Phys. Rev. A. – 1991. – vol. 43. – P. 5321–5331.
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ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФУНКЦІЇ В ЗАДАЧАХ
ПОБУДОВИ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Денисюк В.П., Негоденко О.В.
Запропоновано методику побудови наближених розвۥязків звичайних диференціальних
рівнянь із застосуванням тригонометричних фундаментальних функцій; також, для зменшення
похибок, що виникають внаслідок відомого явища Гіббса на краях інтервалу було застосовано
метод фантомних вузлів [1]. При цьому розглядали крайову задачу для лінійного
диференціального рівняння
Lu = f (t ) , t ∈ [ 0, T ] ,
u (0) = u 0 ,
u (T ) = uT .

Розв’язок шукали у вигляді

u N∗ ( x)=

N

∑α ψ
n =1

n

n

( x) ,

де ψ j ; j =
1, 2,...N - фундаментальні функції, а саме тригонометричні фундаментальні
функції, які мають вигляд
S k (t ) =

n

1 
1 + 2 ∑ cos j (t − t k ) .
2n + 1 
j =1


Показано, що властивості системи фундаментальних функцій, які використовуються при
побудові наближеного розв’язку, дозволяють позбутися залежності кількості рівнянь
алгебраїчних систем, що підлягають розв’язанню, від кількості фантомних вузлів, оскільки
крайові умови та значення функції у фантомних вузлах є відомими. Це дозволяє задавати
кількість фантомних вузлів виходячи із міркувань забезпечення необхідної точності
отримуваних розв’язків, не ускладнюючи при цьому задачу відшукання невизначених
параметрів.
Із аналізу даних випливає, що існують набори значень у фантомних точках, при яких
похибки наближених розв’язків стають аномально малими. Цей факт виникає внаслідок
впливу ефекту аномального зменшення похибки інтерполяції при підібраних значеннях
фантомних точок, який розглядався в [1],[2].
Способи вибору значень у фантомних вузлах відкривають можливості використовувати
більший обсяг інформації при відшуканні наближеного розв’язку. Інакше кажучи, через
значення у фантомних вузлах непрямим чином можна накладати додаткові умови на шуканий
розв’язок.
Запропонований метод потребує подальших досліджень і відкриває широкі можливості
для побудови швидкодіючих алгоритмів побудови наближених розв’язків крайових задач для
звичайних диференціальних рівнянь [2].
1. Денисюк В.П. О некоторых методах улучшения сходимости тригонометрических рядов
Фурье и интерполяционных тригонометрических многочленов//Journal of Qafqaz
University, Mathematics and Computer Science, Number 33 (2012), http://journal.qu.edu.az.
2. Фундаментальні функції та тригонометричні сплайни: Монографія / В.П. Денисюк.- К.:
ПАТ «Віпол», 2015.- ст.289-290
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗМІРУ ЗЕРЕН МІКРОСТРУКТУРИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ
ТЕРТЯМ З ПЕРЕМІШУВАННЯМ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
Дутка В.А., Майстренко А.Л., Лукаш В.А., Заболотний С.Д.
Для суттєвого підвищення термомеханічної оброблюваності магнієвих сплавів або для
міцного з’єднання деталей із них на даний час використовують альтернативний до
традиційних спосіб зварювання тертям з перемішуванням (ЗТП). Якість матеріалу в зоні
з’єднання в результаті ЗТП залежить від розміру зерна структури. Тому для прогнозування
міцності в зоні з’єднання в результаті ЗТП доцільне моделювання розмірів зерен.
Модель складається з рівняння стаціонарного теплопереносу з внутрішнім джерелом


c p (T ) ρ(T )v ∇T = ∇ ⋅ (k (T )∇T ) + Q ,

Q = ∑∑τ ij εij ,
i

j

рівняння Нав’є-Стокса і рівняння неперервності течії матеріалу в зоні ЗТП



∇ ⋅ (ρ(T)u ) = 0 ,
ρ(T)(u ⋅ ∇)u = ∇ ⋅ − pIˆ + τˆ ,



де: τ̂ = 2μ(T ) ε̂ - 1 (∇ ⋅ u )Iˆ  ; Iˆ = (δ ij ) ; ε = 2 εij εij ; ε̂ = (ε ij ) = 1 (∇u + (∇u ) T ). Для в’язкості
3
2

 3
µ(T) течії матеріалу сплаву використовується модель типу Карреа-Ясуди
m −1


μ(T ) = β(T ) μ ∞ + (μ 0 - μ ∞ ) 1 + (λε̂ ) a a  ,


де β(T) – безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив межі текучості матеріалу на в’язкість
в залежності від температури. Комп’ютерна реалізація моделі виконана на базі методу
скінченних елементів. За обчисленими значеннями температури і швидкості деформації
визначається величина діаметра зерна мікроструктури в точках зони термомеханічного
впливу. При цьому використовується співвідношення між діаметром зерна структури d і
параметром Зінера-Голломона Z:
Q 
Z = ε exp a  , d = exp(9) ⋅ Z −0, 27 .
 RT 
Виконано порівняння результатів обчислень із результатами лабораторних вимірювань
температури в зоні контакту інструменту з деталлю в процесі ЗТП та з результатами
дослідження зернистості структури матеріалу деталі. Добре узгодження чисельних
результатів із експериментальними даними свідчить про адекватність чисельної моделі.
Розроблена модель може бути використана для комп’ютерного прогнозування і дослідження
впливу параметрів технологічного процесу ЗТП на розмір зерна структури матеріалу в зоні
з’єднання деталей чи модифікації їх поверхні для підвищення термомеханічної
оброблюваності.

(

)

[

]
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СИСТЕМ
Іванов С.М.
Наявність систем, які показують не тільки хаотичну поведінку з декількома ступенями
свободи, а й просторово-часову нерегулярну поведінку привертає увагу дослідників з різних
областей науки [1]. Одним з найбільш важливих кількісних показників динаміки хаотичних
систем є спектр показників Ляпунова. Кількісному розрахунку цих показників присвячується
ціла низка статей, причому, наприклад, в [1-2] описуються чисельні методи їх розрахунку як
для нелінійних систем, так й для одновимірного часового ряду. Однак, особливості динаміки
хаотичних систем (наприклад, системи Лоренца, Ресслера) дозволяють сформулювати
принцип, за яким відбувається еволюція вектору дотичних у просторі дотичних. Знайдемо
розподіл норм векторів дотичних p і (t), i=1..d у кожний момент часу t, визначеному в dвимірному фазовому просторі деякої досліджуваної системи. Принцип, за яким відбувається
еволюція норм векторів дотичних, полягає у наступному. Найбільш характерним розподілом
станів p і (t) є такий розподіл, який максимізує обрану міру невизначеності (наприклад,
ентропія розподілу станів p і (t)) при заданій інформації про темп дивергенції або конвергенції
сусідніх орбіт у деякому фазовому просторі. Схожий принцип для знаходження
екстремальних функцій розподілу фізичних ансамблів частинок вперше застосовував Гіббс.
Джейнсом [3] був запропонований формалізм відновлення невідомих законів розподілу
випадкових величин за наявності обмежень з умови максимуму ентропії Шеннона. Подальше
застосування описаних принципів й формулювання аналогічних тільки поширюється [4].
При застосуванні цього принципу, відбувається декомпозиція спектру Ляпунова,
встановивши зв’язок з термодинамічною абсолютною температурою та кількістю інформації
розподілу норм векторів дотичних p і (t) (при застосуванні ентропії Шеннона, як в [4]): спектр
1
t

Ляпунова λi : λi = lim ln
t →∞

pi (t )
+ lim β (t ) , де t – час, β (t ) – зворотна абсолютна температура.
pi (0) t →∞

Описаний принцип та встановленні зв’язки з термодинамікою дають можливість
розробити новий чисельний метод розрахунку показників Ляпунова хаотичних динамічних
систем на основі їх декомпозиції. Декомпозиція показників для інших систем потребує
подальших досліджень.
1. Sano, M., and Sawada, Y. (1985), Measurement of the Lyapunov spectrum from a chaotic
time series, Phys. Rev. Lett. Vol. 55, pp. 1082 – 1085.
2. Wolf, A., Swift, J. B., Swinney, H. L., and Vastano, J. A. (1985), Determining lyapunov
exponents from time series, Phisica 16D, pp. 285-317.
3. Janes, E. T. (1957), Information theory and statistical mechanics. Th. Physical Rev., vol.
106.
4. Presse, S., Ghosh, K., Lee, J. and Dill, K. A. (2013), Principles of maximum entropy and
maximum caliber in statistical physics, Rev. of Mod. Phys. Vol. 85, pp. 1115 – 1141.
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ВИБІР АПРОКСИМУЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІНІЙНОГО
ЕЛЕМЕНТА ЗМІШУВАЧА ТГЦ РАДАРА
Косовець М.А., Петрович В.М., Требіна Н.М.
Значення апроксимуючого многочлена степеня n вибираємо не стільки від бажання
апроксимувати вихідні дані з заданою точністю, скільки із-за отримання необхідної точності
параметрів гармонійних складових.
Проведемо уявний експеримент: на вхід НЕЗ подамо гармонійне коливання амплітуди
за законом косинуса:
=
uâõ (t ) U âõ cos(ωt )
(1)
При t 0 = 0 , на виході НЕЗ будемо спостерігати коливання складної форми:

uâû õ (t ) = f ( uâõ (t ) ) .

(2)
Права частина (2) – це невідома функція НЕЗ у вигляді нескінченного гармонійного
U âû õ,0 + U âû õ,1 cos(ωt + ϕ1 ) + ... + U âû õ,k cos(k ωt + ϕk ) + ...
ряду: uâû=
(3)
õ (t )
У виразі (3) точність неперервного керування забезпечується першими
трьома гармоніками. Враховуючи обмеження фазового зсуву: ϕk =0 ,
(4)
1≤ k ≤ n.
Вихідне коливання НЕЗ запишемо наближено як в [1]

u

(t ) ≈ U

n

+ ∑U

cos(k ωt )
=

n

∑U

âû õ
âû õ,0
âû õ,k
k 1=
k 0
=

âû õ,k

cos(k ωt ) .

(5)

Отже, коливання на виході НЕЗ буде описуватися гармонійним степеневим
многочленом (коефіцієнти якого є робочими значеннями амплітуд відповідних гармонік
вхідного коливання (1)). Скориставшись запропонованою узагальненою формулою та
M
1 M
1 M
k
′
=
θ
=
θ
d
k
d
d k′ x k ,
cos(
)
2cos(
)
)
(6)
∑
∑
∑
k
k (
2k 0
2k 0
=
=
k 0=
2 cos( θ ) =x

d k′ =

M −k

∑d
j =0

k+ j

pk + j , j , 0 ≤ k ≤ M

(7)

умовами (3), (4), (5)
 p0,0 = 2,

p0,i 0,
=
i 1,..., k ,
=
 p =1
 1,0
p1,i 0,
=
i 1,..., k

=

 pk −1,i ,
i = 0,1

pk ,i k >1 =
2,..., k − 1 .
 pk −1,i − pk −2,i −2 , i =
− p
i=
k
 k −2,i −2 ,

(8)

отримаємо матрицю P розмірності М × N.
Аналізуємо наступне k-те коливання з врахуванням (1) і (2). В результаті маємо
аналітичний вигляд функції для оцінювання інформативних індексів на проміжку часу
[t 0 ,T ] , що абсолютно точно узгоджується з реальними параметрами сигналу y (t ) в
необхідному робочому діапазоні частот [2]:
88

n

k
k
=
uâû õ (t ) f ( uâõ (t ) ) ≈ ∑ ak ( uâõ (t ) ) , де ak = 2 k

U âõ

k =0

n−k

∑U
j =0

âû õ, k + j

pk + j , j ,

(9)

0≤ k ≤ n.
1. Павлов О.И. Алгоритм быстрого обратного П-преобразования /О.И. Павлов //
Радиоэлектроника. – 2001. – № 8. – С. 67 – 77.
2. Kosovets M., Drobik A., Knap W. Signal Processing 3D Terahertz Imaging FMCW Radar
for the NDT of Material / Kosovets M., Drobik A., Knap W. //VI Международный
научно-технический
симпозиум
«Новые
технологии
в
телекоммуникациях».
ГУИКТ-КАРПАТЫ’2013. – 2013. - C. 154-156.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ НА ОСНОВІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ
ДВОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Кулян В.Р., Юнькова О.О.
Математична задача Г. Марковиця побудови оптимального портфеля акцій має вигляд [1]

r Τ (t ) x(t ) = max

x


 x Τ (t )Vx(t ) → min



x

.
Τ
 I x(t ) = 1



 xi (t ) ≥ 0, i = 1, n, t ∈ [t0 , T ]

Предметний зміст цієї двокритеріальної задачі полягає у визначенні оптимальної інвестиційної
стратегії, що передбачає максимізацію очікуваної прибутковості та мінімізацію ризику одночасно.
Згідно Г. Марковицю, критерії в задачі є суперечливими, тобто покращення результату за одним з
них веде до погіршення за іншим. Практично це означає, що збільшенню прибутковості портфеля
відповідає збільшення його ризикованості.
Існують різні підходи до розв’язання цієї задачі, проте вони більшою мірою мають академічний
характер і їх важко застосувати до задач реального інвестування у цінні папери.
Кроком, який може наблизити формулювання задачі до потреб практичного інвестування, є
розбиття наведеної двокритеріальної задачі на дві однокритеріальні, перша з яких передбачає
оптимізацію ризику при заданому рівні очікуваної прибутковості rp (T ) , а друга - оптимізацію
очікуваної прибутковості для визначеного інвестором “оптимального” рівня ризику портфеля τ p або
навпаки. У деяких випадках такі математичні постановки задач нелінійного програмування
дозволяють отримати аналітичні розв’язки, але при цьому не розглядаються суттєві особливості, які
полягають у тому, що на кожному кроці розв’язання задачі про диверсифікацію портфеля акцій
необхідно враховувати як бюджетні, так і інструментальні обмеження xi (t ) ∈ X (t ) . Математична
постановка задачі про оптимізацію ризику інвестиційного портфеля при визначеному на момент часу
T рівні його очікуваної прибутковості rp (T ) є такою

r T (T ) x(T ) = rP (T )

 T

 x (T )Vx(T ) → min

x


 T

=
I
x
T
(
)
1

.


 xi (t ) ≥ 0, i = 1, n, t ∈ [t0 , T ] 
 x (t ) ∈ X (t ), i =
1, n, t ∈ [t0 , T ]
 i


На прикладі інвестування у акції розглядається задача оптимізації ризику портфеля для заданого
рівня його очікуваної прибутковості rp (T ) , врахувавши при цьому обмеження.

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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ПРАКТИЧНА ЗБІЖНІСТЬ
ДО ТЕСТОВОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОДНОВИМІРНОЇ ФУНКЦІЇ
ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОЇ БАГАТОВИМІРНОЇ СПЛАЙН-ФУНКЦІЇ
НА ХАОТИЧНІЙ СІТЦІ
Куценко І.А.
БВСФХС (багатовимірна сплайн-функція на хаотичній сітці) її визначення побудована
в варіаційній теорії на основі мінімізації функціоналу інтегральної середньоквадратичної
похибки наближення і для всієї області визначення має одну форму в вигляді простої суми
функцій Гріна та функцій поліноміального ядра варіаційного функціоналу зі своїми
ваговими коефіцієнтами [1].
Є загальновідомі теоретичні результати оцінки сумарної точності наближення
БВСФХС неперервних функцій в залежності від щільності сітки побудови, які перевірені на
різних тестових прикладах. Огляд приведено в [2].
Але при практичному використанні БВСФХС для наближення неперервних функцій
f(x) на основі даних в вигляді дискретної множини вимірів в випадкових точках, цікаво і
важливо було б знати реальні гарантовані оцінки точності наближення. Мінімаксної точності
наближення в кожній точці на всьому інтервалі визначення функції, яку наближують.
Так як на практиці немає інших значень, чим наявні точкові виміри, тому було
проведено тестування поведінки БВСФХС тільки на самому наборі точок вимірів тестової
одновимірної гладкої функції в випадкових N точках, взятих з заданого проміжку визначення
тестової функції.
Всі точки були впорядковані по одновимірній ординаті x: від меншого значення до
більшого. Для кожної з впорядкованих N точок проведено побудову збіжної послідовності
інтерполяційних БВСФХС. Сама вибрана точка слугує лише для оцінки точності наближення
в ній тестової функції БВСФХС з заданим коефіцієнтом гладкості. Навколо вибраної точки
вибирається сітка для БВСФХС спочатку з мінімальної кількості найбільш віддалених точок,
потім одна за одною включаються все більш близькі точки. Так продовжується аж до
включення всіх (N-1) точок, що залишились після викидання вибраної.
Для послідовності таким чином по будованих БВСФХС було відкрито наявність чи
відсутність властивості практичної збіжності в вибраній точці до деякого фіксованого
значення. Отримано наглядний практичний критерій збіжності в вигляді графіка значень, що
з експотенційною швидкістю збігаються до деякої константи. Про наявність збіжності можна
говорити лише тоді, коли відбулась стабілізація хоча б в 2-х останніх точках.
Збіжність відбувається лише для внутрішніх точок: для випадкової сітки – починаючи
4-ї з лівого чи правого краю значень ординати x, для рівномірної сітки – з 5-ї.
Різниця між константою збіжності послідовності БВСФХС та точним значення тестової
функції в вибраній точці і є мінімально можливою похибкою наближення БВСФХС при
вибраному її коефіцієнті гладкості на заданій конкретній множині точок, в яких здійснено
виміри.
1. Василенко В.А. Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы / В.А. Василенко.
– Новосибирск: Наука, 1983. – 214 с.
2. Ашкеназы В.О.
Погрешности интерполяции функции Dm–сплайнами /
В.О. Ашкеназы // Оптимальное управление динамическими системами: Сб. науч. трудов. –
Тверь: Тверской гос. ун–т, 2001. – С. 34-40.

91

Мазурик Роман Володимирович, студент 2 курсу маг., ф-ту комп’ютерних наук та кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
e-mail: r.mazuryk.ua@gmail.com
Шатирко Андрій Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук , доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
e-mail: a_shatyrko@univ.kiev.ua

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА
ОЧИСНИХ ПОРШНІВ
Мазурик Р.В., Шатирко А.В.
Однією з нагальних проблем, яка зараз стоїть перед газотранспортною промисловістю
України, є обстеження надземних переходів магістральних газопроводів. В світовій практиці
для цього використовуються внутрішньотрубні засоби очистки і діагностики у вигляді
поршнів. Для проведення повноцінних розрахунків зусиль та напружень в трубопроводі під
час проходження поршня проводиться динамічний аналіз цього процесу.
В основі проведення таких розрахунків лежить вираз для динамічної рівноваги
елементарної ділянки трубопроводух[1]:
Тут
труби,

- модуль Юнга, - момент інерції перерізу,
- площа перерізу металу труби,

- усереднена щільність матеріалу

- переміщення даного перерізу у векторній

формі, що залежить від поздовжньої координати x та часової t,
- змінна з часом
зовнішня сила (вага поршня, що переміщується по трубі та відцентрова сила, з якою поршень
діє на трубу під час проходження згинів) у векторній формі.
Для проведення динамічних розрахунків використано метод гармонічного аналізу. Він
полягає в пошуку декількох власних форм та частот коливань системи, розв’язку динамічної
задачі для кожної власної частоти окремо та, в подальшому, алгебраїчному додаванні
результатів для всіх знайдених власних частот[2]. Це дозволяє представити розв’язок для
кожної власної частоти у вигляді:
де i – номер власної частоти коливань,
- власна форма коливань,
динамічний коефіцієнт відхилення трубопроводу в момент часу t.
Таким чином, залежність для переміщень точок трубопроводу розділяється на дві
незалежні компоненти, одна з яких залежить від координати точки, інша – від часу. Розв’язок
для i-тої власної частоти шукається за допомогою інтегралу Дюамеля[3]:

На основі даного підходу створений програмний модуль що дозволяє розв’язати задачу
проходження поршня для довільної просторової трубопровідної системи.
1. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. 1967, М., стр. 346—352
2. Н. З. Якушев, Динамика деформируемых систем под воздействием движущихся
нагрузок, Исслед. по теор. пластин и оболочек, 1972, выпуск 8, 3–42
3. Orynyak Igor, Burak Igor, Okhrimchuk Sergiy, Novikov Andrii, and Pashchenko Andrii.
Assessment of Stress-Displacement State of Cable Suspended Pipeline Bridge During Inspection
Pig Motion // Proceedings of the 2016 11th International Pipeline Conference IPC2016
September 26-30, 2016, Calgary, Alberta, Canada.
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ПРО НАЯВНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДОДАТКОВИХ ЧИННИКІВ
ВПЛИВУ ТА АЛГОРИТМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНІВ РІВНОВАГИ
Махорт А.П.
Особливості поведінки економічних систем пов'язані з наявністю впливу різних
чинників. Залежно від періоду функціонування економічних систем дією певних чинників
можна знехтувати, або ж навпаки, вона є вагомою і має обов'язково враховуватись. Про стан
економічної системи можна робити висновки за значенням її характеристик. Всі
характеристики гарантовано набувають визначених значень лише в рівновазі. Рівновага
економічних систем може бути описана в термінах балансу попиту і пропозиції.
Баланс попиту і пропозиції істотно залежить від споживчих уподобань суб'єктів
економічної системи. Щоб врахувати впливи на формування уподобань, можна ввести
матричні елементи ckj (z ) з функціональною залежністю від обраного чинника z . З умови
економічної рівноваги отримується набір ймовірних станів. Якість станів рівноваги можна
оцінити за значеннями вектора ступенів задоволення потреб споживачів. Ступені
задоволення потреб споживачів визначаються за обсягами пропозиції товарів в економічній
системі і споживчими уподобаннями. За наявності додаткового чинника впливу в
економічній системі z рівноважні значення ступенів задоволення потреб пропонується
знаходити з наступної процедури. Компоненти y1 ,, y n мають бути розв'язком
оптимізаційної задачі
1 n
2
(1)
F0 = ∑ β j − y j ,
min F 0 ,
( y1 ,, y n )
2 j =1
за додаткових вимог

[

n

n

∑∑ (E − A)
j =1 i =1

]

−1
ki ij

c ( z ) y j + ∆1 y k = ∆ 0 bk0 ,

k = 1, t ,

(2)

а решта компонентів y n+1 ,, yl розв'язувати задачу

F1 =

min F 1 ,

( yn +1 ,, yl )

1
2

∑ [β
l

j = n +1

]

− yj ,
2

j

(3)

за додаткових вимог
bk0 − ∆ 0 bk0 + ∆1 y k =

l

n

∑ ∑ (E − A)

j = n +1 i =1

−1
ki ij

c (z )y j ,

k = 1, t.

(4)

У задачах (1), (2) і (3), (4) є додаткове обмеження на розв'язок y m ≤ yk ≤ y M , k = 1, l .
В результаті дослідження було встановлено умови досягнення рівноваги у відкритій
економічній системі за наявності монополістів та вказаний стан рівноваги, прийнятний для
всіх суб'єктів економічної системи, з огляду на значення рівнів споживання. Було з'ясовано
особливості визначення рівноважних характеристик економічної у випадку наявності
додаткового чинника впливу z .
Махорт А.П. Про алгоритми визначення станів рівноваги відкритої економічної системи
за наявності монополістів/ А.П. Махорт // Системні дослідження та інформаційні технології.
– 2016. – №4. – С. 95-107.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН В
ОРГАНІЗМІ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЛОТКА – ВОЛЬТЕРРА
Олійник А.П., Олійник ЄА.
При моделюванні обміну речовин при цукровому діабеті основна система
рівнянь записується в наступному вигляді, де y(t) – рівень інсуліну, x(t) – рівень цукру,
w(t) – кількість інсуліну, що вводиться в організм ін’єкційно, z(t) – кількість цукру, що
надходить в організм з їжею.
 dy
 dt = −b2 y (t ) + b3 w(t )
(1)

 dx = −a x(t ) y (t ) + a z (t )
1
3
 dt
Для системи (1) вводяться початкові умови та значення коефіцієнтів. Зміст рівнянь
наступний – кількість інсуліну в організмі зменшується в одиницю часу пропорційно
його початковій концентрації, проте цей вміст регулюється ін’єкціями, кількість цукру
зменшується за рахунок його нейтралізації наявним інсуліном та на збільшується
внаслідок наявності цукру в їжі. Система (1) є варіантом розробленої в 1925 році моделі
типу «хижак-жертва» математиками Лотткою та Вольтерра [1], модифікованим з
урахуванням особливостей процесу перебігу хвороби. Функція w(t ) визначає режим
введення інсуліну за допомогою ін’єкцій, вона дозволяє моделювати кількість
введеного інсуліну та моменти введення, вона має наступний вигляд
3
bi
(2)
w(t ) = ∑
2
i =1 (t − t i ) + 1
де t i – моменти введення інсуліну, bi – доза. Особливістю моделювання w(t ) є те, що
вона кількісно і якісно описує процес – має 3 локалізованих максимума, крім того,
можливим є регулювання процесу засвоєння інсуліну. Функція z (t ) визначає режим
введення в організм цукру є їжею, вона дозволяє моделювати кількість введеного цукру
та моменти введення (сніданок, обід, вечеря, кефір на ніч), вона має наступний вигляд
4
cj
(3)
z (t ) = ∑
2
j =1 t − t j
+1

(

)

де t j моменти прийому їжі, c j – доза цукру, що може потрапити в організм. Функції

w(t ) та z (t ) є оригінальними, їх задання в данному виді пропонується вперше. Система
(1) доповнюється початковими умовами та значеннями коефіцієнтів. Створено
програмний комплекс для реалізації моделі, проведено комплекс розрахунків. Для
встановлення коефіцієнтів моделі проаналізовано дані клінічних досліджень.
Коефіцієнти моделі, що входять в систему (1) – (3) визначаються індивідуально для
кожного пацієнта, модель дозволяє встановлювати оптимальні режими харчування для
забезпечення нормального рівня цукру у здорової людини. Планується впровадження
результатів в медичних закладах.
Література
1. Математическое моделирование / под ред. Дж. Эндрюса, Р. Мак-Лоуна; пер. с.
англ. – М.: Мир, 1979. – 278с.
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СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА
ПОЛІВ ДЛЯ РОЗВЯЗУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ
Пашко А.О.
В роботі досліджуються методи статистичного моделювання гауссових випадкових
процесів та із заданими точністю і надійністю в просторі L2 (T ) . Реалізації отриманих
процесів та полів використовуються в обчислювальному експерименті при розв’язуванні
стохастичних рівнянь, що описують поведінку пружної пластини. Якщо пластина лежить на
пружній основі то прогинання пластини u ( x, y ) в точці ( x, y ) задовольняє рівнянню
∆∆u ( x, y ) + ku ( x, y ) = f ( x, y ) , де
f ( x, y ) - інтенсивність нормального навантаження.
Початкові та крайові умови задаються в залежності від закріплення країв пластини: краї
пластини лежать вільно, краї пластини жорстко закріплені.
В роботі розглядається випадок, коли крайові умови є гауссовими стаціонарними
процесами, а f ( x, y ) - гауссове випадкове поле. Передбачається, що існує єдиний розв’язок
класичної крайової задачі. Методи розв’язування крайових задачах теорії пружності на
основі алгоритму блукання по сферах досліджувались в роботі [1]. Методи моделювання
гауссових випадкових полів досліджувались в роботах [2-3].
Для деякої області A — однозв’язної, з кусково-гладкою межею в R d та її розбиття
Dn на n однозв’язних областей ∆1 , ∆ 2 ,, ∆ n з кусково-гладкими межами, модель поля

X (t ) має вигляд

 
 
X n (t , A) =
∑ cos(t , λ (r1 ,, rd ))Z1 (∆(r1 ,, rd )) +sin (t , λ (r1 ,, rd ))Z 2 (∆(r1 ,, rd )) .

(

)

− m≤ ri ≤ m −1
i =1,, d

Сім’ю випадкових величин {Z1 (∆(r1 ,, rd )), Z 2 (∆(r1 ,, rd ))} розглядатимемо, як сім’ю
некорельованих
строго
субгауссових
випадкових
величин
таких,
що
2
2
EZ1 (∆(r1 ,  , rd )) = EZ 2 (∆(r1 ,  , rd )) = 0 , EZ1 (∆(r1 ,  , rd )) = EZ 2 (∆(r1 ,  , rd )) = ν (∆(r1 ,  , rd )).
Для розв’язування задачі використовується обчислювальний експеримент:
1.
Для заданих точності δ та надійності α вибираємо область A та її розбиття
Dn , що необхідні для побудови моделі.
2.
Моделюємо реалізацію випадкового поля.
3.
Для отриманої реалізації, розв’язуємо чисельно крайову задачу. Отримуємо
реалізацію розв’язку.
4.
Обчислювальний експеримент проводимо K разів (як правило, K = 1000 або
K = 1000000 ).
1.
Сабельфельд К.К. Методы Монте-Карло в краевых задачах/ К.К. Сабельфельд.
– Новосибирск: Наука, 1989. – 280 с.
2.
Пашко А.О. Чисельне моделювання гауссових однорідних випадкових полів /
А.О. Пашко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:математика і
інформатика. - 2013. - Вип. 24, № 1. - С. 116–120.
3.
Пашко А.О. Моделювання гауссових однорідних та ізотропних випадкових
полів / А.О. Пашко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:математика і
інформатика. - 2013. - Вип. 24, № 2. - С. 138-144.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОРАНГОВОЇ МЕРЕЖІ У КОНТЕКСТІ ЗАДАЧ
ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Порєв Г.В., Сергєєв А.В., Птушкін С.Д.
Через відсутність центрального серверу – тонкого місця у клієнт – серверній
архітектурі, особливо доцільним виглядає використання однорангових мереж у системах
масового обслуговування [1], де однією з основних задач є мінімізація часу насичення
мережі, тобто час за який всі учасники мережі отримають необхідні їм послуги.
Для вирішення цієї задачі було розроблено імітаційну модель у якої вхідними даними є:
кількість елементів мережі; кількість слотів у елемента мережі; кількість блоків у файлі; час
за який проходить роздача одного блоку; певний ранг за яким на кожній ітерації роздачі з
загальної черги вибираються елементи до яких буде здійснена роздача. Результатом роботи
моделі є час за який відбудеться повне насичення мережі.
У ході експериментальної перевірки моделі були проведені експерименти під час яких
досліджувалася залежність часу роботи алгоритму від всіх можливих параметрів. Найбільшої
уваги заслуговують результати залежності часу від кількості слотів кожного вузла (всі інші
параметри статичні):
Алгоритм роботи моделі виглядає наступним чином. На початку роботи тільки один
елемент мережі є сервером у якого зберігається весь файл, який необхідно роздати, при
цьому цей елемент вибирається випадковим чином із повного списку вузлів мережі. На
кожному кроці ітерації з загальної черги за рангом обирається кількість вузлів, не більша за
загальну кількість вільних слотів. Під час роздачі, клієнтський комп’ютер приєднується до
вільних слотів серверних вузлів та шукає блоки файлу, яких в нього немає. При цьому, якщо
елемент мережі має хоча б один блок файлу, він стає серверним та приєднується до процесу
роздачі. Робота алгоритму закінчується тоді, коли всі елементи мережі будуть мати повний
набір блоків файлу, що роздається.
У ході перевірки моделі були проведені експерименти під час яких досліджувалася
залежність часу роботи алгоритму від всіх можливих параметрів. Найбільшої уваги
заслуговують результати залежності часу від кількості слотів кожного вузла (всі інші
параметри статичні), які показали, що дана залежність в цілому є обернено пропорційною,
але проявляються деякі екстремальні значення, що засвідчують необхідність удосконалення
моделі.
Таким чином, у ході роботи було розроблено імітаційну модель однорангової мережі у
контексті задач теорії масового обслуговування, проведено експерименти над нею та
виявлено недоліки, які вказують на необхідність подальших наукових досліджень для
удосконалення моделі.
1.
Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания
/— Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — 256 с.
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Процессы с дискретным вмешательством случая моделируют динамическую систему,
траектории которой в случайные моменты времени терпят разрывы первого рода со
случайными скачками.
Метод Монте-Карло всегда связан со случайными испытаниями. Все расчеты по методу
Монте-Карло заключаются в случайной выборке из некоторой «генеральной совокупности»
в соответствии с определенными вероятностными законами [1].
Статистический анализ эволюции реальных цен
S = (S! )! ≥ 0
показал, что что их структура в некотором смысле является промежуточной.
Были введены ряд определений, перечисленные ниже [2]:
1. Неотрицательная расширенная случайная величина 𝜏 = 𝜏(𝜔) есть марковский момент,
или случайная величина, не зависящая от будущего, если для каждого t ≥ 0 множество
{𝜔: 𝜏(𝜔) ≤ 𝑡} 𝜖 ℱ!
2. 𝜏 = 𝜏(𝜔) – момент остановки. ℱ! - совокупность множеств А𝜖 ℱ , для каждого 𝑡 𝜖 ℝ!
лежащее в промежутке [0,∞]
A ∩ {𝜔: 𝜏(𝜔) ≤ 𝑡} 𝜖 ℱ! ,
где ℱ! – 𝜎-алгебра, порожденная и всеми множествами , где А𝜖 ℱ! и 𝑡 𝜖 ℝ!
3.
Семейство случайных величин 𝜎 = (σ! )! ≥ 0 , заданных на стохастичном базисе
ℬ = (Ω, ℱ, (ℱ! )!∈ℕ , 𝑃)
и принимающих значения в ℕ = {0,1, … }, или в ℕ = {0,1, … , ∞}, образует случайную
замену времени, если:
- при каждом t величины σ! являются моментами остановки (относительно (ℱ! )!∈ℕ );
- σ! = 0;
- каждая из траекторий σ! (𝜔),t ≥ 0, является возрастающей, непрерывной справа, со
скачками, разными единице.
Относительно потока (𝒴! )! ≥ 0 с 𝒴! = ℱ! ! моменты являются моментами остановки.
Во всех приведенных формулах t выступает в роли физического времени, σ! в роли
операционного времени, показывая число изменений за физическое время t [3].

1.
2.
3.

Зайцев М. Г. Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений 2008.
– С. 320-395 ДЕЛО, РАНХиГС, Москва, 2011
Ширяев А.Н. - Основы стохастической финансовой математики // Модели с дискретным
вмешательством случая - С.140-145 ФАЗИС, Москва, 1998.
Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии О.М. Барбаков,
Ю.А. Зобнин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2014.
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РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ ЧИСЕЛ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ
Романча А. С.
Распознавание рукописных чисел является одной из самых распространённых задач в
исследованиях, связанных с машинным зрением. Поэтому мной рассматривалась задача
распознавания рукописных чисел, а для обучения использовался набор MNIST.
Ранее мной была исследована эффективность некоторых линейных и метрических
методов, таких как метод опорных векторов и k-ближайших соседей. Которые в лучшем
случае давали точность 96,91% на тестовой выборке.
В последующих экспериментах были достигнуты такие результаты: обыкновенная
нейронная сеть (3 слоя, 784 персептрона, 100 персептронов, 10 персептронов, сигмоидальная
функция активации) показала результат 96,59% правильных ответов. Используя
перекрёстную энтропию получаем 96,82%. Добавив регуляризацию, для предотвращения
переобучения увеличили результат до 98,04%.
Далее была обучена сверточная нейронная сеть (СНС). Было проведено несколько
экспериментов и улучшений нейронной сети. В первом эксперименте в результате получили
98,78% правильных ответов, что уже превышает все ранее полученные результаты. Добавив
еще одну связку сверточного и субдискретизирующего слоя получили 99,06%. Добавив
регуляризацию получили результат в 99,23%. Увеличивая объем тренировочных данных и
добавляя еще один полносвязный слой получили результат в 99,43%.
В качестве своей квалификационной работы я веду разработку робота, который будет
управляться одноплатным компьютером ODROID-1C с прикрепленной к нему веб-камерой
что даст ему возможность непосредственного получения информации из окружающего мира.
На нем планируется испытывать более сложные прикладные задачи с использованием
нейронных сетей в области машинного зрения и ориентации в пространстве.
Так же провожу исследования по более сложному применению сверточных нейроных
сетей в медицине. Данной области уделяют меньше внимания чем следовало бы.
Автоматическое детектирование органов и определения их состояния существенно
упростило бы многие аспекты в сфере медицины. К примеру раннее обнаружение
опухолевых клеток очень важно для успешного лечения. Использование глубинного
обучения повышает точность работы автоматизированных систем и ускоряет тот момент,
когда это будет использоваться повсеместно. А это, несомненно, повысит уровень здоровья
населения.
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МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ
Сливка В.В.
При виконанні операцій на фінансовому ринку дуже важливо побудувати математичну
модель для прогнозування напряму і рівня процесів ціноутворення та їх волатильності
(умовної дисперсії). Вона необхідна для формування правил прийняття рішень при
виконанні торгових операцій з фінансовими активами, для формування портфелів
фінансових активів та побудови систем підтримки прийняття рішень для керування
фінансовими потоками[1].
Модель стохастичної волатильності застосовується для опису фінансових часових
рядів. Вона має два джерела випадковості:
ε=ε(n) та δ=δ(n),
які в найпростішому випадку вважаються незалежними та стандартними гаусовими
послідовностями. Модель стохастичної волатильності забезпечує більш точне та реалістичне
моделювання фінансового ряду, ніж моделі типу авторегресії з умовною
гетероскедастичністю. Це досягається завдяки тому, що до її складу входять два процеси
білого шуму (один для спостережуваних даних, а інший для прихованої волатильності)[2].
Основна ідея – це те, що рівняння умовної дисперсії має явно заданий стохастичний процес:
r(k)=μ+ε(k), ε(k)=z(k)exp(0,5h(k)), h(k)=ω+βh(k-1)+ν(k).
Завдяки додатковій стохастичній компоненті модель стохастичної волатильності має високу
гнучкість.
Проводити класичне оцінювання параметрів для моделей стохастичної волатильності
достатньо важко, оскільки функція правдоподібності має складний вигляд. Байєсівський
аналіз таких моделей досить складний, через проблеми з багатовимірним інтегруванням при
обчисленні імовірностей. Однак, завдяки методу Монте-Карло для марковських ланцюгів,
описані труднощі можна легко подолати.
Досить популярними є моделі, де послідовність (Δ n ) є авторегресійною моделлю,
(Δ n ) є AR(p), Δ n =a 0 +a 1 Δ n-1 +…+a p Δ n-p +cδ n .
У випадку, коли послідовність
ε=ε(n) в h n =μ n +σ n ε n (де μ n і σ n – ζ n -вимірні)
утворює нормально розподілену стаціонарну послідовність з Еε n =0, Еε n 2=1, а σ=σ(n) не
залежать від ε=(ε n ), то відповідна модель має назву «модель Тейлора»[3].
1. Бідюк П.І. Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними
моделями [Текст] / П.І.Бідюк, О.М. Трофимчук, О.А.Кожухівська // Наукові вісті НТУУ
“КПІ”. – 2012. - №6. – с. 36-45.
2. Коновалюк М.М. Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в
середовищі OPENBUGS [Текст] // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. - №2. – с. 77-84.
3. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1: Факты.
Модели: [изд. 2-е, исправленное]. – Москва: ФАЗИС, 2004. – 512 с.
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ПРО ОБЧИСЛЕННЯ НЕСТАЛОГО РУХУ ВОДНОГО ПОТОКУ
У ВІТКРИТОМУ РУСЛІ
Ходневич Я.В., Щодро О.Є.
Розглядається одновимірна задача моделювання нестаціонарного потоку у відкритих
руслах і каналах за умови достатньо плавної зміни гідравлічних та гідроморфологічних
характеристик, і відсутності бокового притоку води. Вважається, що одновимірних рух води
у відкритому потоці повністю визначено, якщо відомі витрата Q і глибина потоку h як
функції подовжньої координати x і часу t . Актуальність такого підходу слідує із наявності
багатьох практичних задач, що виникають у сфері гідротехніки, гідрології, теорії руслового
процесу, зокрема, прогнозування поширення хвиль паводків і повеней, прогнозування ходу
рівнів і витрат в нижніх б’єфах для різноманітних режимів роботи ГЕС та ін.
В нашому випадку розглядаються диференційні рівняння несталого руху води у
відкритих руслах в наступній постановці [1]:
рівняння нерозривності
∂h 1 ∂Q
+
= 0,
∂t b ∂x
рівняння динамічної рівноваги
Q2
1 ∂v v ∂v ∂h
+
+
− i0 + 2 = 0 ,
g ∂t g ∂x ∂x
K
початкові та граничні умови
h( x, t0 ) = f h ( x ) , Q( x, t0 ) = f Q ( x ) , x ∈ [x0 , xm ],

[

]

h( x0 , t ) = ϕ h (t ) , h( xm , t ) = γ h (t ) , Q( x0 , t ) = ϕQ (t ) , Q( xm , t ) = γ Q (t ) , t ∈ t0 , t β ,

де h – середня глибина потоку, Q – витрата потоку, t – час, x – подовжня координата у
напрямку руху потоку, b – ширина русла, i0 – нахил лінії дна, g – прискорення сили
тяжіння, v – середня швидкість води в перерізі русла, K = CW R – модуль витрати
(пропускна здатність русла), W – площа живого перерізу русла, C – коефіцієнт Шезі, R –
гідравлічний радіус.
Для розв’язання такої системи диференційних рівнянь пропонується явний
обчислювальний алгоритм на основі методу розщеплення по фізичним процесам [2, 3].
Стійкість алгоритму контролюється за критерієм Куранта-Фрідріхса-Леві та умовою
плавності модельних характеристик і їх перших похідних [1].
1. Грушевский М. С. Неустановившееся движение воды в реках и каналах. / М.С.
Грушевский. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 288 с.
2. Белоцерковский О.М. Метод расщепления в применении к решению задач
динамики вязкой несжимаемой жидкости / О.М. Белоцерковский, В.А. Гущин, В.В.
Щенников // ЖВМ и МФ. – 1975. – 15, N1. – С. 197-207.
3. Марчук Г.И. Методы расщепления / Г.И.Марчук. – М.: Наука, 1988. – 264с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР
Черний Д.И., Васин П.А.

В гидродинамике значительное место занимают вихревые движения [1,2]. Большой
интерес представляют трехмерные вихревые структуры, состоящие из вихревых трубок [1].
В идеальной жидкости, в соответствии с теоремами Гельмгольца, вихревые линии
(вихревые трубки) обладают свойством сохраняемости и должны быть либо замкнутыми,
либо опираться на границы. Вихревые поверхности состоящие из вихревых вихревых
линий (вихревых трубок) могут интерпретироваться как непроницаемые , но
деформирующиеся границы сопряженных областей с различными кинематическими
характеристиками. Вихревые поверхности образуют сложные
(неодносвязные)
геометрические структуры, которые а процессе своей эволюции могут изменять свою
форму, но при этом сохраняют топологические инварианты, такие как связность,
количество и индекс узлов и зацеплений вихревых трубок. Кинематика и динамика
вихревых структур, с изначально заданной геометрией и заданным набором
топологических инвариантов, представляет как научный так и практический интерес.
Движение и устойчивость вихревых структур определяется их геометрией и вызывается
векторным полем скоростей, созданным самой же вихревой структурой. В докладе
рассматриваются векторные поля скоростей вне вихревой поверхности в виде тора,
индуцированных неодносвязными
вихревыми структурами расположенными на
поверхности «вихревого тора» (с различними топологическими
инвариантами для
вихревых трубок) – являющегося моделью явления торнадо [3,4] и вне вихревой
поверхности в виде ленты мебиуса. Эффект «перезамыкания» вихревых линий в моделях не
рассматривается.
1. Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа.-М. «Мир», 1986, 113с.
2. Ламб Г. Гидродинамика. М-Л.: ОГИЗ ГИТТЛ 1947, 928с.
3. Cherniy D.I. Topological aspects of the tornado problem. /D.I.Cherniy.,
V.V.Meleshko,S.O.Dovgiy // Abstract Book and CD-ROM Proceedings, FM23 12868, 21-st
International Congress of Theoretical and Applied Mechanics.(21-st ICTAM, 2004 Warsaw),
August 15-21, 2004, Warsaw, Poland, , p.176.
4. Cherniy D.I. Topological Aspects of the Vortex Structure of Tornado.
/D.I.Cherniy.,V.V.Meleshko, S.O.Dovgiy //Book of Abstracts, IUTAM-Symposium
“Hamiltonian dynamics. Vortex structure. Turbulence”, Steklov Mathematical Institute of RAS,
MOSCOW, August 25-30 2006, pp.69-71.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÌÎÄÅËÜ ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÍß IÍÔÎÐÌÀÖI Ç
ÍÅÑÒÀÖIÎÍÀÐÍÈÌÈ ÏÀÐÀÌÅÐÀÌÈ

Øåâ÷óê Þ.Ì.
Ïðåäìåòîì àíàëiçó ¹ ìîäåëi ðîçïîâñþäæåííÿ iíôîðìàöi¨ ç íåñòàöiîíàðíèìè ïàðàìåòðàìè êåðóâàíü. Ïîäiáíi ìîäåëi ïåðåäáà÷àþòü ìîäåëþâàííÿ iíôîðìàöiéíîãî ïîòîêó ÷åðåç
çîâíiøíié òà âíóòðiøíié âïëèâè íà ÷ëåíà ñîöióìó.
Ðîçãëÿäà¹òüñÿ äåÿêà ñîöiàëüíà ãðóïà ÷èñåëüíiñòþ L, íà ÿêó ïðîâàäèòüñÿ iíôîðìàöiéíà äiÿ ïî N êàíàëàõ, ïðè÷îìó ÷èñëî ñóá'¹êòiâ, ùî ñïðèéíÿëè iíôîðìàöiþ k -ãî òèïó
çàëåæèòü ÿê âiä çîâíiøíüî¨ äi¨ (ÇÌI), òàê i âiä ñïiëêóâàííÿ ñóá'¹êòiâ ìiæ ñîáîþ. ßêùî
ïîçíà÷èìî ÷åðåç xk (t) ÷èñëî ñóá'¹êòiâ, ùî ñïðèéíÿëè iíôîðìàöiþ k -ãî òèïó â ìîìåíò t,
÷åðåç bk  iíòåíñèâíiñòü ñïiëêóâàííÿ, uk (t)  çîâíiøíi äi¨, òî çìiíó ç ÷àñîì âåëè÷èíè xk (t)
ìîæëèâî îïèñàòè ñèñòåìîþ äèôåðåíöiéíèõ ðiâíÿíü

!
N
X
dxk (t)
= bk (t) xk (t) L −
xi (t) + uk (t) , k = 1, N .
dt
i=1
Íîâèçíà äîñëiäæåííÿ ïîëÿãà¹ â ðîçãëÿäi íåñòàöiîíàðíî¨ ìîäåëi ðîçïîâñþäæåííÿ iíôîðìàöi¨ äëÿ äîâiëüíî¨ êiëüêîñòi iíôîðìàöiéíèõ ïîòîêiâ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèäiëåíî ïîøóêó óìîâ iñíóâàííÿ íåâiä'¹ìíèõ îáìåæåíèõ ðîçâ'ÿçêiâ òàêèõ ñèñòåì òà ¹äèíèõ ïåðiîäè÷íèõ
ðîçâ'ÿçêiâ äëÿ äåÿêèõ îêðåìèõ âèïàäêiâ.
1. Nakonechny O.G. Best-mean estimates in models of information confrontation/ O.G. Nakonechny//
XXIV International Conference Problem of desigion making under uncertainties, September 1-5, 2014, Cesky
Rudolec, Czech Republic: proceedings. - P.114-115.
2. Íàêîíå÷íèé Î. Ã. Çàäà÷i ïðîòèáîðñòâà â ñèñòåìàõ ç äèíàìiêîþ Ãîìïåðöà. / Î. Ã. Íàêîíå÷íèé ,
Ï. Ì. Çiíüêî // Æóðíàë îá÷èñëþâàëüíî¨ òà ïðèêëàäíî¨ ìàòåìàòèêè.  2015.  3(120).  c.50-60. item
Ìèõàéëîâ À. Ï. Ðàçâèòèå ìîäåëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â ñîöèóìå/ À.Ï. Ìèõàéëîâ, À.Ï. Ïåòðîâ,
Í.À. Ìàðåâöåâà, È.Â. Òðåòüÿêîâà// Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå.  2014. - 3 (26). - c. 65-74.
3. Chen P.P. Entity-relationship modelling: historical events, future trends, and lessons learned / P.P. Chen
// Entity-Relationship Approach to Software Engineering: international conference, November 27-30, 2001,
Yokohama, Japan: proceedings.  2001.  P. 71-77.
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ГРАНИЧНЫЕ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ДИНАМИКИ КОНЕЧНЫХ КУСОЧНООДНОРОДНЫХ ПЛАСТИН
Шувалова Ю.С.

Проблемы динамики кусочно-однородных тонких упругих пластин весьма актуальны во
многих задачах физики и механики. Поэтому важной является задача расчета напряжений,
возникающих в процессе их колебаний. В работе предложен вариант метода теории
потенциалов, позволяющий свести поставленную задачу к решению систем
нестационарных граничных уравнений. Метод исследования базируется на схеме,
приведенной в [1–2].
Рассматривается "контактная" задача динамики тонких упругих конечных пластин в
рамках модели Кирхгофа. Целью работы является доказательство теорем существования
решений нестационарных граничных уравнений, полученных с помощью методов теории
потенциалов.
Идея метода состоит в том, чтобы с помощью динамических аналогов потенциалов
простого и двойного слоев свести исходную задачу к граничным уравнениям. Этот метод
имеет два преимущества по сравнению с другими методами (типа конечных элементов или
сеточных): во-первых он позволяет точно удовлетворить уравнению колебаний пластины,
во-вторых понижает на единицу геометрическую размерности задачи.
Изложение результатов начинается с доказательства разрешимости исходной
"контактной" задачи. Затем решения этой задачи представляются различными
комбинациями динамических аналогов упругих потенциалов простого и двойного слоев с
неизвестными плотностями, что приводит к системам нестационарных граничных
уравнений на граничном контуре относительно искомых плотностей. После перехода к
преобразованиям Лапласа по переменной времени в каждой из полученных систем
доказывается разрешимость последних вместе с исследованием зависимости полученных
решений от параметра преобразований Лапласа. Изучение зависимости решений от
параметра преобразований Лапласа, меняющегося в правой полуплоскости комплексной
плоскости, является основным результатом роботы.

1. Chudinovich I.Yu. The boundary equation method in the third initial boundary value problem of
the theory of elasticity. 1. Existence theorems./ Chudinovich I.Yu. // Math. Methods Appl. Sci., -1993. -- P. 203--215.
2. Чудинович И.Ю. К решению граничных уравнений в задачах дифракции упругих волн на
пространственных трещинах./ Чудинович И.Ю.//Дифференциальные уравнения. 29 (1993),
1648-1651.
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LOCAL FIELDS AND EFFECTIVE TRANSPORT PROPERTIES OF THE
MATRIX TYPE COMPOSITES WITH ANISOTROPIC CONSTITUENTS:
MULTIPOLE EXPANSION APPROACH
Kushch V.I.
The multipole expansion approach [1] has been applied to study the potential fields in anisotropic
heterogeneous solids with ellipsoidal interfaces. To this end, the theory of ellipsoidal harmonics has
been further developed [2] to enable a complete analytical solution of the potential theory boundary
value problems for the multiply connected domains with ellipsoidal boundaries. In the context of
micromechanics, this enables an efficient and accurate study of the local fields and effective transport
properties of particulate composite with anisotropic constituents in the framework of the multi particle
model based homogenization schemes. The model we consider is general and uses no assumptions but
linearity of the material properties and applies equally to several scalar transport phenomena including
thermal and electro conductivity, diffusion, dielectric permittivity, magnetic permeability, etc.
A complete, multipole series solution has been obtained for the heat transfer in anisotropic solid
with ellipsoidal inhomogeneities regarded as a multi particle model of composite. By combining the
superposition principle, the perturbation field expansion in terms of ellipsoidal harmonics and the reexpansion formulas for them the model boundary value problem is reduced to an infinite system of
linear algebraic equations. The obtained solution has been implemented in the modified Maxwell and
Ralyeigh homogenization schemes for effective conductivity of ellipsoidal particle composite with an
adequate account for the interaction effects.
The developed rigorous approach is applicable to the multiphase composites comprising the
inhomogeneities of diverse shape, size, orientation and properties which makes it possible to predict
their behavior with a maximum regard for microstructure. A whole geometrically admissible (up to
close packing) volume content range is covered: the only restriction is non-intersecting of
inhomogeneities. Application to composites with imperfect interfaces is also straightforward and
consists in modifying the resolving system in a way suggested in [3]. Incorporation of the
abovementioned features yields possibly the most general model of composite that may be considered
in the framework of analytical approach.
1. Kushch V. I. Micromechanics of composites: multipole expansion approach / V. I. Kushch. –
Elsevier, 2013. – 489 p.
2. Kushch V. I. Interacting ellipsoidal inhomogeneities by multipole expansion method and
effective conductivity of particulate composite / V. I. Kushch // International Journal of Engineering
Science. – 2017. – V. 115. – P. 1–13.
3. Miloh T. On the effective conductivity of composites with ellipsoidal inhomogeneities and
highly conducting interfaces / T. Miloh, Y. Benveniste // Proceedings of the Royal Society of London
Ser. A. – 1999. – V. 455. – P. 2687-2706.
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SUPPRESSION OF LIQUID MOBILITY EFFECT IN NONSTATIONARY PPROBLEMS
OF DYNAMICS OF STRUCTURES WITH FREE-SURFACED LIQUID
Limarchenko O.S., Lukianchul V.V., Nefedov A.A.
The problem about liquid mobility in structures with liquid with a free surface is under
consideration. Operation with these systems is considerably complicated because of effect of liquid
mobility, which demands new approaches in controlling of these systems and consideration of
mathematical model accounting combined character of motion of systems components. Internal
motion of liquid provides undesirable oscillation of structure with liquid, which can be supressed by
passive means. However, we suggested two possible ways for reduction of this effect in different
situations with nonstationary modes of motion of structures with liquid.
The first approach deals with creation of conditions for increase of resonant frequencies of
liquid sloshing by changing ways of fixing of structures. Namely, in the case of pendulum
suspension of the structure due to combine character of system motion a part of normal frequencies
of oscillations increases, which promotes energy redistribution in the system, which leads to
increase of energy of quasi-rigid mode of system motion and decrease of energy of sloshing. At the
same time this property creates conditions for simplification of sharpness of transient processes and
increase of damping due to liquid velocity, since damping energy is proportional to frequency of
oscillations. Special attention is paid to the problem of system behaviour under seismic loading. In
this case it was necessary to create model of special type, for which translational motion of the
system is considered as given (displacement of foundation due to earthquake), however, rotational
motion of structure and liquid sloshing are considered within the framework of model of combined
motion. Numerical examples showed that for certain suspension length such type of structure fixing
considerably reduces liquid mobility in wide range of variation of parameters of seismic action.
The second approach is based on analytical preconditions. We succeeded to determine in
analytical form main vector of pressure forces of liquid on structure (liquid response) and main
moment of such interaction. Therefore, we propose to supplement the system by compensation of
liquid action on tank walls. In this case both acceleration and braking of structure results in
structure motion for which liquid mobility is virtually absent. However, internal liquid mobility is
present, but its action of mobility of structure is practically vanished. This promotes potential of
usage of new type of system control with compensation of liquid mobility, for which usual structure
vibration due to liquid mobility will not manifest.
Numerical examples showed efficiency of both mathematical model, describing combined
motion of structure with liquid and engineering solutions for reduction of liquid mobility effects on
systems for liquid storage and transport.
should be cited after the text in order as they mentioned in the abstract.
1. Limarchemko O., Matarazzo G., Yasinsky V., Rotational motion of structures with tanks,
partially filled by liquid. – Kiev: FADA LTD, 2003. – 286 p.
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LONG-TERM STRENGTH MODELING WITH FRACTIONAL CALCULUS
Maslov B.P.
The constitutive equation and the fatigue of random composites are described by using
fractional order derivatives [1]. The viscoelastic strain stress relation describes typical hysteresis
cycles with the microstructural stress concentration increasing as the number of cycles increases.
The problem under consideration is to predict the behavior of a material containing viscoelastic
phases. The response and the state of internal variables are supposed to be already known up
to a given time τ and the response has to be computed at the end of the next time-step. This
will be achieved by the linearization around time τ < t of the viscoelastic constitutive law in
each phase. This method may be written under the classical additive decomposition of the total
strain rate [3] d(x, t) = ė(x, t).
d(t) = de + dc = Jσ̇(t) + dc (σ, p, t),
3
2
p(t) = ( ec · ec )1/2
s(t) = ( σ 0 · σ 0 )1/2 ,
2
3

(1)

with d(x, t) the total strain rate, σ(x, t) the Cauchy stress, σ 0 - stress deviators, de (x) and
dc (x, t) the elastic and inelastic strain rates, respectively, e0 - strain deviators. J(x) is the elastic
linearized compliance tensor, internal variable p keeps track of the previous history of the
material (accumulated viscoelastic strain).
An integral form solution can be found and inserted into (??). Form-similar linear thermoviscoelastic expression is obtained,
Z
d t
d(x, t) =
M(x, τ, τ − u)σ̇(u)du + d0 (x, τ, t)
(2)
dt 0
where semi-analytical expressions are available for the linearized [2] tensors M(x, τ, t − u) and
d0 (x, τ, t). As with linear viscoelastic constitutive laws, a fictitious linear thermo-elastic relation
can be obtained by applying the Carson transform to this expression.
Fatigue criteria are established to find the number of cycles which may cause fatigue
for a strain with a given amplitude and frequency. They are based on the yield and fatigue
stresses, on the melting temperature through the dissipated energy, and on the strain energy.
The use of derivatives of real-order m is now becoming more popular in applied mechanics,
especially in the formulation of the constitutive equations [3]. In the frequency domain we
obtain the complex stiffness. Since fractional order m is a rational number, there may be more
than one mathematical solution. Then fatigue may occur by cyclic loading at a failure time
when dislocations and cracks appear in the material. The fatigue stress σf due to cyclic loading
is lower than the yield stress σy . Comparison to experimental data indicates that the model
proposed satisfies the behavior of real polymer composite materials under cyclic loading.
1. Maslov B.P. Thermal-stress concentration near inclusions in viscoelastic random composites // Journal
of Engineering Mathematics – 2008, No 8. – P. 339-355.
2. Maslov B.P. Corrected Constants for Composites with Initial Strains // International Applied Mechanics
– 1982, N9. - P. 815-820.
3. Golub V.P., Maslov B.P., and Fernati P.V. Identification of the Hereditary Kernels of Isotropic Linear
Viscoelastic Materials in Combined Stress State. // International Applied Mechanics – 2016. - 52, N6. - P.111125.
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MODELING OF DYNAMIC RESPONSE OF COMPLEX-SHAPE LAMINATED SHELLS
TO IMPACT LOADING
Smetankina N.V.
Laminated structures are advantageous as compared with homogeneous ones. Hence, they are
used widely in mechanical engineering. Calculating dynamic response parameters for impact
loading is a key effort in analysing vibrations of laminated composite structures [1]. The present
work suggests an analytical approach to investigating vibrations of laminated orthotropic nonclosed cylindrical shells with a complex-shape in plan view under impact with an indenter having a
semispherical end.
The dynamic behaviour of the shells is described by the first-order theory accounting for
transverse shear strain, thickness reduction and normal element rotation inertia in each layer. The
equations of motion of shells and boundary conditions are obtained from the Hamilton's variational
principle. The motion equations are added by the indenter equation of motion and the condition of
joint displacement of the indenter and shell. An indenter with a semispherical end impacts the outer
surface of the shell's first layer. Contact approach is found by solving Hertzian problem on a ball
indentation into an elastic semispace.
The analytical solution of the problem is derived by the immersion method [2]. According to
this method, a complex-shape laminated shell is immersed into an auxiliary enveloping shell with
the same composition of layers. An auxiliary shell is one whose contour shape and boundary
conditions yield a simple analytical solution. In this case, the auxiliary shell is a simply supported
rectangular laminated one, allowing to find the problem solution as trigonometric series. This shell
is loaded by the same way as an initial shell. To satisfy actual boundary conditions, the auxiliary
shell is subjected over the trace of the initial boundary to additional distributed compensating loads
whose intensities must be defined. The compensating loads are found from the system of integral
equations which results from the system of actual boundary conditions. The sought-for functions of
the problem are expanded into trigonometrical series in domain of the auxiliary shell and along the
boundary of the given shell. The system of motion equations of shells is integrated by expansion
into Taylor series. After computing the values of intensities of compensating loads, the required
parameters of the shell dynamic response are found.
The method potentialities are demonstrated by calculating stresses in three-layer orthotropic
shells with different boundary conditions. A good match of results obtained by different methods
confirms the feasibility and effectiveness of the method offered.
1. Kazanci Z. A review on the response of blast loaded laminated composite plates /
Z. Kazanci // Progress in Aerospace Sciences.– 2016.–Vol. 81.– P. 49–59.
2. Smetankina N.V. A noncanonically-shape laminated plate subjected to impact loading.
Theory and experiment / N.V. Smetankina, A.N. Shupikov, S.Yu. Sotrikhin, V.G. Yareschenko //
Trans. ASME. Journal of Applied Mechanics. – 2008.– Vol. 75, № 5. – P. 051004-1–051004-9.
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ON MICROMECHANICS AND CONTINUAL DESCRIPTION OF THE ELASTO –
PLASTIC BEHAVIOR RIGID PARTICLES REINFORCED SOFT MATRIX
COMPOSITES
Shtern M. B. , Maydanyuk O.P.
The results of numerical modeling and macroscopic description of plastic flow for rigid
particles reinforced ductile matrix composites are presented. The effect of decohesion at matrix –
particle bond on macroscopic constitutive behavior of the given class of composites is studied. The
voids formation due to particles subjection is taken into account. Micromechanical analysis is used
to understand the effect of both straining path and decohesion at volume changes. Overall
mechanical response of composites was presented at the form of macroscopic constitutive
equations, sensitive to content of particles and voids concentration. Behavior, which was predicted
by model, is compatible with known experimental results. Obtained results makes possible to
understand the dilatation phenomenon for composites as well as the prediction of ductile fracture.
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VIBRATIONS IN TUBE MUFFLER
WITH ASYMMETRIC ELLIPTICAL CROSS-SECTION
Shyshkanova G.A.
Noise reduction is still a problem for engine designers. As the number of airplanes increases
and their size and horsepower grows there is a need to reduce their noise because of annoyance to
the residents near airports. Beside the harmful psychological and physiological impact on a man, the
noise can create fatigued destruction of constructions and deviations of many devices [1]. A muffler
(silencer) is a device for decreasing the amount of noise emitted by the exhaust of an engine.
Operation of aircraft engine test stands is characterized by high intensity noise and for this reason
the tests are not carried out without mufflers. Similar problem arises during usage of gas turbine
units for compressor stations of gas pipelines and power stations.
Geometrical shape of a muffler has substantial impact on the sound vibration frequencies [1].
Therefore problems for definition frequencies of the gas vibrations in the cylinder with complex
cross-sections are of particular interest.
The research is conducted to find algorithm of definition of transverse gas vibrations
eigenfrequencies in a long cylinder with asymmetric elliptical cross-section.
Mathematical modelling of the problem leads to the integral equation of the second kind with
kernel containing Neumann’s function using the methods of potential theory. Unknown potential
densities are defined from the boundary conditions. The integral equation transforms into the
infinite system of linear algebraic equations with the help of the limit case of the addition
cylindrical function theorem. Normality and convergence of the infinite system determinant are
proved. It is also shown that the determinants may be calculated by reduction method. The problem
for a non-circular muffler is reduced to a sequence of similar problems for a circular muffler using
the technique proposed in [2]. Considering asymmetric cross-section there is a need to obtain
simple layer potential expansion when the density has no circular symmetry [3]. It is developed
using the expansions in Legendre polynomials of the generating function. The potential expansion
convergence is proved and it is also done at the bounds.
Theoretical results have been compared with ones found earlier for circular cross-section [1].
As study case the gas vibration frequencies is defined in a long cylinder with asymmetric elliptical
cross-section. The solution is received by the method of successive approximation taking into
account fourth powers. The considered method is applicable for the problems with noncircular
muffler cross-section eigenfrequencies calculations. The computational results confirm the
effectiveness of the proposed method. An influence of muffler geometry on eigenfrequency values
is researched.
1. Preumont A. Vibration Control of Active Structures, An Introduction [3d edition] /
A. Preumont. – Berlin Heidelberg NewYork, Springer, 2011. – 500 p.
2. 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
3. Шишканова Г.А. Розв’язання двовимірного інтегрального рівняння зі слабкою
особливістю для двозв’язних областей / Г.А. Шишканова, В.В. Мелешко // Прикладні
проблеми мех. і мат. – 2007. –Вип. 5. – С. 178-185.
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Бабаєв О.А.
НЕСТАЦІОНАРНІ РЕЖИМИ РОБОТИ П’ЄЗОКЕРАМІЧНОГО ШАРУ З
ВРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ В ПРОТЯГЛОМУ КАБЕЛЬНОМУ ТРАКТІ
Широке практичне використання конструктивних елементів з матеріалів, в яких
проявляється п’єзоелектричний ефект, обумовлює підвищений інтерес до досліджень в галузі
електропружності і гідроелектропружності. До актуальних належать задачі зазначеного
класу в нестаціонарній постановці. Зазначимо, що перехідні процеси в гідропружних
системах досліджені більш детально. Є роботи в яких розглядалось випромінювання
акустичних хвиль циліндричними (як одномодовими та багатомодовими) та сферичними
оболонками, що з’єднані з джерелом акустичних хвиль протяглим кабельним трактом.
Метою даної роботи є постановка та розробка методу розв’язку нестаціонарної задачі
випромінювання акустичних хвиль п’єзокерамічним шар, що контактує з ідеальною
стисливою рідиною з врахуванням процесів у протяглому кабельному тракті і визначення
фізичних характеристик зазначеної гідроелектропружної системи.
Розглядається п'єзокерамічний шар нескінченно довгий в повздовжньому напрямку
який поляризований по товщині при описанні руху якого використовуються співвідношення
лінійної теорії зв’язаної електропружності. Перехідні процеси в ідеальній стисливій рідині та
протяглому кабельному тракті моделюються відповідно рівняннями акустичного
наближення та “телеграфними” рівняннями.
Метод розв’язання задачі базується на інтегральному перетворенні Лапласа за
часовою змінною, при цьому граничні умови задовольняються в просторі оригіналів.
Розроблений підхід дозволяє звести задачу до системи інтегральних рівнянь Вольтерри з
запізнюючими аргументами. Визначення з цієї системи невідомих функцій потребує
розкриття в явному вигляді її визначника, елементами якого є функції параметра s .
Враховуючи, що функції, які входять в цей визначник, є досить складними, наступний
перехід у простір оригіналів пов’язаний з суттєвими математичними труднощами
принципового характеру. Тому в даній роботі застосовується метод, згідно з яким
виконується безпосередня інверсія системи, і граничні умови задовольняються у просторі
оригіналів.
Отримані формули дозволяють визначити усі фізичні характеристики досліджуваного
перехідного процесу. Запропонована математична постановка задачі і метод її розв’язання
дозволяє аналізувати вплив протяглого кабельного тракту на роботу п’єзокерамічного шару
при різноманітних комбінаціях граничних умов.
1. Бабаев А.Э. Нестационарные волны в сплошных средах с системой отражающих
поверхностей / А.Э. Бабаев. – К.: Наук, думка, 1990. – 176 с.
2. Babaev A.E. Influence of an oscillating circuit on the radiation of transient acoustic waves
by an electroelastic cylinder / A.E. Babaev, A.A. Babaev, I.V. Yanchevskiy // J. of Acoustic Soc. of
Am. – 2010. – Vol. 127, Iss. 4. – P. 2282-2289.
3. Гоноровский И.С. Основы радиотехники. / Гоноровский И.С.– М.: Связьиздат, 1957. –
279 с.
4. Механика связанных полей в элементах конструкций: [в 5 т.] / Под общ. ред. А.Н.
Гузя. Т. 5. Электроупругость / Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. – К.: Наук. думка,
1989. – 280 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТОНКИХ ОБОЛОНОК,
ПОДАТЛИВИХ ДО ЗСУВІВ ТА СТИСНЕННЯ
Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Козій І.Я., Харченко В.М.
Задачі дослідження стійкості тонкостінних оболонок різноманітної геометричної
форми, що часто виникають під час проектування елементів конструкцій сучасної техніки,
продовжують залишатися найбільш важливими з практичної точки зору.
За допомогою скінченно-елементної методики досліджується стійкість оболонок,
податливих до зсувів та стиснення. З використанням співвідношень геометрично нелінійної
теорії тонких оболонок, податливих до зсувів та стиснення (шестимодальний варіант),
записано ключові рівняння для визначення початкового післякритичного стану
розглядуваних оболонок, сформульовано відповідну варіаційну задачу [1]. Особливість
математичної моделі полягає у напівдискретизації на основі кінематичних гіпотез
Тимошенка – Міндліна вектора переміщень пружного тіла за змінною товщини зі
збереженням повного вектора поворотів нормалі серединної поверхні.
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.
Побудовано числову схему методу скінченних елементів для розв’язування задачі
стійкості оболонок, податливих до зсувів та стиснення [2]. Досліджено порядок швидкості
збіжності побудованої схеми числового розв’язування задач стійкості.
Провівши числові експерименти й виконавши аналіз та порівняння отриманих
числових результатів з урахуванням податливості до зсувів та стиснення із класичними
результатами, наведеними в літературі, а також дослідивши порядок швидкості збіжності
застосованого методу, видно, що запропонована методика числового розв’язування задач
стійкості теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення, дозволяє отримати достовірні
результати.
1. Bernakevych I.E. A study of the stable equilibrium of thin shells compliant to shear and
compression / I.E. Bernakevych, P.P. Vahin, I.Ya. Shot // Journal of Mathematical Sciences. –
2012. – 181, № 4. – P. 497–505.
2. Шот І.Я. Чисельне розв’язування задач теорії тонких оболонок, податливих на зсув
та стиснення / І.Я. Шот // Вісник Одеського нац. ун-ту. Мат. і мех. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (17).
– С. 132–141.
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ОБРАТНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ БАЛОК И ПЛАСТИН
С УЧЕТОМ ДИССИПАЦИИ
Воропай А. В., Малахов Е. С.
При исследовании нестационарных колебаний реальных механических систем, в
некоторых случаях возникает необходимость учета диссипации энергии, вызванной
различными факторами:
– внутренним трением в деформируемых элементах механических систем (балках или
пластинах), обусловленных внутренней структурой материалов, а также температур,
существенным образом влияющих на деформирование некоторых материалов (например,
асфальтобетонов);
– трением в опорах, вызванным дополнительными перемещениями в опорах , а также
возможными перемещениями самих опор, что обусловлено несоответствием реальных
систем опирания граничным условиям для систем дифференциальных уравнений;
– внешним сопротивлением, вызванным наличием вязкой среды или дополнительных
устройств, установленных в механической системе для гашения колебаний.
В настоящее время большинство исследователей пользуются системами
дифференциальных уравнений, учитывающих вязкие или вязко-упругие свойства
деформирования элементов конструкции. Однако, такой подход имеет наряду с
неоспоримыми преимуществами два недостатка: во-первых, уже на стадии формирования
математической модели необходимо точно определиться с причинами вызывающими
диссипацию (что не всегда возможно); во-вторых, определяющие системы
дифференциальных уравнений могут оказаться значительно сложнее их упругих аналогов и
зачастую не могут быть получены аналитические решения таких систем.
В данной работе для учета диссипации энергии в механических системах предлагается
следующий подход: рассматриваются известные системы дифференциальных уравнений в
частных производных для упруго деформируемых объектов, которые решаются с
использованием интегрального преобразования Лапласа; получается решение в виде свёртки
либо их сумм, которые дополняются вязкими составляющими. В результате приходим к
t

интегральным уравнениям (ИУ) Вольтерра, например, (t )   K (t , )  P()d , где (t ) –
0

изменение деформации во времени в некоторой точке объекта, K (t , ) – ядро интегрального
уравнения, учитывающее свойства деформируемого элемента, P (t ) – изменение во времени
возмущающей нагрузки. Учет диссипации в зависимости от задачи может осуществляться
как модификацией ядер ИУ, так и введением соответствующих дополнительных нагрузок,
учитывающих силы сопротивления. В данной постановке может возникнуть три вида
обратных задач: 1) идентификация только внешних воздействий при заданных параметрах
затухания; 2) идентификация параметров затухания колебаний в системе при известном
внешнем воздействии; 3) определения неизвестных как возмущающих воздействий, так и
параметров затухания, что особенно важно при проведении экспериментальных
исследований с реальными элементами конструкций.
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ПРО КОНТАКТ БЕРЕГІВ БІЛЯ ВЕРШИНИ ТРІЩИНИ, ЩО ВИХОДИТЬ
З КУТОВОЇ ТОЧКИ ЛАМАНОЇ МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ МАТЕРІАЛІВ
Дудик М.В., Решітник Ю.В., Феньків В.М.
Дослідження напружено-деформованого стану у кусково-однорідному тілі біля
вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох різних
матеріалів, виявили наявність комплексного показника сингулярності напружень на певних
інтервалах кутів зламу, які залежать від пружних параметрів з'єднаних матеріалів [1].
Комплексні значення показника сингулярності обумовлюють просторові осциляції берегів
тріщини і, як наслідок, їх взаємний перетин, неможливий з фізичної точки зору. Розв'язання
даної проблеми, запропоноване М.Комніноу [2], базується на припущенні існування області
контакту берегів тріщини безпосередньо біля її вершини. В [3] в рамках моделі М.Комніноу
в умовах плоскої деформації виконано розрахунок розмірів маломасштабної контактної зони
біля вершини міжфазної тріщини, розташованої на плоскій межі поділу, при наявності тертя
берегів і навантаженні, заданому коефіцієнтом інтенсивності напружень. В даній роботі
аналогічне дослідження виконано у більш загальному випадку ламаної межі поділу.
В умовах плоскої деформації розглянуто задачу про розрахунок маломасштабної
контактної зони біля вершини міжфазної тріщини, яка виходить з кутової точки ламаної межі
розділу двох однорідних ізотропних середовищ з модулями зсуву G 1, G2 і коефіцієнтами
Пуассона ν1, ν2 . Контактна зона моделюється розрізом, береги якого взаємодіють за законом
сухого тертя. На розрізі передбачається стискувальне нормальне напруження і допускається
стрибок лише дотичного переміщення. На нескінченості формулюється умова можливості
зшивання розшукуваного розв'язку з асимптотичним розв’язком біля вершини тріщини
аналогічної задачі про міжфазну тріщину без контакту берегів. Розв'язок відповідної
крайової задачі отримано за допомогою методу Вінера-Хопфа у поєднанні з апаратом
інтегрального перетворення Мелліна та деяких положень теорії функцій комплексної
змінної. Отримано формули для визначення довжини контактної зони і поля напружень в
околі вершини тріщини. Досліджено залежність параметрів зони від навантаження, кута
розхилу межі поділу та відношення модулів Юнга матеріалів.
1. Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. Розвиток зони передруйнування від міжфазної
тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ // Математичні методи та
фізико-механічні поля. – 2011. – Т.54, №2. – С.103-114.(
2. Comninou M. The Interface crack // J. Appl. Mech. – 1977. – Vol. 44. – P. 631-636.
3. Камінський А.О., Дудик М.В., Кіпніс Л.А. Маломасштабна контактна зона з тертям
берегів біля вершини міжфазної тріщини // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса
Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2014. - №1. – С. 62-67.
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ОБОБЩЁННЫЕ УРАВНЕНИЯ СОВМЕСТНОСТИ В
КИНЕМАТИКЕ МНОГОМЕРНОГО КОНТИНУУМА
Д. В. Георгиевский
Будет ли совместным любое поле напряжений, удовлетворяющее уравнениям
Бельтрами – Мичелла в n-мерном пространстве (многомерной сплошной среде) ?
Сколько независимых компонент у тензора несовместности Крёнера и у тензора
кривизны Римана – Кристоффеля ?
Эквивалентны ли системы уравнений совместности в деформациях или в напряжениях хотя бы одной своей ослабленной подсистеме ?
В докладе обсуждаются эти и некоторые другие вопросы кинематики многомерного континуума. Для компонент обобщённых деформаций ранга m, связанных с обобщёнными перемещениями ранга m − 1 аналогами кинематических соотношений Коши в
n-мерном пространстве, выводятся уравнения совместности. Они могут быть записаны
в виде равенства нулю всех компонент тензора несовместности ранга m(n − 2) либо
дуального к нему обобщённого тензора Римана – Кристоффеля ранга 2m. Находится
число независимых компонент этих тензоров, совпадающее с числом уравнений совместности в терминах обобщённых деформаций или напряжений. Обсуждаются неэквивалентность полной системы уравнений совместности и любой её ослабленной подсистемы, а также различные постановки краевых задач в обобщённых напряжениях, в
которых число уравнений в области может превышать число неизвестных.
1. Бородачёв Н.М. Решения пространственной задачи теории упругости в напряжениях // Прикл.
механика. – 2006. – 42, № 8. – С. 3-35.
2. 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.
3. Georgievskii D.V., Shamolin M.V. Levi-Civita symbols, generalized vector products, and new integrable
cases in mechanics of multidimensional bodies // J. Math. Sci. – 2012. – 187, № 3. – P. 280-299.
4. Георгиевский Д.В. Общие решения не эквивалентных классической систем теории упругости в напряжениях // Вестн. МГУ. Сер. 1. Математика. Механика. – 2012. – № 6. – С. 26-32.
5. Георгиевский Д.В. Уравнения совместности в системах, основанных на обобщённых кинематических
соотношениях Коши // Известия РАН. Механика твёрдого тела – 2014. – № 1. – С. 127-132.
6. Georgievskii D.V. Generalized compatibility equations for tensors of high ranks in multidimensional
continuum mechanics // Russ. J. Math. Phys. – 2016. – 23, № 4. – P. 475-483.
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ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ НЕСТИСЛИВОГО
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ
Глухов А.Ю.
Розглядається задача про поширення вісесиметричних пружних хвиль вздовж шарів
нестисливого композитного матеріалу періодичної структури з початковими напруженнями.
Композитний матеріал складається з шарів двох типів, що чергуються. Метод дослідження,
що застосовується в роботі, викладений в монографії [2].
В широкому діапазоні частот проведено чисельні дослідження дисперсійних рівнянь для
вісесиметричної квазіпоперечної хвилі, які отримані в роботі [1] для випадку проковзування
шарів та в монографії [2] для випадку повного контакту шарів композитного матеріалу.
Проведено порівняння відповідних дисперсійних кривих для цих двох випадків граничних
умов. На рис. 1 показана залежність безрозмірної швидкості поширення хвилі в шаруватому
композитному матеріалі
C CS0(2) від приведеної частоти h для m  1 ( m - параметр
0 2
2
0 2
шаруватості) для перших п’яти мод. h = k S   h   , де k S   - хвильове число, CS0(2) - швидкість
поперечних хвиль в ізотропному матеріалі другого шару без початкових напружень.

Рисунок 1 – Залежність фазової швидкості поширення хвилі від частоти
1. Глухов А.Ю. Вісесиметричні хвилі в шаруватих композитних нестисливих
матеріалах з початковими напруженнями при проковзуванні шарів /Глухов А.Ю.// Доповіді
НАН України, 2016, № 10, с.42 - 46.
2. А.Н. Гузь, Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. Kиев: “A.С.K”, 2004. – 672 с.

116

Григоренко Олександр Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, професор
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна
e-mail: ayagrigorenko@yandex.ua
Панкратьєв Сергій Анатолійович, аспірант
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна
e-mail: sp4soft@gmail.com
Пінчук Тетяна Іванівна, м.н.с.
Технічний центр НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ
ДЕФОРМІЦІЇ ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ
Григоренко О.Я., Панкратьєв С.А., Пінчук Т.І.
Пропонується дискретно-аналітичний підхід до розв’язання задач статичного аналізу
пластин складної форми. У більшості попередніх робіт цього напрямку матеріал пластини
вважається ізотропним, а напружено-деформований стан розглядається в межах класичної
моделі Кірхгофа-Лява.
В цій роботі розглянуто випадок статичного аналізу чотирикутних пластин сталої
товщини з ортотропних матеріалів під дією рівномірно розподіленого поверхневого навантаження q(x,y) = q0. Напружено-деформований стан досліджується на основі уточненої
моделі, що грунтується на гіпотезі прямої лінії. Складну форму пластини враховано за
допомогою запропонованого авторами підходу на основі перетворення координат [1], яке
дозволяє замість вихідної області розглядати одиничний квадрат та застосовувати методи
сплайн-колокації і дискретної ортогоналізації для отримання чисельного розв’язку.
Розв’язуюча система рівнянь з відповідними змінами внаслідок використання координатного перетворення отримана об’єднанням рівнянь рівноваги, співвідношень пружності та
виразів для деформацій згину і зкручування. Разом з обраними граничними умовами вона
утворює двовимірну крайову задачу в уточненій постановці відносно прогину та кутів повороту нормалі до елементу серединної поверхні.
Вплив геометричних параметрів пластини, умов закріплення та ортотропних властивостей матеріалів розглянуто на прикладі рівнобічної трапеції. Проведено розрахунки поверхонь прогину для різних випадків співвідношення основ в межах від 1:1 до 1:10 (із збереженням загальної площі поверхні), кутів повороту матеріалу відносно сторін пластини, що
«вирізаться» з нього, від 0 до 90° та двох наборів пружних сталих, які відповідають склопластику з взаємно перпендикулярними шарами у співвідношенні 2 к 1 (E1/E2 ≈ 1,4) та
пластику, армовіному вуглецевим волокном (E1/E2 ≈ 40). Для випадку склопластику отримані
дані свідчать про те, що на величину прогину переважно впливає орієнтація вісей ортотропії
відносно сторін пластини, а її геометрія має другорядне значення. Проте для другого
матеріалу з великим співвідношенням E1/E2 вплив геометричних параметрів пластини не
тільки переважає вплив взаємної орієнтації, а й призводить до помітних якісних змін у формі
поверхні прогину.
Достовірність результатів для квадратної пластини перевірена порівнянням з даними,
що отримані при розв’язанні аналогічної задачі у тривимірній постановці за допомогою
узагальненого методу Канторовича-Власова при тих самих параметрах. Встановлено, що
відмінність максимального прогину не перевищує 3,5 % на всьому інтервалі кутів.
1. Григоренко А.Я. Особенности подхода к решению задач о напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы / Григоренко А.Я., Панкратьев С.А.,
Яремченко С.Н. // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні
науки. № 2, 2016. — с. 51–59.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВТОРЫЕ ГАРМОНИКИ СДВИГОВЫХ УПРУГИХ ВОЛН
В АНИЗОТРОПНОМ СЛОЕ МЕЖДУ АНИЗОТРОПНЫМИ
ПОЛУПРОСТРАНСТВАМИ ПРИ НЕИДЕАЛЬНОМ МЕХАНИЧЕСКОМ
КОНТАКТЕ МАТЕРИАЛОВ
Жоголева Н.В.
Рассматриваемая задача связана с описанием вторых гармоник локализованных SHволн, распостраняющихся в структуре «монокристаллический слой класса m3m кубической системы, расположенный между однотипными полупространствами аналогичного класса». На границе контакта и полупространств подразумевается проскальзывающий
контакт при котором все касательные напряжения равны нулю. Исследования базируются
на модели общей нелинейности в процессах динамического деформирования, предполагающей использование упругого потенциала с квадратичными и кубическими членами по
деформациям и представлений для деформаций, содержащих нелинейные слагаемые.
1
1
U = cjqrk εjq εrk + cjqrklm εjq εrk εlm
2
6

(j, q, r, k, l, m = 1, 3)

(1)

и нелинейных представлениях компонент тензора механических деформаций
1
εjk = (ul,k + uk,j + ul,j ul,k ),
(2)
2
в которых ur,k = ∂ur /∂xk , ur компоненты вектора волновых упругих перемещений.
Используется подход, связанный с разложением характеристик нелинейных упругих
волн в ряды по малому параметру - акустическому числу Маха δ.
(l)

(n)

uj = uj + δuj .

(3)

На его основе определение нелинейных ангармонических возмущений сводится к построению частного решения неоднородной краевой задачи для систем уравнений волновой
динамики слоя и полупространств. Правые части указанных уравнений и краевых условий
описываются решениями линейного варианта рассматриваемой задачи о распространении
волн SH типа.
Конкретные результаты исследований задачи получены на основе точного аналитического описания нелинейных вторых гармоник исследуемых волн с применением методов компьютерной алгебры. Расчеты кинематических характеристик вторых гармоник
исследуемых волн, которые в отличие от первой линейной SH гармоники являются волнами P-SV типа, проведены для волновода, в которых слой является монокристаллом германия, а полупространства монокристаллами кремния. Представлен детальный анализ
и обобщение расчетных данных об амплитудно-частотных эффектах в рассматриваемых
волноводных процессах.
1. Зарембо Л. К. Нелинейные явления при распространении упругих волн в твердых телах. / Л. К.
Зарембо, В. А. Красильников // УФН – 1970. – Т. 102, Вып. 4. – С. 549-586.
2. Сторожев В.И. Анализ нелинейных ангармонических возмущений для упругих SH-волн, локализованных в кристаллическом слое между анизотропными полупространствами / В.И. Сторожев, Н.В.
Щербак// Труды института прикладной математики и механики. Том 19. Донецк: Цифрова типографiя,
2009. С 234 – 243.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ДИССИПАТИВНЫЙ
РАЗОГРЕВ ВЯЗКОУПРУГИХ ПЛАСТИН С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
СЕНСОРАМИ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ И
ДЕФОРМАЦИЙ ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА
Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Карнаухова Т.В.
Тонкие пластины из вязкоупругих пассивных (без пьезоэффекта) материалов широко
применяются в качестве конструктивных элементов различных областях современной техники.
Одним из основных и наиболее распространённых режимов работы таких элементов являются
вынужденные гармонические колебания, в частности, резонансные, для экспериментального
исследования которых часто используются пьезоэлектрические сенсоры. Вязкоупругие материалы
при колебаниях в той или инной степени обладают гистерезисными потерями, в результате чего
механическая энергия превращается в тепловую и наблюдается явление диссипативного разогрева,
которое может оказать существенное влияние на эффективность работы пьезосенсоров, вплоть до
потери ими своего функционального назначения при достижении температурой точки деградации
пьезоматериала (например, точки Кюри).
В данной работе представлена математическая модель вынужденных гармонических колебаний
и диссипативного разогрева вязкоупругих пластин с пьезоэлектрическими сенсорами с учётом
геометрической нелинейности и деформаций поперечного сдвига. Рассматривается трёхслойная
пластина, составленная из внутреннего ортотропного пассивного (без пьезоэффекта) вязкоупругого
слоя с нанесёнными на его поверхности сенсорами с одинаковыми электромеханическими
характеристиками, но с противоположной поляризацией. Для моделирования электромеханического
состояния неупругих материалов используются уравнения состояния интегрального типа. Для
описания резонансных колебаний пластины применяются уточненные гипотезы С. П. Тимошенко,
дополненные адекватными им предположениями о распределении электрических полевых величин
по толщине пластины. Геометрическая нелинейность учитывается путём удержания квадратичных
членов в кинематических соотношениях.
Для описания колебаний пластины получена система интегро-дифференциальных уравнений в
частных производных относительно компонент вектора перемещения и углов поворота. Торцы
пластины считаются шарнирно опертыми. Методом Бубнова–Галеркина указанная система сведена к
интегро–дифференциальному уравнению по времени с кубической нелинейностью. Для его решения
используется метод гармонического баланса. В результате задача сведена к алгебраическому
уравнению с кубической нелинейностью относительно амплитуды поперечных колебаний. По
решению задачи электромеханики находится диссипативная функция, которая выступает в качестве
источника тепла уравнении теплопроводности. Для теплоизолированных торцов пластины получено
точное аналитическое решение этого уравнения. С использованием полученного решения проведён
анализ влияния геометрической нелинейности, поперечного сдвига и температуры диссипативного
разогрева на эффективность работы пьезосенсоров. В частности, исследовано явление теплового
разрушения, возникающего в результате достижения температурой диссипативного разогрева точки
Кюри пьезоматериала либо точки плавления пассивного материала. Путём приравнивания
максимальной температуры диссипативного разогрева точке деградации материала найдено
критическое значение механической нагрузки, после достижения которого имеет место указанный
тип теплового разрушения. При закритической нагрузке определяется критическое время. Определяя
критическое время для различного уровня закритической нагрузки, строится кривая типа Веллера.
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УЗАГАЛЬНЕНА ЗАДАЧА ФАРАДЕЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРУ, ЧАСТКОВО
ЗАПОВНЕНОГО РIДИНОЮ, ЯКИЙ МОЖЕ ЗДIЙСНЮВАТИ КУТОВI
РУХИ НА МАЯТНИКОВОМУ ПIДВIСI
Константiнов О.В.
Параметричний резонанс в механiчнiй системi “резервуар – рiдина з вiльною поверхнею” вперше експериментально дослiджував Фарадей в 1831 роцi. Цилiндричний резервуар, частково заповнений водою, був встановлений на спецiальному лабораторному
устаткуваннi i мав можливiсть рухатись у вертикальнiй площинi за заданим гармонiчним
законом. Результатом експерименту було встановлення Фарадеєм того факту, що перша
резонансна частота вiльної поверхнi рiдини дорiвнює половинi частотi збурення резервуару. Цей результат вiдомий в iсторiї механiки як класична задача Фарадея.
Оскiльки в класичнiй задачi Фарадея резервуар рухається тiльки вертикально за заданим законом, коливання рiдини нiяк не впливають на характер його руху. Фактично це
означає, що резервуар рухається у вертикальному каналi або має нескiнченно велику масу.
Однак у бiльшостi практичних застосувань (качка судна на хвилях, полiт ракети-носiя i
т.п.) конструкцiя з рiдиною може здiйснювати поступальнi та кутовi рухи у рiзних площинах як за рахунок коливань вiльної поверхнi рiдини, так i за рахунок наявностi зовнiшнiх
силових або моментних збурень. При цьому маса рiдини може суттєво перевищувати масу
резервуару, а тому врахування сумiсного руху резервуару та рiдини з вiльною поверхнею та їх взаємодiї є визначним фактором. Таким чином, для наближення до практичних
застосувань класичну задачу Фарадея пропонується узагальнити за рахунок внесення в
систему “резервуар – рiдина з вiльною поверхнею” додаткового ступеня вiльностi резервуару: можливостi поступального руху в горизонтальнiй площинi та можливостi здiйснення
кутових коливань на маятниковому пiдвiсi.
В данiй роботi теоретично дослiджується узагальнення задачi Фарадея для випадку,
коли резервуар рухається вертикально за заданим гармонiчним законом та може здiйснювати кутовi коливання на маятниковому пiдвiсi. При цьому для забезпечення повноти
постановки задачi використаний наступний пiдхiд: вiдмова вiд гiпотези о можливостi нехтування коливаннями на власних частотах системи (врахування коливань вiльної поверхнi
рiдини на власних та комбiнацiйних частотах є визначним), дослiдження динамiки системи
на основi нелiнiйної математичної багатомодової моделi (12 форм коливань), врахування
сумiсного руху резервуару та рiдини [1].
Встановлено, що вихiд на режим параметричного резонансу спостерiгається, якщо
частота зовнiшнього збурення лежить в зонi нестiйкостi, а початковим збуренням в системi
може бути як мале збурення вiльної поверхнi рiдини, так i мале вiдхилення резервуарумаятника вiд вертикального положення. Збiльшення частоти або амплiтуди зовнiшнього
збурення призводить до виходу системи на режим резонансу, навiть якщо цi зовнiшнi
параметри належать до областi стiйкостi. При цьому частотний спектр мiстить гармонiки,
характернi як для механiзму параметричного резонансу, так i для механiзму вимушеного
резонансу – тобто на частотах, якi дорiвнюють частотi зовнiшнього збурення або кратнi
їй, на власних та кратних їм частотах, а також на комбiнацiйних частотах.
1. Лимарченко О.С. Нелинейная динамика конструкций с жидкостью / Лимарченко О.С., Ясинский
В.В. — Киев: НТТУ "КПИ". — 1997. — 338 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО
ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛАСТОМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Козуб Ю.Г., Козуб Г.А.
Широкое распространение эластомеров и композитов с эластомерной матрицей,
которые используются в качестве силовых, демпфирующих, уплотнительных, футеровочных
элементов конструций, требует надежных методов прочностных расчетов при
проектировании. В большинстве случаев такие элементы конструкций испытывают
значительные циклические загрузки. Вязкоупругие свойства эластомеров существенно
зависят от температуры. Кроме того, еластомерам свойственна слабая сжимаемость. Для
описания деформирования слабосжимаемого материала используются модифицированный
обобщенный закон Гука, закон Пенга-Ландела и закон Линдли. Разрешающие уравнения
вязкоупругого деформирования принимаются в виде наследственных уравнений БольцманаВольтерра. Уравнения деформирования и теплопроводности являються связанными и
нелинейными.
Для решения связанной задачи используется метод последовательных приближений.
При решении задачи задачи о деформировании элементов конструкций из слабосжимаемых
эластомеров используется моментная схема конечных элементов, в которой используется
тройная аппроксимация перемещений, деформаций и функции изменения объема.
Построение матрицы жесткости выполняется на основе принципа виртуальных
перемещений. Моделирование вязкоупругого деформирования эластомера осуществляется
на основе применения пространственно-временного конечного элемента с независимой
аппроксимацией перемещений по объему и по времени. Решение задачи о нелинейном
деформировании получено с помощью модифицированного метода Ньютона–Канторовича
[1]. На основании решения задачи теплопроводности уточняются физико-механические
характеристики материала и повторно решается задача вязкоупругости.
Определение долговечности элемента конструкции проводится на основании
энергетического критерия разрушения [2], учитывающий энергию деформации, энергию
внешней агрессивной среды и тепловые потоки
t*

t*

0

0

 U р dt    ijij    q dt .

При интегрировании соотношений долговечности учитывается зависимость свойств
материала от времени.
На основании предложенного метода решен ряд практических задач
1. Киричевский В. В. Нелинейные задачи термомеханики конструкций из
слабосжимаемых эластомеров / В. В. Киричевский, А. С. Сахаров. – К.: Будiвельник, 1992. –
213с.
2. Дырда В. И. Прочность и разрушение эластомерных конструкций в экстремальных
условиях / В. И. Дырда. – К.: Наукова думка, 1988. – 232с.
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ЕФЕКТИВНІ ПАРАМЕТРИ SH-ХВИЛЬ У КОМПОЗИТАХ ІЗ СТОХАСТИЧНО
РОЗПОДІЛЕНИМИ ТОНКИМИ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ
СЛАБОКОНТРАСТНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ
Кунець Я.І., Матус В.В., Рабош Р.В.

Запропоновано алгоритм визначення ефективних характеристик (швидкості та
коефіцієнту затухання) гармонічних SH-хвиль, що поширюються у пружному необмеженому
матричному композиті із стохастично розподіленими тонкостінними прямолінійними
слабоконтрастними п’єзоелектричними включеннями. Граничні умови ідеального
механічного контакту між включенням і навколишнім середовищем зводяться до
пропорційних залежностей між напруженнями та стрибками переміщень на серединній лінії
міжфазної неоднорідності [1].
Поширення гармонічних хвиль у таких композитних матеріалах характеризується
загасанням і дисперсією, які можна визначити із дисперсійного співвідношення Фолді,
шляхом введення ефективного комплексного хвильового числа K ( ) [2]

K ( ) 
 i ( ) ,
c( )
де c( ) і  ( ) – ефективна фазова швидкість хвилі та її коефіцієнт загасання,  – кругова
частота. Хвильове число K ( ) визначається на основі розв’язку задачі розсіяння плоскої
пружної хвилі локальним розсіювачем. При невеликій концентрації включень можна
знехтувати їх взаємодією. В цьому випадку
K 2 ( )  k12 1   0 f p  .
Тут k1 – хвильове число поперечних хвиль у матриці,  0 – загальний об’єм наповнювачів в
одиниці об’єму композиту; f p – усереднене значення амплітуди розсіяння поздовжньої
хвилі поодиноким включенням. У випадку впорядковано орієнтованих у просторі
наповнювачів f p  f p , де f p – приведена амплітуда розсіяння поздовжніх хвиль у напрямку
поширення плоскої хвилі [1]. Для випадково орієнтованих розсіювачів f p отримується
усередненням f p за всіма можливими їх просторовими орієнтаціями.
Вивчено
вплив
форми
п’єзоелектричних
тонкостінних
наповнювачів,
електромеханічних властивостей пружної системи, концентрації наповнювачів на частотні
залежності ефективних фазових швидкостей і коефіцієнтів загасання пружних хвиль у
композиті.
1. Rabosh R.V. Dynamic interaction between elastic medium and thin curvilinear piezoelectric inclusion under
longitudinal vibration of composite // Journal of Mathematical Sciences. – 2010. – Vol. 168, No 5. – P. 625-632.
2. Matus V. Wave propagation in 2-D elastic composites with partially debonded fibers by the null field
approach / V. Matus, Y. Kunets, V. Mykhas'kiv et al. // Waves in Random and Complex Media. – 2009. – Vol. 19, No
4. – P. 654-669.
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Застосування теорії R-функцій для дослідження параметричних коливань
багатошарових пластин антисиметричної структури
Курпа Л.В., Ткаченко В.В.
Композитні багатошарові пластини інтенсивно використовуються для моделювання
тонкостінних елементів багатьох сучасних конструкцій в різних галузях промисловості.
Тому питання розрахунку композитних пластин на динамічну стійкість є актуальною
проблемою при проектуванні конструкцій. Аналіз наукової літератури, присвяченої
розрахунку на стійкість та визначенню критичного навантаження багатошарових пластин,
свідчить про актуальність даної проблеми для пластин складної форми. Раніше в роботах
[1,2] було запропоновано підхід для дослідження параметричних коливань багатошарових
пластин симетричної структури зі складною формою плану та різними граничними умовами
закріплення. Цей підхід суттєво використовував теорію R-функцій та варіаційні методи. В
даній роботі цей підхід розвинено для пластин антисиметричної структури. В цьому випадку
залежності між зусиллями, моментами та деформаціями мають більш складний вигляд і, як
наслідок, вихідні рівняння та граничні умови також ускладнюються. Алгоритм розв’язку
поставленої задачі містить такі ж етапи, як і у випадку пластин симетричної структури, а
саме:
1. Визначення докритичного стану пластини;
2. Знаходження критичного навантаження;
3. Розв’язок задачі про лінійні коливання багатошарової пластини, що навантажена в
серединній площині;
4. Розв’язання нелінійної задачі про коливання композитної пластини;
5. Дослідження параметричних коливань пластини під дією періодичного навантаження,
побудова скелетних кривих;
6. Побудова зон динамічної стійкості (нестійкості) [2], визначення амплітуд коливань в
зонах параметричного резонансу.
Але слід зазначити, що пункт 4, який пов’язаний з розв’язанням нелінійної задачі, суттєво
складніший, ніж у разі пластин симетричної структури. Метод зведення вихідної системи
руху з частинними похідними до нелінійної системи звичайних диференціальних рівнянь для
багатошарових пластин антисиметричної структури буде складнішим. Саме це питання
набуває особливої уваги в даній роботі.
Запропонований алгоритм реалізовано в рамках системи POLE-RL та протестовано на
прямокутних пластинах. Розв’язано також задачі про параметричні коливання пластин
складної форми, в тому числі, пластин з вирізами та отворами. Вивчено вплив геометричних
та фізичних параметрів на амплітудно-частотні залежності та області динамічної стійкості
пластини.
1. Курпа Л. В. Применение теории R-функции к решению нелинейных задач динамики
многослойных пластин. / Курпа Л. В., Мазур О.С., Шматко Т.В.// Харьков, «НТУ ХПИ»
2016. — 492с.
2. Kurpa L. Dynamical stability and parametrical vibrations of the laminated plates with
complex shape / Kurpa L., Mazur O., Tkachenko V.// Latin American Journal of Solids and
Structures vol.10 no.1 Rio de Janeiro Jan. 2013 175 –188.
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РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ І ДИСИПАТИВНИЙ РОЗІГРІВ ГНУЧКИХ
НЕПРУЖНИХ ПЛАСТИН
Круць С.Ю., Жук Я. О.
Для зниження рівня амплітуд коливань тонкостінних елементів – балок, пластин і
оболонок – у сучасних функціональних елементах конструкцій широко використовують
розподілені актуатори і сенсори у вигляді окремих шарів, виготовлених з п’єзоактивних
матеріалів. Для активного гасіння вимушених коливань одним з найпоширеніших способів є
нанесення на зовнішні поверхні тонкостінного елемента п’єзоелектричних шарів
(актуаторів), до електродів яких підводиться різниця електричних потенціалів відповідної
амплітуди і фази, для нейтралізації дії механічного збудження. Тонкостінні елементи з
п’єзоелектричними включеннями знаходяться під дією інтенсивних циклічних навантажень,
які зумовлюють високий рівень механічних напружень, прогинів та дисипативного розігріву.
При цьому необхідно враховувати ефекти фізичної і геометричної нелінійностей, а також
вплив цих факторів на термомеханічний стан конструкції. Побудова електромеханічних
моделей динамічної поведінки тонкостінних шаруватих елементів із в’язкопружних
пасивних і п’єзоактивних матеріалів, що враховують фізичну і геометричну нелінійність
містяться у працях [1,2].
Врахування факторів, які можуть суттєво вплинути на термомеханічний стан
шаруватих
елементів
конструкцій,
вимагає
розробки
уточнених
теорій
термо¬еле¬ктромеханічної поведінки конструкцій, в яких беруться до уваги деформації
зсувів. У даній роботі розвивається така уточнена модель зв’язаної термоелектромеханіки, в
якій враховуться деформації поперечного зсуву, інерція повороту і квадрати кутів повороту
поперечних перетинів. Сформульовано постановку задачі про осесиметричні коливання і
дисипативний розігрів тришарової круглої пластини, середній шар якої є електрично
пасивним, а зовнішні шари виготовлені з п’єзоелектричного матеріалу. Розглянуто випадки
як ізотропного, так і трансверсально ізотропного в’язкопружного матеріалу середнього шару.
Шари-актуатори вважаються виготовленими з п’єзокераміки з однаковими властивостями і
товщинною поляризацією протилежних напрямків. Виведено фізичні, геометричні рівняння
та рівняння руху. Отримано розв’язувальну систему рівнянь і розроблено методику
чисельного розв’язування задачі.
1. Карнаухов В. Г., Киричок И. Ф. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и
оболочек. – Киев: Наук. думка, 1986. – 222 с.
2. Киричок І.Ф., Жук Я.О., Карнаухова Т.В. Радіальні коливання і вібророзігрів замкнутої
сферичної оболонки з фізично нелінійного в’язкопружного матеріалу та їх демпфування
п’єзоелектричними сенсором і актуатором // Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Серія: Фізико-математичні науки. – 2016. – Вип. 1, – С.59–64.
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ПРО РІВНОВАГУ МІЖФАЗНИХ ЗСУВНИХ ТРІЩИН У КУТОВІЙ ТОЧЦІ МЕЖІ
ПОДІЛУ СЕРЕДОВИЩ КУСКУВО-ОДНОРІДНОЇ ІЗОТРОПНОЇ ПЛОЩИНИ
Назаренко В.М., Кіпніс О.Л.
В умовах плоскої деформації, в рамках статиної симетричної задачі досліджено пружна
рівновага кусково-однорідної ізотропної площини з межею поділу середовищ у формі сторін
кута, за наявності міжфазних зсувних тріщин, які зародилася у кутовий точці цієї межі.
Вважається, що тертя між берегами тріщин відсутнє. На нескінченності асимтотика поля
напружень співпадає з асимтотикою поля напружень біля кутової точки у відповідній задачі
без тріщин [1].
З використанням апарату інтегрального перетворення Мелліна [2] задачу зведено до
функціонального рівняння Вінера – Хопфа [3] 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 [4], і функцію, яка
факторизується за формулою Гахова [5]. З використанням цих факторизацій побудовано
точний розв’язок рівняння Вінера – Хопфа, який виражається через інтеграли типу Коші та
гамма-функції.
На основі розв’язку рівняння Вінера – Гопфа одержано формулу для коефіцієнта
інтенсивності напружень у кінці міжфахної зсувної тріщини.
Виходячи з силового критерія руйнування одержано рівняння для визначення
руйнуючого навантаження. Зрушення тріщин відбудеться тоді, коли параметр навантаження,
зростаючі за модулем зі зростанням зовнішнього навантаження, досягне свого граничного
значення.
Аналізуючи формулу для коефіцієнта інтенсивності напружень, керуючись критерієм
стійкості рівноваги тріщин, одержано наступний результат. Якщо у кутовій точці межі поділу
ізотропних пружних середовищ зародилися міжфазні тріщини, довжина яких в значній мірі
менша, ніж розміри тіла, то у випадку повного гладкого контакту берегів її рівновага є
нестійкою. Після досягнення стану граничною рівноваги режим розвитку тріщин буде
динамічним.
1. Кипнис А.Л. О подходе к решению задач о межфазных трещинах, зародившихся в
угловых точках кусочно-однородного тела / А.Л. Кипнис // Допвіді НАН України. – 2014. – №
10. – С.51 – 55.
2. Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. – Ленинград:
Наука, 1967. – 402 с.
3. Нобл Б. Применение метода Винера – Хопфа для решения дифференциальных
уравнений в частных производных. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1962. – 279 с.
4. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. –
Москва: Наука, 1987. – 688 с.
5. Гахов Ф.Д. Краевые задачи. – Москва: Наука, 1977. – 640 с.
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РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ СЖАТИИ ВДОЛЬ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
СООСНЫХ ДИСКООБРАЗНЫХ ТРЕЩИН В КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ
Назаренко В.М., Довжик М.В.
Рассматривается пространственная осесимметричная задача про разрушение
композитного материала с двумя параллельными соосными дискообразными трещинами при
двухосном равномерном сжатии вдоль плоскости трещин. В качестве материала
рассматривался композит с приведенными характеристиками трансверсально-изотропной
среды, исследовался случай, когда размеры трещин в материале значительно больше
характерных размеров составляющих композита. В этом случае, задача сводится к решению
системы интегральных уравнений Фредгольма с дополнительным условием [1]
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 интегральных уравнений Фредгольма (1) использовалась
численно аналитическая методика, предложенная в [2]. В результате задача сводится
исследованию системы линейных уравнений:
N
N
N
N
N
1
(2)
FF

G
G

0;
FF

G
G

0;
 i 1ji  i 1ji
 i 2ji  i 2ji
 i  1 Gi  0, 0  j,i  N
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, найденные,
используя символьные расчеты. Сравнение, полученных при решении (2), критических
напряжений и укорочения с полученными раньше, говорит о применимости численно
аналитического подхода [2] для решения таких задач. Использование численно
аналитического подхода существенно увеличивает точность расчетов, а также дает
возможность получить результаты для более широкого интервала расстояний между
трещинами.
1. Гузь А.Н. Механика разрушения материалов при сжатии вдоль трещин (обзор).
Высокоэластичные материалы / Гузь А.Н., Назаренко В.М. // Прикл. механика. - 1989. - 25,
№9 - С. 3-32.
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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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМУВАННЯ
СФЕРИЧНИХ ГАЗГОЛЬДЕРІВ
Незамай Б. С., Дідух Ю. В.
При дослідженні технічного стану сталевих резервуарів сферичного типу (сферичних
газгольдерів) виникає задача моделювання зміни форми цих резервуарів внаслідок тривалої
експлуатації під дією комплексу експлуатаційних та інших факторів.
Із очевидних причин для опису обрано сферичну систему координат. Для координат
точок резервуару справедливе наступне подання:
 x  r sin cos ,
 
(1)
r   y  r sin sin  ,
 z  r cos ,

Тут: 0     , 0    2 , R1  r  R2 , де r – радіальна координата, R1 , R2 –

внутрішній та зовнішній радіуси резервуару,  і  – широта та довгота відповідно.
Для деформованого стану резервуару його геометрія описується наступним чином:
 x  r  f  ;  sin cos ,
 
~
(2)
r   y  r  f  ; sin sin  ,
 z  r  f  ;  cos ,

де межі зміни координат аналогічні (1).
Подання (2) записується в допущенні про те, що:
а) об’єкт (сталевий резервуар сферичної форми) є тонкостінним – товщина стінки
суттєво менша за інші лінійні розміри;
б) функція f  ;  задає переміщення точок в напрямку радіусу резервуару, і вона
може бути визначена експериментально з певним кроком ( f ij ). Вважається, що ця функція
мало змінюється по радіусу, тому f  ;   не залежить від координати r .
На основі стандартної методики [1] одержано вирази для компонентів метричних
тензорів, тензорів деформації та напружень.
Напрямки подальшого дослідження можуть бути пов’язані з вирішенням наступних
завдань:
– розробка методики визначення переміщень ( f ij ) в контрольних точках;

– розробка апроксимаційних процедур для адекватного представлення f  ;   на
основі f ij ;
– розробка програмного забезпечення для моделювання та оцінки напруженодеформованого стану сферичних газгольдерів.
1. Седов Л. И. Механика сплошных сред / Л. И. Седов – М.: Наука, 1984 – т. 2 – 577с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ В УПРУГИХ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Ободан Н.И., Киселев М.Я., Козакова Н.Л.
В упругих динамических системах при различных внешних нагрузках могут возникать
односторонние связи поверхностей, которые, в свою очередь, приводят к появлению зон
проскальзывания или отрыва. Математическая модель условий контакта на указанных
поверхностях представляет собой систему неравенств, известных в литературе. В настоящем
исследовании математическая модель такой динамической системы в целом описывается
вариационной задачей минимизации функционала потенциальной энергии системы с
присоединенными условиями в виде левых частей указанных неравенств, наличие которых в
функционале определяется характеристическими функциями  i , i  1,3 . Характеристические
функций  i вводятся как  i  0  1 в зависимости от значения левой части неравенства.
Минимизируемый функционал имеет вид:
2


(1)
Э  Э0    1 ( x ) K 11u2    2 ( x ) 11( k )  u1( k )  u1*( k )    3  x   12( k )  u2( k )  u2*( k )  dГ ,
k 1

Г 
где  ij , i , j  1, 2 , – напряжения на линии одностороннего контакта Г , Э0 – функционал





потенциальной энергии, ui , ui* , i  1,2, – перемещения на линии контакта, K – коэффициент
трения, k – номер слоя.
Задача минимизации (1) решается с помощью методов конечных элементов и
Ньюмарка на каждом n -ом шаге алгоритма :
1. Решение задачи минимизации функционала (1) при фиксированной нагрузке и
значениях  i с ( n  1) шага.
2. Определение значений  i(n) , номеров узлов КЭ, где  i(n)  1 , и формирование
соответствующих узлов сетки.
3. Определение значений uk*(n) в зоне контакта методом Ньютона.
4. Если uk*n   uk*n1   , то переход на п.1.
С помощью приведенного алгоритма исследовано динамическое поведение в зоне
одностороннего контакта различных систем типа двухслойных дорожных (плоских и
криволинейных) оснований, а также двухслойных резервуаров с зоной неприклея слоев.
Установлена возможность отрыва нижнего слоя в зависимости от геометрических и
физических свойств слоев, а также возникновения зон проскальзывания. Указанные явления
приводят к увеличению напряжений на границе зоны односторонних связей, а также делают
возможным разрушение всей системы в целом.

128

Подчасов Николай Павлович, кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Институт механики им. С.П. Тимошенко НАНУ, Киев, Украина,
e-mail: nikolay.podchasov@ukr.net

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЖЕСТКОМ КАНАЛЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С
ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ПОТОКАМИ ЖИДКОСТИ, ПРИ ФИНИТНЫХ
ВОЗМУЩЕНИЯХ ДАВЛЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ ПОТОКЕ
Подчасов Н.П.
Рассматривалась свободно опертая на торцах круговая цилиндрическая оболочка, внутри
которой под действием давления P в продольном направлении со скоростью U (t ) протекает
жидкость с плотностью  0 . Оболочка коаксиально расположена внутри жесткой трубы. В
трубе под действием давления P1 в продольном
направлении течет жидкость со скоростью
U1
(Рис.1). Жидкости предполагались идеальными и
P1
несжимаемыми.
Внутреннее
давление
P
рассматривалось как результат наложения давления
P
P1
создаваемого
внешним
источником
Pвн (t , x) ,
перепада давлений на входе (при x  0 ) и на выходе
из оболочки (при x  L ),
а также давления
Рис.1
Pоб (t , x, y) , обусловленного колебаниями оболочки. В
отношении Pвн (t , x) предполагалось, что оно складывается из постоянного рабочего давления
Pр , при котором в покоящейся оболочке жидкость течет со скоростью U р , и возмущений
давления P(t , x) , т.е. P  Pвн (t , x)  Pоб (t , x)  Pр  P(t , x)  Pоб (t , x) . Считалось, что перепад
давления во внешнем потоке не подвержен возмущениям, в силу чего справедливо
выражение P1(t , x)  P1р  P1об (t , x) . Здесь P1 р – постоянное рабочее давление во внешнем
потоке; U 1 р – постоянная скорость течения в нем; P1об (t, x) – давление, обусловленное
колебаниями оболочки. Нестационарные колебания оболочки индуцируются возмущениями
давления, действующими на интервале времени [ t1 , t2 ] и линейно убывающими с ростом
продольной координаты x , вида P(t , x)  [kPр  a(t ) x / L]g (t ) . Здесь g (t ) – безразмерная
функция времени, определяющая характер изменения возмущений во времени; k 1–
постоянный безразмерный коэффициент; kPр g (t ) – величина возмущения давления на входе
в оболочку; a (t ) g (t ) – потеря возмущенного давления на всей длине оболочки как функция
времени; a(t )  L0U 2 (t ) / (4 R) (аналог формулы Дарси– Вейсбаха). В случае финитных
возмущений рассматривался следующий закон изменения функции g (t ) : если t  [t1,t 2 ] , то
g (t )  0 , иначе g (t )  sin [  (t  t1 )/ t ] sin [(t  t1 )] , где t  (t2  t1 ) ;   const и   const .
Разработана, численно-аналитическая методика исследования нестационарных
радиальных колебаний исследуемой оболочки. С ее использованием изучено влияние
различных параметров возмущений внутреннего давления на максимальные прогибы
конкретной трубы-оболочки ПНД марки SDR-41. Показано, что при определенных
значениях Pð ,  , t , величины прогибов в переходных режимах могут быть существенно

больше, чем при установившихся колебаниях и превышать априорные ограничения.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ У КУТОВІЙ ТОЧЦІ МЕЖІ ПОДІЛУ
ІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩ В РАМКАХ МОДЕЛІ ЛЕОНОВА-ПАНАСЮКА
Поліщук Т.В., Камінський А.О., Кіпніс Л.А.
В роботі розглядається задача механіки руйнування композитних матеріалів про
визначення маломасштабної вузької зони передруйнування (зони ослаблених зв’язків) у
кутовій точці межі поділу ізотропних пружних середовищ, яка є гострокінцевим
концентратором напружень зі степеневою особливістю. Зона передруйнування моделюється
лінією розриву нормального переміщення, на якій нормальне напруження дорівнює заданій
сталій матеріалу – опору відриву (модель Леонова–Панасюка) [1]. Здійснюється перехід від
задачі про маломасштабну зону передруйнування до плоскої статичної симетричної задачі
лінійної теорії пружності для кусково-однорідної ізотропної площини з межею поділу
середовищ у формі сторін кута, що містить розріз скінченної довжини, який виходить з
кутової точки. На нескінченності формулюється умова, що враховує вплив зовнішнього
поля: реалізується асимптотика, яка є розв’язком аналогічної задачі без розрізу. Довільна
стала, що входить до указаного розв’язку, вважається заданою. Вона характеризує
інтенсивність зовнішнього поля і повинна визначатись з розв’язку кожної конкретної
зовнішньої задачі. Цю сталу можна розглядати як коефіцієнт інтенсивності напружень у
кутовій точці межі поділу середовищ.
Для побудови точного розв’язку задачі застосовується метод Вінера–Гопфа у поєднанні
з апаратом інтегрального перетворення Мелліна [2, 3]. З використанням техніки
інтегрального перетворення Мелліна задача зводить до функціонального рівняння Вінера–
Гопфа. Будується точний аналітичний розв’язок рівняння. На основі цього розв’язку
знаходиться коефіцієнт інтенсивності напружень у кінці розрізу. За допомогою умови
обмеженості напружень біля кінця лінії розриву нормального переміщення (умови рівності
нулю коефіцієнта інтенсивності напружень) виводиться зручна з точки зору практичного
використання формула для визначення довжини зони передруйнування.
1. Панасюк В. В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами / В. В. Панасюк. – К. :
Наук. думка, 1968. – 246 с.
2. Нобл Б. Применение метода Винера–Хопфа для решения дифференциальных уравнений в
частных производных / Б. Нобл. – М. : Изд–во иностр. лит., 1962. – 279 с.
3. Уфлянд Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости / Я. С. Уфлянд. –
Л. : Наука, 1967. – 402 с.
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ВПЛИВ ФОРМИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН
ТРАНСВЕРСАЛЬНО - ІЗОТРОПНИХ НЕКРУГОВИХ ПОРОЖНИСТИХ ЦИЛІНДРІВ
Рожок Л.С.
При розробці нових конструкцій машин, обладнання, споруд саме на ранніх стадіях
проектування для прийняття проектно-конструкторських рішень необхідною стає інформація
про вплив як конструктивних параметрів, так і властивостей матеріалу, з яких вони
виготовлятимуться, на їх напружений стан. Така інформація за відсутності
експериментальних даних може бути отримана тільки за допомогою теоретичних моделей.
Розробка перспективних видів конструкцій залежить від наявності випереджаючих розробок
ефективних засобів математичного моделювання.
В просторовій постановці досліджено вплив форми поперечного перерізу на
напружений стан трансверсально-ізотропних некругових порожнистих циліндрів при дії
внутрішнього тиску за певних умов на торцях. Розв'язувальна система диференціальних
рівнянь, що описує даний клас задач, містить в собі коефіцієнти, які залежать від величини
радіуса кривизни поверхні відліку, значення якого, як відомо, визначається рівняннями цієї
поверхні та їх похідними. Для розв'язування такої системи рівнянь із використанням
чисельно-аналітичних методів, необхідно, щоб поперечний переріз поверхні відліку був
заданий гладкою кривою без особливостей та розривів, яка допускає неперервні похідні.
Крім того, зручно, коли поперечний переріз задається одним рівнянням з параметрами,
змінюючи які, можна отримати різні його форми, що суттєво відрізняються від кругової.
В роботі [1] при дослідженні напруженого стану еліптичних, та двох видів овальних
ізотропних циліндрів, поперечний переріз поверхні відліку задавався трьома різними
рівняннями. Подібні форми поперечного перерізу можна описати одним рівнянням для
овалів Касині в полярній системі координат [2]

 a4 
c
  c cos 2  cos 2   4  1 , де 0   1, a  0 ,
a
c

c
1
0    2 . Якщо c  0 – маємо коло(1), при 0  
–
a
2
1
c
  1 – сплюснутий овал(4).
еліпс(2), c  a 2 – овал (3),
2 a
При розв'язування задачі був застосований метод
відокремлення змінних, метод апроксимації функцій дискретними рядами Фур'є та
чисельний метод дискретної ортогоналізації [3].
2

1. Влайков Г.Г. Некоторые задачи теории упругости для анизотропных цилиндров с
некруговым поперечным сечением / Г.Г. Влайков, А.Я. Григоренко, С.Н. Шевченко – К.:
Ин-т механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Тех. центр НАН Украины, 2001. – 147 с.
2. Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применение. (Справочное
руководство) / А.А. Савелов – М.: ФИЗМАТЛИТ, 1960. – 292 с.
3. Grigorenko Ya.M. Applying Discrete Fourier Series to Solve Problems of the Stress State
of Hollow Noncircular Cylinders / Ya.M. Grigorenko, L.S. Rozhok // Int. App. Mech. – 2014. – 50,
№ 2. – С. 105–127.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ВОЛН
Рущицкий Я.Я., Синчило С.В.
Выберем вариант учета нелинейности, в котором геометрическая нелинейность в
описании тензора деформаций не учитывается посредством линейных соотношений Коши
 rr  ur ,r ,   1 r  ur ,  zz  uz, z ,  r  0 ,  rz  1 2  uz ,r  ur , z  ,  r   z  0
и учитывается только физическая нелинейность введением потенциала Мэрнагана [1]
W ( I1 , I 2 , I 3 )  1 2   I12   I 2  1 3 A I 3  B I1I 2  1 3 C I13 .

Уравнения движения в общей записи без учета внешних сил имеют вид
 k  ki  in  i u n    u n  0 .


Вследствие осевой симметрии конфигурации индексы i, k в формуле не принимают
значение 2, поскольку принята цилиндрическая система координат 1  r ,  2   , 3  z .
Поэтому формулу можно записать в виде только двух уравнений
1  1i  i1  i u1   3  3i  i1  i u1    u1  0




1
i
3
3
3
i
3
3
1   i  i u    3   i   i u    u 3  0 .




Подстановка соотношений в виде зависимости компонентов тензора напряжений от
компонентов вектора перемещений в уравнения движения приводит к нелинейным
волновым уравнениям такой структуры, когда линейные классические члены составляют
левые части уравнений, а квадратично и кубически нелинейные члены составляют правые
части уравнений.
  2  ur ,rr 1 r  ur ,r  1 r 2 ur u z ,rz    ur , zz uz ,rz  ur ,tt 
 2   2 A3BC  ur ,rr ur ,r   2 1 2 AB  ur , zz u z , z   2  1 2 AB  u z , zz ur , z 






















   3  1 2 AB  ur , zr ur , z    1 4  A2 B   u z ,rr ur , z    1 2 AB  ur , zz ur ,r 

   1 2 A3B2C  u z ,rz ur ,r   2  3 4  A2 B   ur , zr u z ,r    2  BC   ur ,rr u z , z 
 1 2  A2 B  u z ,rr u z ,r  1 2 A3B2C u z , zr u z , z  1 2 AB  u z , zz u z ,r  A4 B2C  1 r 3 ur2 







2C 1 r u z , z ur    B 1 r  ur , zz ur    2  BC   1 r  ur ,rr ur    2   1 r
2
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u u 
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 B2C 1 r  u z , zr ur     1 4 AB 1 r  ur2, z 2    BC  1 r  ur ,r u z , z 

 3 2   A4 B2C  1 r  ur2,r  1 r     1 2 AB  ur , z u z ,r A 1 4r  u z2,r

1. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. Т.1. Общие
вопросы. Т.2. Закономерности распространения. – К.: Наукова думка, 1986. – 376 с.
2. Rushchitsky J.J. Nonlinear Elastic Waves in Materials. – Heidelberg: Springer, 2014. 455 p.
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НЕЗВИЧАЙНА ЕВОЛЮЦІЯ ПООДИНОКОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ХВИЛІ
З ПОЧАТКОВИМ ПРОФІЛЕМ У ВИГЛЯДІ ФУНКЦІЇ МАКДОНАЛЬДА
Рущицький Я.Я., Юрчук В.М.
Поодинокі хвилі вивчені в значно меншій степені, ніж гармонічні, і активно досліджуються в наш час у багатьох науково розвинутих країнах. У даній доповіді представлено результати теоретичного і числового аналізу еволюції поодинокої циліндричної радіальної хвилі зміщення, яка поширюється в нескінченному пружно нелінійному тілі з циліндричною круговою
порожниною, до граничної поверхні якої прикладений імпульс. Хвиля поширюється в радіальному напрямку внаслідок прикладеного імпульсу, що є рівномірним у просторі і гармонічним
у часі. Для опису нелінійності деформування використана модель Мернагана. Імпульс і, відповідно, початковий профіль хвилі задається у формі функцій Макдональда. Застосовано наближений підхід до розв‘язування нелінійного хвильового рівняння і описано теоретично і чисельно еволюцію початкового профіля хвилі.
Нелінійне хвильове рівняння [1,2] записано у новому вигляді
2  A  3B  C 
u 
1

.
cL2 1  N1ur ,r  ur ,rr  ur ,r  2r   ur ,tt  0 , N1  3 
  2
r
r 

Застосований метод розв‘язування хвильового рівняння оснований на обмеженні величини градієнта зміщення N1ur ,r 1 . Метод дозволяє представити наближено розв’язок рівня-





ння для довільного початкового імпульсу F  r  таким чином:

ur  r , t   F  a  r  cLt    1 2  N1acLt  F /  a  r  cLt   .
2

Для конкретного представлення початкового профіля хвилі у вигляді функції
Макдональла K 0  r  розв’язок вже записується через дві функції Макдональда

ur  r , t   K 0  a  r  cLt    1 2  N1acLt  K1  a  r  cLt   .
2

Як відомо, графіки функцій Макдональда нагадують графік гіперболи xy  0 (вони пологі і
ввігнуті вниз) і при зміні індекса відрізняються пологістю і зсувом профіля.
З отриманих при числовому аналізі графіків випливає, що еволюція початкового профіля хвилі про є такою: максимальне значення амплітуди зростає і ліва частина профіля стає більш
крутою. Підошва хвилі змінюється незначно. Порівняння з характером еволюції вивчених раніше профілів показує, що саме цей профіль є незвичним з точки зору його еволюції
1. Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н. Один приближенный метод анализа одиночных волн в нелинейно упругих материалах // Прикл. механика. – 2016. – 52, № 3. – С. 83 – 94.
2. Юрчук В.Н., Рущицкий Я.Я. Числовой анализ эволюции плоской продольной нелинейно
упругой волны с разными начальными профилями // Прикл. механика. – 2017. – 53, N1.
– С. 121 – 130.
3. Rushchitsky J.J. Nonlinear Elastic Waves in Materials. – Heidelberg: Springer, 2014. – 455 p.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРУГИХ ПЛОСКИХ ВОЛН В
НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ МЕТОДОМ
МЕДЛЕННО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ АМПЛИТУД
Савельева Е.В., Симчук Я. В., Синчило С.В.
Предметом доклада являются результаты исследования взаимодействия гармонических
волн при их распространении в нанокомпозтных материалах, моделируемых гиперупругим
материалом Мурнагана [1]. Зависимость вектора перемещений от одной пространственной
переменной позволяет записать полную систему нелинейных волновых уравнений для
распространяющихся вдоль оси х плоских волн, в рамках учета квадратичной и кубической
нелинейностей [2 – 4], в виде
u1,tt     2   u1, xx  N1 u1, xx u1, x  N 2  u2, xx u2, x  u3, xx u3, x  
 N3u1, xx  u1, x   N 4  u2, xx u2, x u1, x  u3, xx u3, x u1, x  ;
2

u2,tt  u2, xx  N 2  u2, xx u1, x  u1, xx u2, x   N 4u2, xx  u2, x   N5u2, xx  u1, x   N6u2, xx  u3, x  ;
2

2

2

u3,tt  u3, xx  N 2  u3, xx u1, x  u1, xx u3, x   N 4u3, xx  u3, x   N5u3, xx  u1, x   N6u3, xx  u2, x  .
2

2

2

Исследование проводилось, на основании указанных уравнений, методом ван дер Поля
(медленно изменяющихся амплитуд), традиционным для теоретического анализа, согласно
схеме самопереключения. Этот метод, обычно используемый при решении волновых задач
нелинейных оптики, физики плазмы и радиофизики, также применим для исследования
эффектов волнового взаимодействия в упругих средах [2,3]. Для двух случаев двухволнового
взаимодействия – для одинаково поляризованных продольных волн и для поперечных волн
различной поляризации – получены эволюционные и укороченные уравнения, а также, при
выполнении условий временного и фазового синхронизма, соотношения Мэнли-Рова
(уравнения баланса энергии). Таким образом, описан механизм самопереключения
указанных волн и перекачки энергии между ними. Представлены результаты численного
анализа для пяти типов нанокомпозитних материалов [4].
1. Murnaghan F.D. Finite deformations in an Elastic. – New York: Wiley, 1951. – 140 p.
2. Рущицький Я.Я., Цурпал С.І. Хвилі в матеріалах з мікроструктурою. – К.: Інститут
механіки НАНУ ім. С.П. Тимошенка, 1998. – 377 с.
3. Rushchitsky J.J., Savelyeva E.V. Interaction of signal and power cubically nonlinear
elastic transverse plane waves// Proceedings of the Int. Workshop “Waves and flows”, Kyiv, 2006.P.140-145.
4. Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я., Гузь И.А. Введение в механику нанокомпозитов. – К.:
Академпериодика, 2010. – 398 с.
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ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ ДВУХФАЗНОЙ СЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В
ВЯЗКО-УПРУГОЙ ТРУБЕ.
Севдималиев Ю.М., Салманова Г.М., Акперли Р.С.

Известно, что эффекты неоднафазности существенно осложняют исследования и
проявляется с наибольшей полнотой при рассмотрении волн, возникающих при воздействии
ударных и вибрационных нагрузок [1]. Таковыми является жидкости с пузырьками. Знания
закономерностей процессов происходящих в таких сплошных средах имеет большое
значение для создания научных основ математического анализа. В этой связи исследуется
пульсирующее течение двухфазной сжимаемой пузырьковой вязкой жидкости, заключенной
в вязко-упругую цилиндрическую трубку. Принято, что трубка жестко прикреплена к
окружающей среде. В случае конечной длины на одной ее торце задается давление. Такое
описание в определенном смысле обобщает и развивает известные работы такого типа. При
численном эксперименте рассмотрена полубесконечная трубка с протекающим двухфазными
жидкостями: глицерином, водой и нефтью содержащим небольшие добавки пузырьков
воздуха, соответственно.
Уравнения гидродинамики состоят из уравнения импульсов, уравнения неразрывности и
реологического уравнения смеси
2 w u 1 
u p
 2u
 
(1)


 0,
 a2  p ,
0

  2  0,
R t x  0 t
0 t
t x
x
Здесь и x, t  -скорость течения смеси, p x, t  -гидродинамическое давление,  x, t  -плотность
смеси. Квадрат равновесной скорости звука определяется формулой:
2

 1  p
1


.
a 
 2 1   2   1   2  1
2

4  (1   2 )
является объемной вязкостью, в которой  -динамическая вязкость
2
3
несущей фазы,  2 -объемное содержание пузырьков, 1 ,  2 -соответственно плотности
несущей и дисперсной фазы, p0 -задаваемое статическое давление.
Радиус пузырьков в известных опытах варьируются в диапазоне 0,2-2мм, а их объемная
содержания  2 определяемое по подъёму столба жидкости в диапазоне 0,01-0,1.
Решение системы (1) получены зависимость амплитуда гидродинамический давлений,
перемещение, плотности и скорости течение от продольной координатой и от объемного
содержание пузырьков:

Здесь  

R 2 1   1 2 
p0 exp( 1 x) ,
p ( x, t )  p0 exp(1 x) , w ( x, t ) 
hE2

12  k 2 p01  k 
 R1   1 2   p0
 ( x, t )  1   2
 
exp(


x
)
,
u
(
x
,
t
)

sin  2  exp(1 x) .
1
2
 
4
2 k
hE2

 a
1  k
 1 
И построены графики зависимости этих кинематических и гидродинамических величин от
продольной координаты при разных сочетаниях параметров несущей фазы и объемной
содержание пузырьков.
1.
Нигматулин Р.И. Динамики многофазных сред. Ч.1, М., 1987, 464с.
2
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ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ РЕЗЕРВУАР–РІДИНА НА
МАЯТНИКОВОМУ ПІДВІСІ В СУМІСНОМУ РУСІ ЗА НАЯВНОСТІ
РІВНОМІРНОГО ВИТІКАННЯ РІДИНИ
Семенович К.О.
Доповідь присвячена особливостям динаміки системи циліндричний резервуар –
рідина з вільною поверхнею в сумісному кутовому русі за наявності рівномірного витікання
рідини. Проведено порівняння з випадком руху системи при сталому об’ємі рідини в
резервуарі.
Предметом розгляду є задача про сумісний рух механічної системи, що складається з
резервуару на маятниковому підвісі і рідини з вільною поверхнею, розгляд обмежено
кутовим рухом резервуару в одній площині, поступальний рух системи відсутній. Резервуар
є тонкостінним цилідром з радіусом основи R=1м. Довжина маятникового підвісу l  0,1R . В
початковий момент часу система знаходиться в стані спокою, резервуар є відхиленим від
положення рівноваги на деякий кут. Об’єм рідини в резервуарі не є сталим: рівень
заповнення резервуару, віднесений до радіусу основи, змінюється за заданим законом
H  H 0  t H , де t – час (індекс "0" відповідає початковому стану рідини), H =-0,05 –
швидкість зміни рівня рідини, H0=R – початковий рівень рідини в резервуарі. Припускаємо,
що витікання відбувається через все дно резервуару, а локальні ефекти не враховуємо.
Математичне формулювання задачі сумісного руху резервуару з рідиною складається з
кінематичних та динамічних граничних умов, рівнянь руху та початкових умов. Для
побудови розв’язку задачі застосовується варіаційний принцип Гамільтона–Остроградського
відповідно до підходу [1]. Перехід від континуальної моделі до дискретної виконано на
основі методу модальної декомпозиції з вибором розкладів невідомих величин, які
задовольняють кінематичним обмеженням задачі. Отримано розв’язуючу систему
мінімальної розмірності з урахуванням N форм коливань вільної поверхні рідини, чисельні
результати одержано для 12 форм коливань.
На основі одержаних чисельних даних показано, що побудована математична модель
коректно відображає рух механічної системи при змінному заповненні резервуару:
результати чисельних експериментів не суперечать теоретичним очікуванням. Встановлено,
що наявність витікання рідини призводить до активізації нелінійних механізмів в системі, що
є нехарактерним для випадку сталого заповнення резервуару при аналогічних параметрах
задачі [2]. Встановлено, що за наявності витікання зростають амплітуди складових головного
вектора сил тиску рідини на стінки резервуару, зокрема, стає помітним внесок вертикальної
складової сил тиску, яка для даних параметрів механічної системи при сталому заповненні
практично відсутня. Проведено верифікацію чисельних результатів шляхом зменшення
кроку інтегрування і показано, що одержані чисельні результати не є проявом накопичення
похибки обчислень.
1. Limarchenko O. S., Matarazzo G., Yasinskiy V. V. Dynamics of rotating structures with
liquid, Kiev, Gnosis, 2002. – 304 p.
2. Семенович К. А., Лимарченко О. С. Динамическое взаимодействие жидкости с
резервуаром при угловых
колебаниях // "Комплексний аналіз, теорія потенціалу і
застосування", збірник праць Інституту математики НАН України. – 2013. – Т. 10, № 4–5. –
С. 520–525.
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ТЕПЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СПЛОШНОМ ВЯЗКОУПРУГОМ ПОЛОМ
ЦИЛИНДРЕ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
Сенченков И.К., Червинко О.П., Доля Е. В.
Рассматривается температурное и напряженно-деформированное состояние полого
цилиндра конечной длины, состоящего из различных по свойствам линейно упругих и
вязкоупругих изотропных коаксиальных слоев, помещенного в среду с температурой ниже
начальной. Цилиндр охлаждается вследствие конвективного теплообмена с окружающей
средой. Внутренняя полость заизолирована. Поверхность свободна от нагрузки. Связь между
напряжениями и деформациями представляется в виде линейных интегральных уравнений.
Температурная зависимость релаксационных характеристик учитывалась согласно гипотезе
о реологически простом поведении. В рамках несвязанной задачи термомеханики на каждом
временном шаге находится температурное поле, а затем рассчитывается НДС цилиндра.
С помощью метода Шепери [1] задача вязкоупругости с модулем релаксации
Erel  Erel (t / aT ) сводится к задаче термоупругости с т.н. определяющим модулем

E (t , T )   s L( Erel (t / aT )) 
,
 s
 s 1/2t
где L () – преобразование Лапласа с параметром s .
s

Для решения задачи используется шаговая схема по времени в сочетании с методом
конечных элементов. Установлены области достижения и значения максимальных
растягивающих напряжений и деформаций в вязкоупругом слое, являющимся «слабым
звеном» рассматриваемой конструкции. Установлена зависимость этих параметров
охлажденного цилиндра от температуры окружающей среды.
На рисунках показано остаточное распределение по r   и  rr в среднем сечении
цилиндра при температурах окружающей среды Tc  40C (сплошная линия) и Tc  20C
(пунктирная линия) и начальной температуре T0  20C .
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1. Shapery R.A. Approximate methods of transform inversion of viscoelastic stress analysis
/ Proc. U.S. Nath. Congr. Appl. Mech., 1962. – V. 2. – P. 1075-1085.
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Î ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÄÂÈÆÅÍÈÉ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ÂÎÇÌÓÙÅÍÈÉ
Òàõòåíêîâà Ë.Ñ.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ãîëîíîìíàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñ

n îáîáùåííûìè êîîðäèíàòàìè,

îïèñûâàåìàÿ óðàâíåíèÿìè

d
dt



∂T
∂ q̇


−

∂T
∂Π
=−
+ U + Ω(q)dB(t)
∂q
∂q

(1)

T = 21 q̇ 0 A(q)q̇ åñòü êèíåòè÷åñêàÿ è Π = Π(q) - ïîòåíöèàëüíàÿ ýíåðãèè; U - óïðàâëåíèå; Ω(q)- çàäàííàÿ ôóíêöèÿ è B(t) - ñòàíäàðòíûé íåçàâèñèìûé âèíåðîâñêèé ïðîöåññ,
ãäå

îïðåäåëÿþùèå äåéñòâèå ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé.
Â äîêëàäå èçëàãàåòñÿ ðåøåíèå çàäà÷è î ñòàáèëèçàöèè ïðîãðàììíîãî äâèæåíèÿ ýòîé
ñèñòåìû. Ðåøåíèå äîñòèãàåòñÿ âûáîðîì óïðàâëÿþùåãî âîçäåéñòâèÿ è âåêòîðíîé ôóíêöèè
Ëÿïóíîâà â ôîðìå äëÿ ñèñòåìû áåç âîçìóùåíèé èç [1,2]. Ñîîòâåòñòâåííî íàõîäèòñÿ âèäîèçìåíåíèå óñëîâèé ñòàáèëèçèðóåìîñòè èç [1,2], âûçâàííîå âëèÿíèåì ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ðàññìîòðåíà ñòàáèëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ äâèæåíèé ðàçëè÷íûõ òèïîâ
ìàíèïóëÿòîðîâ.
1.

Aíäðååâ À.Ñ., Ïåðåãóäîâà Î.À. Î ñòàáèëèçàöèè ïðîãðàììíûõ äâèæåíèé ãîëîíîìíîé ìåõàíè÷åñêîé

ñèñòåìû // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà, 2016. 3. Ñ. 66-80.
2.

Andreev A.S., Peregudova O.A., Makarov D.S. Motion control of multilink manipulators without velocity

Measurement // PROCEEDINGS OF 2016 International Conference Stability and Oscillations of Nonlinear
Control Systems (Pyatnitskiy's Conference). 2016. DOI: 10.1109/STAB.2016.7541159
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СТАБИЛИЗАЦИЯ И РОБАСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНЫХ ПОЧТИ
КОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ
Тетерятник Е.В.
В представленной работе исследуются условия стабилизируемости дискретных почти
консервативных систем, у которых матрица коэффициентов консервативной части не имеет
кратных собственных значений. В основе исследования лежит тот факт[1], что при
некоторых ограничениях на матричные коэффициенты почти консервативных систем
существует такое 𝜀0 > 0, что параметр 𝜀 из интервала (0, 𝜀0 ) не влияет на устойчивость
данных систем, а также метод [2], используемый ранее для непрерывных почти
консервативных систем. Известно [3], что управляемая система будет стабилизируемой, если
ее матрица коэффициентов асимптотически устойчива. В данной работе матрицы-решения P
и Q ищутся в виде степенных рядов. В отличии от непрерывных систем при решении данной
задачи возникает необходимость обеспечить не только положительную определенность, но и
симметричность матрицы 𝑃, что достигается при помощи свободных параметров. Далее
находятся условия, которым должна удовлетворять правая часть бесконечной системы
уравнений Ляпунова, чтобы уравнения имели решения. В качестве инструмента используем
прямое произведение [4]. Сначала находим свободные параметры матрицы 𝑃𝑖−1, а затем
вычисляем матрицу 𝑃𝑖 . Следует отметить, что разделение процедур нахождения матрицы 𝑃𝑖
со свободными параметрами и конкретных значений свободных параметров матрицы 𝑃𝑖−1
ведет к упрощению вычислений и выявлению внутренних связей уравнений, которые можно
использовать для решения других задач, например задачи стабилизации системы. Алгоритм
стабилизации системы построен исходя из условия разрешимости второго уравнения
бесконечной системы и положительной определенности 𝑃0 и 𝑄1 .
Полученная таким образом теорема показывает, как найти параметры управляемой
системы, при которых она будет асимптотически устойчивой при достаточно малых
значениях параметра 𝜀 (𝑃 > 0, 𝑄 > 0). Это в свою очередь дало возможность продолжить
исследование и найти интервал для параметра 𝜀, в котором построенная замкнутая система
является асимптотически устойчивой (теорема 2).
[1] Зінчук М.О. Стійкість та стабілізація лінійних параметричних динамічних систем /
М.О. Зінчук, В.В. Новицький // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. 2007. 4, №2. - С.
58-71.
[2] Новицький В.В. Стабілізація та робастна стійкість неперервних майже
консервативних систем / В.В. Новицький, М.О. Зінчук, О.В. Тетерятник // Вісник
Запорізького національного університету: Збірник наукових праць.Фізико-математичні
науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. - №2. - С. 184-191.
[3] Barnett S. Introduction to Mathematical Control Theory, Second Edition. / S. Barnett, R.G
Cameron. – Oxford: Clarendon press. 1985. – 404 p.
[4] Ланкастер П. Теория матриц. / П. Ланкастер– М.: Наука, 1978. – 280 с.
[5] Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. / Ф.Р. Гантмахер– М.: Наука, 1988. – 552 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
СИСТЕМАХ
Топільницький В.Г., Ребот Д.П., Кусий Я.М.
В роботі розглянуто та розв‘язано актуальну прикладну задачу – підвищення
інтенсивності вібраційних технологічних систем, які реалізують сепарацію, дроблення,
змішування, ущільнення, переміщення, об’ємне оброблення матеріалів, заготовок та виробів.
Поставлену задачу вирішено методом дослідження динамічних процесів у відповідних
вібраційних технологічних системах для реалізації перелічених вище вібраційних
технологій, шляхом створення ряду нелінійних математичних моделей динаміки та
взаємовпливу збурюючих і виконавчих частин даних вібраційних систем, які уможливлюють
вказані технологічні процеси.
В процесі розв‘язку вказаної задачі проаналізовано основні компоненти досліджуваних
вібраційних технологічних процесів та обладнання для їх реалізації, розглянуто ключеві
чинники визначення інтенсивності даних технологічних процесів.
Вібраційні технологічні системи для проведення сепарації, дроблення, змішування,
ущільнення, переміщення, об’ємного оброблення матеріалів, заготовок та виробів
представлені в моделях як складні механічні системи, які є нелінійними, мають багато
коливних мас та, відповідно, ступеней свободи. Відповідні математичні моделі побудовано
на основі застосування асимптотичних методів нелінійної механіки, спеціальних Atebфункцій для дослідження нелінійних систем, числового методу Рунге-Кутта, принципу
Д’Аламбера, методу малого (незначного) параметру А. Пуанкаре тощо. Технологічне
середовище, яке розміщується у відповідних вібраційних системах і здійснює енергетичний
вплив на матеріали, заготовки і вироби, вирішено моделювати сукупністю паралельних
плоских балок-пластин, які мають пружно-пластичні властивості та описуються нелінійним
законом Фойгта. Взаємодія даних балок з робочими органами вібраційних технологічних
систем (контейнерами, барабанами, ситами, деками, камерами тощо) та між собою
моделюється за допомогою відповідних крайових умов та збурюючих зовнішніх сил. Деталі
(заготовки), які обробляються, в залежності від їх розміру, можуть відображатись в моделі
балок-пластин як неоднорідні включення зі своїми фізико-механічними властивостями.
Даний принцип закладено в моделюванні вібраційних процесів дроблення, змішування,
об’ємного оброблення тощо. Для відображення вібраційних технологічних процесів
сепарування, змішування, транспортування, ущільнення тощо, де вібраційному впливу
піддають велику сукупність більш-менш однакових частин матеріалу зі схожими
властивостями, пружно-пластичні балки є однорідними без включень.
Використовуючи синтезовані моделі досліджуваних вібраційних систем на етапах
проектування та експлуатації цих оброблювальних систем, можна визначити чинники їх
максимально ефективного функціонування, та автоматизувати сам процес їх проектування та
вибору режимів роботи. Побудовані моделі уніфіковані та параметризовані, їх нескладно
запрограмовувати сучасними системами автоматизованих математичних розрахунків.
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ЗАДАЧА ПРО ПОШИРЕННЯ ПРУЖНОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ХВИЛІ РЕЛЕЯ
Хотенко О.О., Хотенко І.М.
В роботі розглянуто плоску задачу про поширення квадратично нелінійної пружної
хвилі Релея в класичній постановці. Гармонічна поверхнева хвиля Релея поширюється
вздовж границі розподілу ізотропного півпростору та вакууму. Гіперпружне деформування
півпростору описується п‘ятиконстантним нелінійно пружним потенціалом Мурнагана:
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де  ,  – пружні сталі другого порядку (сталі Ляме); A , B , C – пружні сталі третього
порядку (сталі Мурнагана). Нелінійний тензор деформацій Коші – Гріна у вигляді
1
 nm   un,m  um,n  ui ,n ui ,m  ,
(2)
2
де u n – компонент вектора зміщень. У дослідженні проведено первинний аналіз вказаного
рівняння Релея.
Нелінійне рівняння має вигляд:
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де li , n j – величини, що залежать від параметрів матеріалу (пружних сталих і густини),
швидкості і фази хвилі.
Проведено комп’ютерне моделювання та числовий аналіз рівняння Релея (3).
Результати аналізу узагальнено на дев’ять пружних матеріалів різних типів.
Теоретичне спостереження певних нових нелінійних хвильових ефектів завдяки
побудованим графікам залежності швидкості хвилі Релея від значень початкової амплітуди
для фіксованих частот. Один з виявлених нових нелінійних ефектів полягає в тому, що при
збільшенні початкової амплітуди або частоти, швидкість хвилі Релея зменшується.
Швидкість хвилі Релея обмежується зверху максимально можливим значенням – швидкістю
лінійної хвилі.
1. Хотенко О. О. Аналіз впливу початкової амплітуди на затухання нелінійної
пружної хвилі Релея // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Серія фізико-математичні науки. –
2012. – № 4. – С. 73–76 .
2. Хотенко Е.А., Хотенко И.Н. Исследование нелинейных волн Рэлея // Тези
доповідей Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки –
2014», 14 – 17 квітня, 2014 р., Дніпропетровськ–Дніпродзержинськ. – С. 37 – 38.
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ПРО ОДНУ ПЛОСКУ ЗАДАЧУ ЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ
ДЛЯ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЇ СМУГИ З ОТВОРОМ АБО ТРІЩИНОЮ
Хорошев К.Г., Глущенко Ю.А.
Запропоновано методику розв‘язання плоскої задачі електропружності для
п‘єзоелектричної смуги, що має еліптичний отвір або тріщину, при дії прикладеної до
прямолінійних границь різниці електричних потенціалів. На прямолінійних границях, що
покриті тонкими електродами, задані значення електричного потенціалу, контур отвору або
тріщини позбавлений електричного навантаження. Механічні граничні умови на контурі
отвору або тріщини та прямолінійних границях відповідають випадку відсутності
механічного навантаження. На нескінченності пластинка вільна від зусиль.
Як відомо [1], плоска задача електропружності для п’єзоелектричних пластинок
зведена до знаходження трьох комплексних потенціалів, представлення яких залежить від
виду області, що займає серединна площина пластинки. Використання методу інтегралів
типу Коші дозволяє отримати оптимальне представлення цих функцій (у випадку відведення
однієї з прямолінійних границь від контуру таке представлення майже точно задовольняє
граничним умовам на прямолінійній границі біля контуру). Невідомі сталі, що входять у
функції через застосування розвинень у ряди Лорана, визначаються з граничних умов на
прямолінійних границях та контурі отвору або тріщини методом найменших квадратів,
використання якого приводить до розв‘язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. В
результаті розв‘язання задачі будуть відомі напруження та переміщення, компоненти
векторів електричної індукції та потенціал електричного поля в будь-якій точці пластинки, а
також у випадку тріщини і значення коефіцієнтів інтенсивності напружень, індукції і
напруженості електричного поля.
Такий підхід для задач електропружності був розвинений в роботі [1], в якій
розглядалися граничні умови іншого типу навантаження: відсутність електричного
навантаження за наявністю механічних зусиль, прикладених до контурів границь
півплощини й на нескінченності. Також методика розповсюджена і на задачі
магнітопружності для смуги з отворами і тріщинами при виключно механічному
навантаженні.
Проведені чисельні дослідження з їх аналізом використання методики для розв‘язання
конкретних задач. Отримані закономірності поведінки основних характеристик
електропружного стану, а саме: напружень, компонентів векторів електричної індукції та
потенціалу електричного поля, коефіцієнтів інтенсивності напружень, індукції і
напруженості електричного поля в залежності від геометричних параметрів смуги.
1. Калоеров С.А., Баева А.И., Бороненко О.И. Двумерные задачи электро- и
магнитоупругости для многосвязных областей. – Донецк: Юго-Восток, 2007. – 268 c.
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АНТИПЛОСКИЙ ЗСУВ ПРУЖНОГО ТІЛА З ЕЛІПТИЧНИМИ
ВКЛЮЧЕННЯМИ ПРИ НЕІДЕАЛЬНОМУ КОНТАКТІ ФАЗ
Чернобай В.С.
Досліджено задачу про антиплоский зсув пружного тіла зі скінченною кількістю
довільно розташованих і орієнтованих еліптичних включень в припущенні неідеального
механічного контакту уздовж границь розділу фаз. Так званий "м’який" контакт, при якому
стрибок переміщень (проковзування) на границі розділу пропорційний контактним
напруженням, є найбільш відомою в літературі умовою неідеального контакту. При
"жорсткому" контакті, навпаки, має місце стрибок напружень: він очікується, зокрема, в
наноструктурних матеріалах, де поверхневі напруження є суттєвим фактором [1].
Строгий аналітичний розв’язок одержано методом мультипольних розвинень з
використанням техніки комплексних потенціалів [2]. Шляхом розвинення зумовлених
включеннями збурень поля переміщень в ряд по системі еліптичних гармонік, використання
формул їх перерозкладу та вичерпного виконання контактних умов крайову задачу теорії
пружності зведено до нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Доведено
застосовність до вказаної системи методу редукції [3], досліджено швидкість збіжності
розв’язку та проведено порівняння з відомими літературними даними. Наведені чисельні
результати параметричного аналізу задачі демонструють суттєву залежність концентрації
напружень від умов контакту на границі розділу, а також від розміру, форми та взаємного
розташування включень.
Одержані дані свідчить про суттєву відмінність напруженого стану в околі
нанорозмірних еліптичних неоднорідностей у порівнянні з макрорівнем: зокрема,
асимптотичний аналіз показує, що поверхневі напруження усувають типову для макрорівня
кореневу особливість поля напружень в вершинах тріщини. Практичне значення роботи
полягає в тому, що розвинута багаточасткова модель може бути використана для
прогнозування концентрації напружень, пружних властивостей та міцності композитів з
урахуванням взаємодії включень та недосконалості міжфазних границь.
1. Gurtin M.E. A continuum theory of elastic material surfaces / M.E. Gurtin, A.I. Murdoch
// Arch. Ration. Mech. Anal. – 1975. – № 57. – P. 291–323.
2. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории
упругости. / Н.И. Мусхелишвили. – Москва: Наука, 1966. – 709 с.
3. Канторович Л.В. Приближенные методы высшего анализа. / Л.В. Канторович, В.И.
Крылов. – Москва: Физматлит, 1962. — 709 с.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ГРАНИЦ НА
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН
Шакери Мобараке Пуйан, Гринченко В.Т., Улитко И.А.
В работе на основе метода частичных областей получено решение граничной задачи о
планарных колебаниях поляризованной по толщине пьезокерамической пластины в форме
параллелограмма, покрытой сплошными электродами, при электрическом возбуждении в
случае свободных от механических напряжений краев. При построении решения параллелограммная область была представлена пересечением двух прямоугольников, имеющих две
общие вершины, и повернутых относительно друг друга на угол  . Обоснование и эффективность такого подхода даны в [1]. При решении плоской задачи электроупругости использовалось представление перемещений через скалярный  и векторный  потенциалы,
которые удовлетворяют соответствующим уравнениям Гельмгольца. Общее решение задачи
построено в виде суперпозиции общих решений граничных задач для прямоугольных
пластин [2] (более простая задача для уравнения Лапласа в параллелограммной области была
ранее рассмотрена в [3]). При этом в каждой из прямоугольных областей потенциалы  , 
представлялись в форме бесконечных рядов по функциям двух переменных, являющимся
произведениями тригонометрических базисных функций от одной из декартовых координат,
связанных с соответствующим прямоугольником, на функцию от другой координаты,
являющуюся решением однородного обыкновенного дифференциального уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами, получаемого из условия удовлетворения
совокупной двумерной базисной функцией соответствующего уравнения Гельмгольца.
Наличие аналитического решения создает предпосылки для более глубокого
качественного анализа свойств колебательной системы.
Для количественной оценки напряжений и перемещений при колебаниях пластин
полученное точное решение редуцировалось, исходя из приближенного удовлетворения
расширенных граничных условий в отдельных точках коллокации или в смысле
проекционного метода типа Галеркина на парах сторон прямоугольных областей.
В работе также получено численное решение плоской задачи для пьезокерамической
параллелограммной пластинки с толщинной поляризацией методом коллокаций и методом
Галеркина и приведено сравнение результатов этих расчетов.
1. Shakeri Mobarakeh P. Construction Method of Analytical Solutions to the Mathematical
Physics Boundary Problems for Non-Canonical Domains / P. Shakeri Mobarakeh, V.T. Grinchenko
// Reports on Mathematical Physics. – 2015. – Vol.75, No 3. – P. 417-434.
2. Механика связанных полей в элементах конструкций [ред. акад. НАН Украины
А.Н.Гузь]: в 5 т. Т. 5. Электроупругость / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко, Н.А. Шульга. – Киев:
Наук. думка, 1989. – 280 с.
3. Shakeri Mobarakeh P. A numerical-analytical method for solving boundary value
problem of elliptical type for a parallelogram shaped plate / P. Shakeri Mobarakeh,
V.T. Grinchenko, G.M. Zrazhevsky // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Series: Physics-Mathematics. – 2015. –Special issue. – P. 297–304.
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ROBUST STABILITY AND EVALUATION OF THE QUALITY FUNCTIONAL
OF LINEAR DISCRETE SYSTEMS WITH MATRIX UNCERTAINTY

Aliluiko A.M.
Consider a linear dynamical control system with discrete time which describing dierence
equations in the form:
xt+1 = (A + ∆At )xt + (B + ∆Bt )ut , yt = Cxt + Dut ,
(1)
where xt ∈ Rn, ut ∈ Rm and yt ∈ Rl are state, control, and observable object output vectors
respectively, t = 0, 1, 2, ...., A, B , C and D are constant matrices of corresponding sizes n × n,
n × m and l × n, l × m, and
∆At = FA ∆At HA ,

∆Bt = FB ∆Bt HB ,

where FA, FB , HA, HB  are constant matrices of corresponding sizes and matrices uncertainties
∆At and ∆Bt satisfy the constraints ∥∆At ∥ ≤ 1, ∥∆Bt ∥ ≤ 1 or ∥∆At ∥F ≤ 1, ∥∆Bt ∥F ≤ 1,
t = 0, 1, 2, .... ∥ · ∥ is Euclidean vector norm and spectral matrix norm, ∥ · ∥F is matrix Frobenius
norm.
We control the system (1) with output feedback:
ut = Kyt ,

e
K = K0 + K,

e ∈ E = {K : K T P K ≤ Q},
K

where P = P T > 0 and Q = QT > 0 are symmetric positive denite matrices.
Consider a control system (1), (2) with quadratic quality functional
Ju (x0 ) =

∞
∑

φt , φ t =

[

xTt

uTt

]

[

Φ

t=0

xt
ut

]

[

, Φ=

S N
NT R

(2)

]

> 0,

where x0 is initial vector, S = S T > 0, R = RT > 0 and N given constant matrices.
We introduce on the set of matrices K = {K : det(Im − KD) ̸= 0} a nonlinear operator
D : Rm×l → Rm×l ,

D(K) = (Im − KD)−1 K ≡ K(Il − DK)−1 .

Òåîðåìà. Suppose that for a positive denite matrix X = X

(i = 1, 2, 3)

the following matrix inequalities hold:






T

>0

and for some εi > 0



T
T
R − GT P G +ε−1
BT
1 HB HB D

 < 0,
D
−Q−1
0,
−1
T
B
0
−X + ε1 FB FB

M∗T
C0T
−X + Ω
N∗T
T

N∗
R − GT P G + ε−1
DT
BT
3 HB HB
 < 0,
−1

C0
D
−Q
0
M∗
B
0
−X −1 + Θ

−1 T
T
T
T
where Ω = LT0 ΦL0 + ε−1
2 HA HA + ε3 C∗ C∗ , Θ = ε2 FA F[
A + ε3 FB FB , M∗]= A + BD(K0 )C , N∗ =
−1 T
T T
T
T
N + RD(K0 )C + ε3 HB C∗ , C∗ = HB D(K0 )C , L0 = In C D (K0 ) , C0 = C + DD(K0 )C ,
G = Im − K0 D. Then any control (2) ensures asymptotic stability of the zero state for system
(1), the general Lyapunov function v(xt) = xTt Xxt, and a bound on the functional Ju(x0) ≤ ω.
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ABOUT COLLECTION AND ANALYSIS OF INTERNET INFORMATION
Anichsheko L.N., Kaliyeva G.S., Mustafin S.A.
One of the main channels for the dissemination of Internet information is social
networks that contain material on topics from different areas of knowledge.
The goals of such networks are to unite users with common interests, to provide
communication on various topics, and so on.
Many advantages and advantages of using the Internet for the rapid dissemination of
information are obvious. The promotion of information of negative content is especially
dangerous - the Internet is used by groups of people to create protest moods up to the
manipulation of people's behavior. And we are witnesses to this. It compels to pay attention to
such information.
The existence of a mechanism for monitoring tasks, blocking harmful content and
taking measures within the framework of the country's legislation with respect to persons
distributing this content, can become an instrument for combating criminals on the Internet.
The rapid development of information technologies generates a change in scenarios for
the use of information and communication technologies, which leads to a transformation of
views on destructive information impacts, not only as a means of direct achievement of the
goal, but also as means of manipulating the consciousness and actions of the individual and
society.
For the youth group of users, the following information and communication threats
stand out [1]:
• Internet addiction;
• Malicious software;
• Fraudulent activities in the network;
• Unwanted content;
• Manipulation of the consciousness and actions of users.
Social networks are trying to independently combat illegal and extremist content on
their pages. In this process of counteracting negative activities, Internet providers also take
part, which can block access to sites. If the data in social networks are open for indexing by
search engines, then these data can be searched and analyzed for certain key word
combinations.
These procedures for identifying and countering negative information are not
centralized, have a rather random character, are ineffective, do not always have legal force,
are subjective and ineffective. The efforts of the public, scientists and administrations of all
levels are needed to solve the problems of countering such information on the Internet.
Data analysis methods and software allow you to receive data from open sources, and
could form the basis for automated system monitoring and analysis sources. This will provide
an opportunity to identify materials in social networks on a particular topic and track actions
and direction of the spread of unwanted information, and respond to negative events in the
world and to take preventive measures.
1. Ефимов Е.Г. Социальные Интернет - сети (методология и практика
исследования). - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. - 168 с.
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METHOD OF RESOLVING FUNCTIONS FOR THE LINEAR DIFFERENTIAL GAMES
OF APPROACH WITH DELAY AND COMMUTATIVE MATRICES
Baranovska L.V.
We consider the game of approach, whose dynamics is described by the system of
differential-difference equations:
(1)
where A and B are square constant commutative matrices of order n; U and V are nonempty
compact sets; the function
is jointly continuous in its variables;
Let
be a solution of (1) under the initial condition
(2)
is absolutely continuous on
where function
The terminal set has cylindrical form, i.e.
where
is a linear subspace in
⊥
; and M is a compact set from L = M 0 . The goal of pursuit (u) is in the shortest time to bring a
trajectory of the process to a certain closed set
; the goal of the evader (v) to avoid a trajectory
from meeting with the terminal set on a whole semi-infinite interval of time or if it’s impossible to
maximally postpone the moment of meeting.
Lemma [1]. Let
be the continuous solution of the system (1) under the initial condition
(2) and given admissible controls
,
.
Then
where

Let
mappings

be the orthogonal projector from

onto the subspace L. Consider the multi-valued

Pontryagin’s condition. The mapping

for all

An analytic approach based on the method of resolving functions [2, 3] is suggested to study
such games of approach with delay. The sufficient conditions and guaranteed time of the game
completion are given. The results are illustrated by the modal example.
1. Хусаинов Д.Я. Линейные динамические системы с последействием. Представление
решений, устойчивость, управление, стабилизация / Д.Я. Хусаинов, Й. Диблик, М.
Ружичкова. – К.: ГП Информ.-аналит. агенство, 2015. – 252 с.
2. Chikrii A.A. Conflict-Controlled Processes. – Springer Science &Business Media, 2013. –
404 p.
3. Baranovska L.V. Method of resolving functions for the differential-difference pursuit game
for different-inertia objects // Advance in Dynamical Systems and Control. – Springer. –
2016. – Vol. 69 of the series Studies in Systems, Decision and Control. – P. 159-176.
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ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF POSITIVE SOLUTIONS OF A ONE CLASS
OF DISCRETE DELAYED EQUATION

Bastinec J., Diblk J.

Zs∞

Denote Zsq := {s, s + 1, . . . , q} where s and q are integers such that s ≤ q . Similarly a set
is dened. In the paper the scalar discrete equation with delay


∆x(n) = −

k
k+1

k

1
[1 + ω(n)] x(n − k)
k+1

(1)

is considered where function ω(n) = O(n−2 ) for n → +∞, k ≥ 1 is xed integer, n ∈ Za∞ , and
a is a whole number. We prove that there exists a positive solution x = x(n) of the equation (1)
and give its upper estimation.
∞
∞
Let b, c : Za−k
→ R be given functions such that b(n) < c(n), n ∈ Za−k
and
∞
Ω(n) := {n ∈ Za−k
: b(n) < x < c(n)}.
Lemma 1.

If inequalities

−

k
k+1


−

k

1
(1 + ω(n)) b(n − k) − b(n + 1) + b(n) < 0,
k+1

(2)

k

1
(1 + ω(n)) c(n − k) − c(n + 1) + c(n) > 0
k+1

(3)

k
k+1

hold for every n ∈ Za∞ , then there exists an initial problem
u∗ (a − m) = u∗m ∈ Ω(a − m), m = 0, 1, . . . , k

such that the corresponding solution u = u∗ (n) of equation (1) satises for every
∞
n ∈ Za−k
the inequalities
b(n) < u∗ (n) < c(n).

Let p ∈ (0, 1) be xed and δ be a positive constant. Dene

n
k
p
∞
b(n) := (n − δn )
,
, n ∈ Za−k
k+1

n
k
p
∞
c(n) := (n + δn )
, n ∈ Za−k
.
k+1
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(4)
(5)

The following result is proved with the aid of Lemma 1.

Let p ∈ (0, 1) and δ > 0. Let functions b and c be dened by formulas (4), (5)
and ω(n) = O (1/n3 ). Then there exists an initial problem

Theorem 1.

x∗ (a1 − m) = x∗−m ∈ Ω(a1 − m), m = 0, 1, . . . , k,

where a1 ≥ a exists, such that the corresponding solution x = x∗ (n) of equation (1) satises for
every n ∈ Za∞1 −k the inequalities
p



(n − δn )

Remark 1.

coecient

k
k+1

n

∗

p



< x (n) < (n + δn )

k
k+1

n
.

It is well-known (we refer, e.g., to [7]) that the equation with constant and positive

∆x(n) = −px(n − k)
has a positive solution if


p≤

k

1
k+1

k

1
.
k+1

k
k+1

and every solution is oscillating for n → ∞ if


p>

k
k+1

Therefore, Theorem 1 gives sucient conditions for the existence of a positive solution when
limn→∞ p(n) exists and equals to a critical constant, i.e., when


lim p(n) = lim

n→∞

n→∞

k
k+1

k

1
[1 + ω(n)] =
k+1



k
k+1

k

1
.
k+1
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STABILITY AND COMPLEX DYNAMICS OF BASIC INCOMMENSURATE
FRACTIONAL NONLINEAR SYSTEMS
Datsko B., Meleshko V.
In our presentation, we investigate the fractional two-component autonomous system with
positive feedback in the rst variable u1 (t) and negative one in second variable u2 (t):
dα1 u1 (t)
= P (u1 , u2 , A),
(1)
dtα1
dα2 u2 (t)
τ2
= Q(u1 , u2 , A),
(2)
dtα2
where α1 , α2 ∈ (0, 2) are the Caputo fractional derivatives, τ1 , τ2 are the characteristic times of
the system, P (u1 , u2 , A), Q(u1 , u2 , A) are smooth reaction kinetic functions, A is an external
τ1

parameter [1,2]. In this case, the system (1),(2) sets a possibility of continuous transitions
from the system of coupled nonlinear oscillators to pure algebraic one, including dierent
combinations of dierence-algebraic systems. we demonstrate how a variation of values of
fractional derivatives can qualitatively change a nonlinear dynamics in such base nonlinear
systems. These basic models arise as a result of the reduction of systems of equations of higher
order and give a possibility to demonstrate the conditions of emergence and existence of certain
types of dynamics in the most simple and clear form.
In contrast to the integer-order dynamical systems, conditions of instability in fractional
dynamical systems are realized in a qualitatively dierent manner. As a consequence, repeated
bifurcations in these systems can occur under conditions that depend on the orders of fractional
derivatives both in the case α1 > α2 and for α1 < α2 . In addition, the "velocities"of the variables
in the "phase space"are also dierent from the ones in the integer-order systems. As a result,
dynamics of the fractional order systems can be qualitatively richer in compare with the integer
order systems.
An overall picture of dierent types of nonlinear dynamics and limit cycles, depending
on parameters of the system and ratio between orders of fractional derivatives are presented.
It is established that the orders of the fractional derivatives and the ratio between them can
substantially change the stability conditions and nonlinear dynamics of nonlinear fractional
systems. New types of nonlinear dynamics and limit cycles for the fractional van der PolFitzHugh-Nagumo and Brusselator models that cannot be found in two-component systems of
the integer order are presented.
1. Petras I. Fractional-Order Nonlinear Systems: Modeling, Analysis and Simulation / I. Petras. - Springer,
Heidelberg, 2011.
2. Gaychuk V. Stability analysis and limit cycle in fractional system with Brusselator nonlinearities / V.
Gaychuk, B. Datsko // Phys. Letters. - 372. - - 2008. - P. 49024904
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OPTIMIZATION OF BIPEDAL WALKING ROBOT FOOT PARAMETERS
Demydyuk M.V., Lytwyn B. A.
The problem of anthropomorphic bipedal robot foot optimization is investigated. The
dynamic force factors, acting on a robot foot during straight forward movement over fixed
horizontal surface are taken into account during optimization. Robot is represented by system of
nine rigid bodies: trunk and same two four-link legs (thigh, shin and two-link foot) [1]. The bodies
are sequentially connected by cylindrical joints with parallel axis (orthogonal to sagittal plane). It is
assumed, that all joints are friction less, the feet mass are concentrated in the corresponding (ankle)
joints. The system moves due to interaction of the control torques in the joints (vector M ), gravity
force and ground reaction forces.
The robot gait is modelled over double stride period [0, T ] within the class of a symmetrical
gait, where each single step has equal duration and length (movement of the one leg repeats
movement of the second one with the time delay T / 2 ). The system movement is described by a set
of 7 nonlinear differential equations of the second order, 4 algebraic equations (conditions of
kinetostatic balance of the inertia free feet) and periodic conditions on angular coordinates and
speeds of the links in the time moments t = 0 , t = T . The additional anthropomorphic restrictions
are imposed on the robot movement: a) rhythmic, kinematic and dynamical restrictions on the feet
movement; b) bilateral restrictions of kind of v0 (t ) ≤ v(t ) ≤ v1(t ) , imposed on interlink angles of the
robot legs.
Height of foot, length of rearfoot and length of toe were taken as foot parameters (vector c ),
where c ∈ C , C – is the set of possible values. Consider the problem: for a given length L of the
robot’s single stride need to determine foot parameters c∗ ∈ C and robot’s control stimuli M∗(t ) ,
t ∈ [0, T ] , which satisfy equation of movement, imposed restrictions and minimize the given
functional E[c, M] c
,
M → min .
The algorithm for suboptimal solution of the formulated problem, based on method of
generalized coordinates parameterization of robot by cubic smoothing splines and inverse dynamic
problems approach is developed [1]. The components of the vector c and values (vector z ) of the
parameterization functions in the nodes of corresponding time frames discretization are selected as
optimization parameters. The restrictions, imposed on robot’s movement are reduced to an integral
form and satisfied by penalty functions method. The resulting nonlinear mathematical programming
~
problem E (c, z; λ) c
∈C
, z → min , where λ is a vector of the given penalty coefficients, is solved by
real coded genetic algorithm.
The proposed algorithm is implemented in the corresponding Borland Delphi 7 application.
The series of numerical experiments are carried out, which confirmed effectiveness of the proposed
algorithm and software implementation.
1. Demydyuk M.V., Lytwyn B.A. Optimization of the Parameters and Motion Control Modes of the Bilegged Walking Robot // J. of Automation and Information Sciences. – 2016. – 48 (12)
– P. 48-61.
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OPTIMIZATION OF A SCALAR LINEAR DELAYED DIFFERENTIAL
EQUATION

Diblk J., Demchenko H.
In the contribution, for linear dierential equations with delays
n
X
0
x (t) = ax(t) +
bi x(t − τi ) + cu(t), t ≥ t0

(1)

i=1

where a, c ∈ R, bj ∈ R, j = 1, . . . , n, 0 < τ1 < · · · < τn , x : [t0 − τ, ∞) → R, τ := τn and
u : [t0 , ∞) → R is a control function, a problem of minimizing a functional
#
Z ∞"
n
n
X
X
I = min
α0 x2 (t) +
αi x2 (t − τi ) + 2x(t)
βi x(t − τi ) + γu2 (t) dt
(2)
u

t0

i=1

i=1

where αj , j = 0, . . . , n, βj , j = 1, . . . , n and γ are suitable constants, is considered. To solve
the problem, Malkin's approach and Lyapunov's second method are utilized.
Theorem 1. If for optimal control problem (1), (2) a Lyapunov-Krasovskii functional is
used in the form
Z t
n
X
2
V (t, xt ) = hx (t) +
di
x2 (s)ds, h > 0, di > 0,
t−τi

i=1

with h = −βi /bi (βi bi < 0), di = αi and

γ

2ha +

n
X

!
di + α 0

− h2 c2 = 0,

i=1

then an optimal stabilization control function u0 (t) equals

u0 (t) = −

hc
x(t).
γ

Equation (1) with u(t) = u0 (t), i.e.,
0

x (t) = ax(t) +

n
X

bi x(t − τi ) + cu0 (t)

i=1

is asymptotically stable and
#
Z ∞"
n
n
X
X
V (t0 , xt0 ) =
α0 x2 (t) +
αi x2 (t − τi ) + 2x(t)
βi x(t − τi ) + γu20 (t) dt =
t0

i=1

Z

∞

= min
u

t0

"
α0 x2 (t) +

i=1
n
X

αi x2 (t − τi ) + 2x(t)

i=1

n
X

#
βi x(t − τi ) + γu2 (t) dt.

i=1

1. Malkin, I.G. Theory of Stability of Motion, Second revised edition, (Russian), Moscow, Nauka Publisher,
1966, 530 pp.
2. Gantmacher, F.R.: The Theory of Matrices, vol. I, II, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, USA,
2002.
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COMPLEX SYSTEMS WITH ATTRACTIVE AND REPULSIVE
INTERACTION
Koshmanenko V., Kharchenko N.
We study the behavior of complex dynamical systems describing the attractive and repulsive
interactions between couples of players and build up various models solving the problems of
redistribution of conict spaces between two alternative opponents.
An abstract conict dynamical system [1] we denote as {Ω, M(Ω), >}, where Ω denotes
a conict space, M(Ω) is the set of all players power distributions along of Ω, and > stands for
the law of conict interaction (it is some non-linear transformation in M(Ω).
For Ω = [0, 1] we put M(Ω), the space of probability measures on the Borel σ -algebra
>,N
subsets B from [0,1], and construct the trajectories {µN , ν N } −→ {µN +1 , ν N +1 } generated by
the conict interaction > as follows:
µN +1 (∆) =
ν N +1 (∆) =

1
zN
1
zN


µN (∆)(1 + θN ) + α · τ N (∆) ,
ν N (∆)(1 + θN ) + α · τ N (∆) , ∆ ∈ B, N = 0, 1, ...

where µ0 = µ, ν 0 = ν are a starting couple of probability measures, θN = θ(µN , ν N ), where
θ is a positive bounded functional, and where measures 0 ≤ τ N (∆) ≤ min{µN (∆), ν N (∆)}
describe the conict interaction. Here z N stands for the normalizing coecient and α = ±1.
The positive sign, α = +1 means the attractive interaction and for the repulsive one we take
α = −1.
For a couple of measures µ, ν a set ∆ ∈ B is said to be a set of priority for µ, if µ(∆0 ) ≥
ν(∆0 ) for all ∆0 ⊆ ∆. A couple of measures µ, ν has the mutually simple structure, if their sets
of priority are only nite intervals.
>,N
Theorem. Each trajectory {µN , ν N } −→
{µN +1 , ν N +1 } starting with a couple of mutually
simple structure measures converges to a xed point {µ∞ , ν ∞ } which is an equilibrium state
for the conict dynamical system {Ω, M(Ω), >}.
This Theorem generalize results from [1,2] and has application in problems of social and
territory conicts [2, 3].
1. Koshmanenko V. D. The Spectral Theory of Conict Dynamical Systems (in Ukrainian) / V. D. Koshmanenko.
 Kyiv: Naukova dumka, 2016.  288 p.
2. Koshmanenko V. D. Existence theorems of the ω -limit states for conict dynamical systems / V. D.
Koshmanenko // Methods Funct. Anal. Topology.  2014.  vol.20, No.4.  P. 379-390.
3. Takahashi K. I. Segregation through Conict / K. I. Takahashi, Kh. Md. M. Salam // Advances in
Applied Sociology.  2013.  vol. 3, No. 8.  P. 315-319.
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USE OF DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN DYNAMICAL ECONOMIC MODELS
Půža B., Novotná V.
Modelling of economic processes allows to get a very clear idea of the processes and
relationships within the modelled area. However, a certain delay has to be allowed for in the
relationships being described, by which we mean the time that elapses before the status changes as a
reaction to a past change.
Differential equations with delayed argument are a suitable instrument for a mathematical
description of these relationships. The principal applicability of these models is based on the
possibility of simulation experiments focused on the impact of changes in parameters included in
the model on the behaviour of the monitored variables.
In many real systems modelled mathematically using dynamical systems we face the issue of
delay of some of the modelled quantities. This applies to vector equations in the form
x´(t) = f(x(t), x(t - ∆1), x(t - ∆2), . . . , x(t - ∆m )),

(1)

where the vector is both the function sought x = x(t) and its derivation, and the right side of the
equation (1). The delay Δ j , j = 1,2,...,m can be of constant character, then we speak about
differential equations with constant delays, or these delays may depend on time t, i.e. ∆ j= ∆ j (t), j =
1,2,...,m, or even on static variables.
The delay of some quantities often represents different effects of the modelled problem, such
as transmission, transport or inertial effects. The use of differential equations with delayed variables
enables us to express the "memory effect" of the individual quantities and their mutual links when
constructing the model. However, unlike differential equations and their systems without delay,
direct solution methods are not available for these equations and the methods of numerical solution
calculation have not been sufficiently described either.
The aim of this paper is to introduce a new method of system solution construction of
common delay differential equations and demonstrate its use on an example describing a nonlinear
dynamical model of production, storage and sale of everyday consumer goods that respects the
influence of historical values on present changes. This model can be used in production planning or
as a part of models dealing with questions of cooperation or competition, on the contrary.
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ON THE PROBLEM OF OPTIMAL CONTROL WITH A SMALL
PARAMETER
Tarasenko O.V.
Consider a problem described by the system of dierential equations
εh B(t, ε)

dx
= A(t, ε)x + C(t, ε)u,
dt

where A(t, ε) and B(t, ε) are real (n × n) matrices, C(t, ε) is a real (n × m) matrix, x(t, ε) is an
n-dimensional vector of state, u(t, ε) is an m-dimensional control vector, ε ∈ (0, ε0 ] is a small
parameter, ε0  1; h ∈ N , and t ∈ [0; T ].
The problem is to nd a control u(t, ε) under the action of which the system passes from
the state x(0, ε) = x1 (ε) into the state x(T, ε) = x2 (ε) for a nite time interval T by minimizing
the functional
1
J= h
2ε

ZT

(D(t, ε)u, u) dt → min,
u

0

where D(t, ε) is a symmetric positive-denite matrix of the m-th order.
Thus, we can apply the Pontryagin method [1] to the solution of the problem of optimal
control. Using the theory of asymptotic integration of singularly perturbed systems of dierential
equations with degenerations of A.M. Samoylenko, M.I. Shkil', V.P. Yakovets' [2], the method
of construction of asymptotic solutions of the given optimal control problem is suggested. This
method is based on the idea of reducing of given pairpoint boundary-value problem.
The algorithm of construction of the asymptotics in cases of simple and multiple spectrum
of the boundary bundle of matrixes is worked out. The existence and uniqueness conditions for
the solution of this optimal control problem in each case have been found.
1. Ïîíòðÿãèí Ë.Ñ. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ îïòèìàëüíûõ ïðîöåññîâ / Ë.Ñ. Ïîíòðÿãèí, Â.Ã. Áîëòÿíñêèé, Ð.Â. Ãàìêðåëèäçå, Å.Ô. Ìèùåíêî.  Ì.: Íàóêà, 1983.  392 ñ.
2. Ñàìîéëåíêî À.Ì. Ëiíiéíi ñèñòåìè äèôåðåíöiàëüíèõ ðiâíÿíü ç âèðîäæåííÿìè / À.Ì. Ñàìîéëåíêî,
Ì.I. Øêiëü, Â.Ï. ßêîâåöü.  Ê.: Âèùà øêîëà, 2000.  294 ñ.
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СИНТЕЗ СТРУКТУРИ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ В
СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ РАЙОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
Барабаш О.В., Бичков О.С., Мусієнко А.П.
На сьогоднішній день актуальними є завдання моніторингу обстановки в районі
надзвичайної ситуації. Сутність моніторингу полягає у вимірюванні певної сукупності
фізичних параметрів навколишнього середовища, передачі їх на спеціальний пункт прийому
інформації для подальшого аналізу. Система моніторингу складається із сукупності датчиків,
системи передачі інформації та серверу збору, аналізу та обробки інформації. Параметри, що
треба вимірювати обумовлені призначенням всієї системи та її цільовою функцією.
Наприклад, це може бути хімічна забрудненість повітря, його задимленість та інші
параметри, які характеризують масштабність надзвичайної ситуації. З урахуванням
неможливості зняття таких параметрів у просторі на основі звичайних вимірювальних
систем, доцільно застосовувати бездротові сенсорні мережі.
Сенсорні мережі складаються із великого числа сенсорів, що розкидаються в
хаотичному порядку на заданій території. Кожний сенсор мережі виконує три функції: 1)
функцію датчика – вимірює відповідні параметри навколишнього середовища; 2) функцію
передатчика – передає накопичену інформацію до адресату, яким є один із найближчих
сенсорів; 3) функцію маршрутизатора – приймає від сусідніх сенсорів інформаційні пакети
та передає їх по мережі в сторону спеціального пункту прийому інформації, на якому вся
інформація аналізується, обробляється та надається зацікавленим особам. Особливістю є те,
що зв'язок між сенсорами бездротовий тобто система в залежності від алгоритмів управління
маршрутизаторами має властивість самоорганізації (пошук нових маршрутів передачі
інформації замість пошкоджених).
Для забезпечення функціонування запропонованої сенсорної мережі необхідно
забезпечити її функціональну стійкість. Традиційно це робиться у три етапи: виявлення,
локалізація, використання надмірності для відключення несправних сенсорів та передачі
функцій тим, що залишились справними.
Основними показниками функціональної стійкості є: ступінь вершинної зв'язності χ(G),
ступінь реберної зв'язності λ(G) і ймовірність зв'язності структури Рсв=||Рij||. До іншими
показниками ефективності функціонування сенсорної мережі можна віднести: середній час
затримки повідомлення в мережі ср, пропускну спроможність каналів зв'язку ij, а також
показники надійності, живучості та ін.
Виявлення пошкоджень та несправностей сенсорів запропоновано здійснювати на
основі тестових взаємних перевірок. Для цього розроблені відповідні методи накопичення
діагностичної інформації, аналізу діагностичної інформації та видачі результатів перевірки із
заданою достовірністю.
Підвищення достовірності передачі інформації здійснюється за рахунок своєчасного
виявлення пошкоджених сенсорів та відключення їх із всього процесу передачі інформації.
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ПРО МЕТОД АДАПТИВНОЇ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦI ЧУТЛИВОСТI
Башняков О.М., Пiчкур В.В., Полiщук О.А.
В роботi пропонується адаптивний метод iдентифiкацiї параметрiв системи керування за дискретними вимiрами. Такi задачi є актуальними, оскiльки виникають в цiлому
рядi прикладних задач, зокрема, в задачi корекцiї кутових швидкостей твердого тiла. Задачу доцiльно розв’язувати з використанням адаптивних пiдходiв. Це пов’язано з цiлим
рядом особливостей: задача має розв’язуватись швидкими алгоритмами, бажано в масштабi реального часу; вiдсутня iнформацiя про шуми, якi призводять до втрати точної
iнформацiї; алгоритм має бути досить простий. В основi лежать пiдходи до iдентифiкацiї параметрiв системи керування на основi матрицi чутливостi, iдеї адаптивних методiв i
оптимiзацiйних методiв другого порядку.
Нехай задана динамiчна система вигляду
dx
= f (x, p, t), t ∈ [0, T ], x(0) = x0 .
dt
Тут x = (x1 , x2 , ..., xn )∗ , p = (p1 , p2 , ..., pm )∗ – вектор параметрiв, f (x, p, t) – вектор-функцiя,
яка є неперервно диференцiйованою за змiнними x, p i неперервною за змiнною t на
Rn × Rm × [0, T ], x0 – вектор початкових умов з Rn . Позначимо x(t, p) – розв’язок системи. В моменти часу 0 < t1 < ... < tk < ... < tN +1 = T ми одержуємо вимiри y (i) = y(ti )
вектору фазових координат x(ti ), i = 1, 2, . . . , N . Iнформацiя про похибку спостереження
та про характер цiєї похибки вiдсутня. Необхiдно визначити значення параметра p, яке
вiдповiдає спостереженням y (i) в момент часу ti . Для розв’язання поставленої задачi будемо використовувати адаптивний пiдхiд. Вважаємо, що на промiжках (tk , tk+1 ) параметр
p приймає постiйнi значення, k = 0, 1, ...N . В моменти часу t, якi вiдповiдають рiзним iнтервалам, значення параметра p можуть вiдрiзнятись. В моменти t = ti вiдома реалiзацiя
x(t, p), яка вiдповiдає p = p(i−1) . Одна з запропонованих реалiзацiй така:

dx
= f (x, p(i) , t), x(t0 ) = x0 , x(ti ) = x ti , p(i−1) , i = 1, ...N,
dt
dU (t)
= L(t, p(i) )U (t) + g(t, p(i) ), U (ti ) = 0, t ∈ [ti , ti+1 ],
dt
p(i+1) = p(i) + (U ∗ (ti )U (ti ))−1 U ∗ (ti )∆x(i) ,

(1)
(2)
(3)

де p(0) = p0 ,L(t, p) = ∂f (x(t,p),p,t)
, g(t, p) = ∂f (x(t,p),p,t)
, U (t) = U (t, p(i−1) ) – матриця чутливо∂x
∂p
стi системи на розв’язковi x(t, p) при p = p(i−1) , y (i) − x(ti , p(i−1) ) = ∆x(i) ,i = 0, 1, ...N .
Метод (1)-(3) застосований до задачi адаптивної корекцiї кутових швидкостей твердого тiла на основi вимiрiв параметрiв орiєнтацiї в дискретнi моменти часу. Проведений
обчислювальний експеримент показує високу точнiсть методу.
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НЕСИЛОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРОЕКТАХ
Бойко Н.В.
На сьогоднішній день від осіб, що приймають участь у проектах можна почути, що
основною проблемою сьогодення в управлінні проектами є конфлікти, які виникають в
трудових колективах. Та майже відсутні шляхи несилового їх вирішення. Силові методи як
правило не діють в проектах та вливають на якість виконання роботи.
Неодноразово вітчизняні та зарубіжні науковці розглядали питання вирішення
конфліктів на підприємствах та управління конфліктними ситуаціями в організаціях та
пропонували різні шляхи їх вирішення [1, 2, 3]. Але дані підходи вирішення конфліктів не
підходять для вирішення конфліктів та конфліктних ситуацій в проектах.
Відносини між групами осіб, що приймають участь у проектах як правило
характеризуються співпрацею та «здоровою» конкуренцією. Особи залежать один від
одного, але в той же час мають особисті інтереси, цілі та можливості в проектах. В проектах
особи намагаються застосувати набутий досвід, отримати нові знання, зарекомендувати себе
та отримати можливість піднятись по кар’єрній сходинці шляхом отримання відповідальної
роботи. Не останнім також являються нові корисні зв’язки, які забезпечать майбутній
прогрес.
Робота в проекті відрізняється від роботи на підприємствах своєю короткою тривалістю
та визначеною вартістю. Проекти обмежені в часі та ресурсах. Тому при виникненні
конфліктів в проектах, менеджер повинен швидко зорієнтуватись і підібрати правильні дії
для вирішення конфліктної ситуації.
Проаналізувавши інформацію можна зробити висновок, що існує проблема
обов’язкового виникнення конфліктів в проектах. Для вирішення конфлікту в проектах
шляхом застосування методів теорії несилової взаємодії, необхідно поступово змінити
поведінку об’єкта або об’єктів взаємодії [4].
Якщо для вирішення конфлікту застосовувати силові методи, то можливі декілька
шляхів розвитку конфліктів, а саме: конфлікт на деякий час затихне, але потім спалахне та
призведе до більш сильних негативних наслідків, які обов’язково відобразяться на проектах.
В іншому випадку конфлікт може перерости в хронічну ворожнечу наслідки в даному
випадку будуть важко передбачувані.
Мотивуючи внутрішню поведінку об’єкта взаємодії застосовуючи до нього методи
несилової взаємодії, можна без загроз, примусів або залякування змінити його поведінку та
отримати позитивні результати [4].
Таким чином застосування методів теорії несилової взаємодії в проектах дозволить
успішно завершити проект із оптимальним використанням ресурсів та часу.
1. Мастанбрук, Уильям. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации: Пер. с англ./Профессиональная библиотека. – Расшир. изд. – М.: Инфра-М.
1996. – 256 с.
2. Кредісов А.І. та ін. менеджмент для керівників/А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А.
Кредісов. – К.: Знання, 1999 – 556 с.
3. Роббинс, Стивен П. Правда об управлении персоналом/О.А. Полищук (пер. с англ.);
И.Е. Дезертинская (ред. пер.). – М.: Издательский дом «Вильямс», СПб.; К., 2003. – 299 с.
4. Тесля Ю.М. Введение в информатику природы [Текст]: Монография / Ю.М. Тесля. –
К.: Маклаут, 2010. – 255 с.
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ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ДРОБОВОГО
ДИФУЗIЙНО-ХВИЛЬОВОГО РIВНЯННЯ З ПОХIДНОЮ КАПУТО
Веклич Р.А.
Нехай в обмеженiй областi Ω ⊂ Rn з гладкою границею ∂Ω при 1 < α < 2 маємо
систему
C α
0 Dt y(x, t)

= Ay(x, t), x ∈ Ω, t ∈ (0, T ),
y(x, t) = 0, x ∈ ∂Ω, t ∈ (0, T ),
y(x, 0) = 0, x ∈ Ω,
yt0 (x, 0) = u(x), x ∈ Ω,

де A – симетричний рiвномiрно елiптичний оператор вигляду


n
X
∂y
∂
aij (x)
(x) + a0 (x)y(x),
Ay(x) =
∂x
∂x
i
j
i,j=1
aij = aji ∈ C 1 (Ω), a0 ∈ C(Ω) ≤ 0, та дробова похiдна Капуто заданого порядку α визначена
як
Z t
2
1
C α
1−α ∂
(t − τ )
y(x, τ ) dτ.
0 Dt y(x, t) =
Γ(2 − α) 0
∂τ 2
Системи такого вигляду виникають, зокрема, при моделюваннi поширення механiчних хвиль у в’язкопружних середовищах.
Для непорожньої опуклої та замкнутої областi допустимих керувань U∂ ⊂ H01 (Ω) та
yd ∈ L2 (Ω) розглянемо задачу знаходження такого керування u ∈ U∂ , що:
J(u) =

1 0
λ
2
kyt (·, T ) − yd0 kL2 (Ω) + kuk2H 1 (Ω) = inf J(v).
0
v∈U∂
2
2

В доповiдi для сформульованої задачi буде показано iснування та єдинiсть оптимального керування, а також наведенi необхiднi та достатнi умови оптимальностi, що
дозволяють побудувати чисельнi алгоритми розв’язку.
1. Лионс Ж.-Л. Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными производными / Ж.-Л. Лионс. – Москва: Мир, 1972. – 416 с.
2. Самко С.Г. 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.
3. Sakamoto K. Initial value/boundary value problems for fractional diffusion-wave equations and applications
to some inverse problems / K. Sakamoto, M. Yamamoto // Journal of Mathematical Analysis and Applications.
– 2011. – Vol. 382, №1. – P. 426–447.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА в
СИСТЕМАХ со СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Джалладова И., Ружичкова М.
Для системы линейных стационарных дифференциальных уравнений
•

x(t ) = Ax(t ) , x(t ) ∈ R n , t ≥ t 0 ,

(1)

справедлива верхняя оценка экспоненциальной сходимости решений [1]

x(t ) ≤ ϕ (H ) x(t 0 ) e

1
− γ ( H )( t −t0 )
2

,

ϕ (H ) =

λmax (H )
λ (C ) T
, γ (H ) = min
, A H + HA = −C .
λmin (H )
λmax (H )

Если система (1) асимптотически устойчива, то она приходит в нулевое положение
равновесия за бесконечный промежуток времени, для любых характеристических чисел. И
важной характеристикой устойчивости является время перерегулирования процесса, т.е.
время за которое решение системы достигнет заданной точности, или зайдет в ε
окрестность начала координат и не будет покидать ее, т.е. x(t ) ≤ ε . С помощью
полученной оценки сходимости находится время, за которое решение системы из
положения x(t 0 ) попадет в ε окрестность нулевого положения равновесия и будет там
оставаться, не менее, чем T =

 x(t )

2
ln  0 ϕ (H ) . Авторами рссмотрены случаи:
γ (H )  ε


1. для системы линейных стохастических дифференциальных уравнений вида
dx(t ) = Ax(t )dt + Bx(t )dw(t ) , w(t ) - скалярный стандартный винеровский процесс,
найдены, как для систем (1) без стохастики, оценки сходимости решений и получено время,
за которое решение системы из положения x(t 0 ) попадет в ε окрестность нулевого
положения равновесия и будет там оставаться, не менее, чем T =

 Е x(t 0 )

2
ln 
ϕ (H )  .
γ (H , G )  ε


2. для системы линейных дифференциальных уравнений со случайными параметрами
dx(t )
= A(ξ (t ))x(t ) , которые зависят от марковского процесса ξ (t ) , проведены аналогичные
dt
исследования. Получены уравнения для нахождения функций Ляпунова и подобные
верхние и нижние оценки экспоненциальной сходимости решений в среднем квадратичном.
Уравнения достаточно громоздки, но полученные с их помощью оценки времени
перерегулирования находятся методом приближенных решений соответствующих
интегральных уравнений для момента второго порядка случайного решения х(t ) . [2]
1. Хусаинов Д.Я. и др. Линейные динамические системы с последствием. – КНУ, Киев,
2015. – 252 с.
2. Джалладова И.А. Оптимизация стохастических систем. – Киев, КНЭУ, 2005. – 220 с.
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ДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ
Дзюбановська Н.В.
Враховуючи динамічний характер міжнародної торгівлі, обов’язковим етапом для
проведення аналізу даного процесу є обчислення аналітичних показників та описових
статистик, побудова діаграм і графіків, складання аналітичних таблиць, побудова
динамічних рядів тощо. Використовуючи математичний інструментарій, нами оцінено
зовнішню торгівлю країн Європейського Союзу за показниками експорту та імпорту з метою
проведення компаративного аналізу.
Оцінка рівня розвитку зовнішньої торгівлі кожної країни ЄС дозволила провести
компаративний аналіз та оцінити її конкурентоздатність на світовому ринку.
Використовуючи статистичні дані та аналітичний апарат математичної статистики, нами
обчислено основні числові характеристики для статистичного розподілу обсягів експорту та
імпорту 28 країн ЄС протягом 2002-2015 рр. [1].
Нами були розраховані абсолютні та відносні показники для оцінки експорту та
імпорту кожної країни ЄС протягом 2002-2015 рр.
При проведенні компаративного аналізу міжнародної торгівлі ми дійшли висновку, що
використання лише абсолютних показників описової статистики буде не ефективним,
оскільки обсяги експортних та імпортних операцій для різних країн дуже відрізняються між
собою за величиною. Натомість використання відносних показників дасть змогу порівняти
варіацію даних, що характеризують торгівлю різних країн. Окрім того нами здійснений поділ
країн ЄС на кластери за відносними показниками варіації даних експортних та імпортних
операцій, що дозволило виділити групи країн із подібною варіацією експорту та імпорту.
1.
Eurostat [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ec.europa.eu/.
2.
Голубова Г. В. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України [Електронний
ресурс] / Г. В. Голубова // Вісник
Харківського
національного
університету
імені В. Н. Каразіна. Серія Економічна. – 2014. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhE_2014_1096_87_16.pdf
3.
Пример использования кластерного анализа STATISTICA в автостраховании
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://statsoft.ru/solutions/ExamplesBase/branches/detail.php?ELEMENT_ID=1573&sphrase_id=5
7384.
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ПОБУДОВА АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТА З
КОСОСИМЕТИРЧНОЮ, НЕВИРОДЖЕНОЮ МАТРИЦЕЮ КОЕФІЦІЕНТІВ
СИСТЕМИ
Коломійчук О.П., Новицький В.В.
Розглядається об’єкт керування, рух якого, описується наступною системою рівнянь
x = ( A0 + εA1 ) x + Bu,
(1)
y = Cx,
де x = [ x1 ,..., x2 n ]T - n вимірний вектор стану, u = [u1 ,..., um ]T - m вимірний вектор керувань,
y = [ y1 ,..., yl ]T - l вимірний вектор виходу, ε малий параметр; A0 ∈ ℜ2 n× 2 n , A0 = − A0T кососиметрична невироджена матриця, A1 ∈ ℜ 2 n× 2 n - матриця збурення, B ∈ ℜ2 n× m - матриця

при керуванні, C ∈ ℜl × 2 n - матриця спостережень. Елементи матриць A0 , A1 , B та C всі, або
частково є невизначеними.
В роботі розроблено алгоритм побудови керування для системи (1), який складається з двох
складових. Перша з них реалізується, за допомогою розв’язання задачі ідентифікації
неперервних систем методом квазілінеризації [1], а друга базується на методі [2], побудови
керування для майже консервативних динамічних систем. За рахунок специфічної форми
притаманної системі (1) вдалось аналітично записати закон керування. Запропонований
підхід, може використовуватись для побудови керування для коливальних систем, зокрема
гіроскопічних.
1. Гроп Д. Методы идентификации систем / Д. Гроп. – первод с англ., «Мир» 1979.
2. Новицький В.В., Хуан Чень. Оптимальное управление почти консервативными
системами / В.В. Новицкий, Хуан Чень //зб. Праць Інституту математики НАН Укаїни. –
2004. Т.1, – №2. – С.152-157.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А.
Работа посвящена исследованию вопроса о чувствительности [1-3] гироскопических
систем [4-6] к вариации их параметров при различных изменениях внутренних и внешних
факторов, воздействующих на указанные системы.
Исследование данной проблемы имеет достаточную высокую степень важности и
актуальности.
Вызвано это, в первую очередь, тем, что в процессе функционирования как
гироскопической управляемой системы, так и любой другой системы управления, их
параметры могут существенным образом отличаться от расчетных в следствие действия на
них параметрических возмущений [3].
Кроме того, выявление параметров, к изменениям которых исследуемая система
обладает высокой степенью чувствительности, их анализ и изучение, позволяет в отдельных
случаях повысить эффективность и качество исследуемой системы за счет выработки
отдельных управляющих воздействий, направленных на снижение чувствительности или (в
случае адаптивных систем, систем идентификации и т.п.) на целенаправленное изменение
некоторых своих параметров [2, 3].
В данной работе проводится анализ различных подходов к исследованию
чувствительности различных гироскопических систем (с различными уравнениями
движения).
В результате проведенных исследований была выявлена чувствительность
исследуемых систем к вариации параметров. В зависимости от ставящихся перед
исследователем целей полученные результаты могут в дальнейшем быть использованы при
решении задач управления и регулирования.
1. Рубан, А. И. Идентификация и чувствительность сложных систем [Текст] /
А. И. Рубан. – Томск: Изд-во ТГУ, 1982. – 304 с.
2. Городецкий, Ю. И. Функции чувствительности и динамика сложных механических
систем [Текст] / Ю. И. Городецкий. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун.-та
им. Н.И. Лобачевского, 2006. – 236 с.
3. Розенвассер, Е. Н. Вклад ленинградских ученых в развитие теории чувствительности
систем управления [Текст] / Е. Н. Розенвассер, Р. М. Юсупов // Труды СПИИРАН. – 2013. –
Вып. 25. – C. 13-41.
4. Бороздин, В. Н. Гироскопические приборы и устройства систем управления: учеб.
пособие для втузов [Текст] / В. Н. Бороздин. – М.: Машиностроение, 1990. – 272 с.
5. Пельпор, Д. С. Гироскопические системы. Теория гироскопов и гироскопических
стабилизаторов: учеб. для вузов [Текст] / Д. С. Пельпор. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1986. –
423 с.
6. Методы моделирования и цифровая обработка сигналов в гироскопии [Электронный
ресурс] / Басараб М.А., Кравченко В.Ф., Матвеев В.А. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108096.html. – Название с экрана.
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Ëþáàðùóê .À.
Ðîçãëÿíåìî çàäà÷ó ïåðåñëiäóâàííÿ, ÿêà îïèñó¹òüñÿ ñèñòåìîþ ëiíiéíèõ ôóíêöiîíàëüíîäèôåðåíöiàëüíèõ ðiâíÿíü íåéòðàëüíîãî òèïó

ż(t) = Az(t) + Bz(t − τ ) + C ż(t − τ ) + ϕ(t, u, v),
z(t) = z0 (t), −τ ≤ t ≤ 0,

t ≥ 0;

(1)

äå z ∈ Rn , A, B , C  n × n ïîñòiéíi ìàòðèöi, τ = const. Ïàðàìåòðè êåðóâàííÿ ãðàâöiâ u i
v âèáèðàþòüñÿ ç îáëàñòåé êåðóâàííÿ U (t) i V (t), ïðè÷îìó U (t) ∈ K(Rp ), V (t) ∈ K(Rq ) i ¹
âèìiðíèìè áàãàòîçíà÷íèìè âiäîáðàæåííÿìè äëÿ t ∈ [0, +∞). Âåêòîð-ôóíêöiÿ ϕ(t, u, v) 
áëîê êåðóâàííÿ  âèçíà÷åíà íà ìíîæèíi [0, +∞)×Rp ×Rq i çàäîâîëüíÿ¹ óìîâè Êàðàòåîäîði.
Áóäåìî òàêîæ ââàæàòè, ùî kϕ(t, u, v)k ≤ a(t), ∀u ∈ U (t), v ∈ V (t), t ∈ [0, +∞).
Öèëiíäðè÷íà òåðìiíàëüíà ìíîæèíà ìà¹ âèãëÿä [1]

M ∗ (t) = M0 + M (t), t ∈ [0, +∞),

(2)

äå M0  ëiíiéíèé ïiäïðîñòið ç Rn , à M (t)  âèìiðíå áàãàòîçíà÷íå âiäîáðàæåííÿ, ùî íàáóâà¹
çíà÷åííÿ ç K(L), äå L  îðòîãîíàëüíå äîïîâíåííÿ äî M0 ó ïðîñòîði Rn .
Ââàæà¹ìî, ùî ãðà âiäáóâà¹òüñÿ íà iíòåðâàëi ÷àñó [0, T ]. Òîäi êåðóâàííÿ ïåðøîãî ãðàâöÿ îáèðà¹ìî ç óðàõóâàííÿì iíôîðìàöi¨ ïðî ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ z0 (·) i vt (·) ó âèãëÿäi
âèìiðíî¨ ôóíêöi¨
u(t) = u(z0 (·), vt (·)), t ∈ [0, T ], u(t) ∈ U,
(3)
äå vt (·) = {v(s) : v(s) ∈ V (s), s ∈ [0, t]}  ïåðåäiñòîðiÿ êåðóâàííÿ äðóãîãî ãðàâöÿ äî
ìîìåíòó t. Òàêå êåðóâàííÿ ðåàëiçó¹ êâàçiñòðàòåãiþ.
Íåõàé π  îðòîïðîåêòîð, ùî äi¹ ç Rn ó L. Ââàæàþ÷è, ùî ϕ(t, U (t), v) = {ϕ(t, u, v) :
u ∈ U (t)}, ðîçãëÿíåìî áàãàòîçíà÷íi âiäîáðàæåííÿ
\
W (t, s, v) = πK(t)ϕ(s, U (s), v), W (t, s) =
W (t, s, v), t ≥ s ≥ 0, v ∈ V (s),
v∈V (s)

âèçíà÷åíi íà ìíîæèíàõ ∆ × V i ∆ âiäïîâiäíî, äå ∆ = {(t, s) : t ≥ s ≥ 0}, K(t)  ìàòðè÷íà
ôóíêöiÿ Êîøi ç ïðåäñòàâëåííÿ ðîçâ'ÿçêó [2,ñ. 63].
Óìîâà 1 (Óìîâà Ïîíòðÿãiíà). Âiäîáðàæåííÿ W (t, s) 6= ∅ íà ìíîæèíi ∆.
Òåîðåìà 1. Íåõàé äëÿ êîíôëiêòíî-êåðîâàíîãî ïðîöåñó (1), (2) âèêîíó¹òüñÿ óìîâà
Ïîíòðÿãiíà, âiäîáðàæåííÿ M (t) ¹ îïóêëîçíà÷íèì i äëÿ ïî÷àòêîâîãî ñòàíó z0 (·) i äåÿêîãî
ñåëåêòîðà γ(t, ·) ∈ Γ, T ∈ T (z0 (·), γ(·, ·)) 6= ∅. Òîäi òðà¹êòîðiÿ ïðîöåñó (1) ìîæå áóòè âèâåäåíà ç ïî÷àòêîâîãî ñòàíó z0 (·) íà òåðìiíàëüíó ìíîæèíó M ∗ (T ) ó ìîìåíò T çà äîïîìîãîþ
êåðóâàííÿ âèãëÿäó (3).

1. Chikrii A.A. Conict-Controlled Processes / A.A. Chikrii.  New York : Springer, Science and Business
Media, 2013.  424 p.
2. Áåëëìàí Ð. Äèôôåðåíöèàëüíî-ðàçíîñòíûå óðàâíåíèÿ / Ð. Áåëëìàí, Ê. Êóê.  Ì. : Ìèð, 1967. 
548 ñ.
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ
Ляшенко О.І.
Моделювання та прогнозування волатильності часових рядів на фінансових ринках є
актуальною задачею інвестиційних консультантів, економістів та інших фахівців.
Невизначеність, що змінюється в часі, є однією з характеристик фінансових ринків. У зв’язку
з цим спостерігається таке явище, як «кластеризація волатильності», що означає
періодичність зміни волатильності. Варто враховувати також, що багато фінансових
взаємозв’язків внутрішньо нелінійні. Це пов’язано з особливостями фінансових даних,
наприклад, з тенденцією фінансових часових рядів мати розподіл з нетиповими критичними
зонами («хвостами») та зміщеннями щодо середнього.
Мірою волатильності є дисперсія ряду. Одним з інструментів, що застосовуються до
фінансових часових рядів, є ARCH-процеси (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity).
Вперше таке розширення регресійних моделей було представлено в роботі Роберта Енгла [1].
Розширенням ARCH-моделі є GARCH-модель волатильності, де на поточну волатильність
впливають як попередні зміни цін, так і попередні оцінки волатильності. Узагальнений
ARCH-процес, який запропонований Т. Боллерслевом [2], має нескінченну пам'ять та
допускає більш економну параметризацію.
ARCH/GARCH-моделі належать до класу нелінійних моделей з умовною дисперсією,
яка змінюється в часі, що дає змогу, крім середнього значення досліджуваного показника,
одночасно моделювати динаміку його дисперсії, а відтак коректно описувати такі явища, як
кластеризація волатильності, асиметричність інформації тощо.
Прикладами фінансових часових рядів з високою частотністю можуть слугувати ціни
та індекси фондових товарних бірж. У практичних дослідженнях їх часто аналізують у формі
геометричних доходів, тобто логарифму темпу зростання ціни активу (або темпу зростання
біржового індексу) yt :

 yt 
rt log =
=
(1)
 log ( yt ) − log ( yt −1 ) ,
 yt −1 
де rt - геометричний дохід від активу.
Авторегресійна умовна гетероскедастичність, тобто зміна в часі дисперсії випадкових
величин (збурень), формалізовано представляється таким чином:
(1)
a=
yt +1 − µ y ( y1 , y2 ,..., yt ) ,
t +1
де at +1 - збурення (випадкова величина) в момент часу t + 1 ; yt +1 - значення показника в

момент часу t + 1 ; µ y ( y1 , y2 ,..., yt ) - середнє значення показника, оцінене на основі даних, які

передують моменту часу t + 1 .
Для проведення моделювання волатильності фінансового часового ряду було обрано
польський фондовий індекс WIG. Порівнюються результати моделювання волатильності
фондового індексу WIG у програмних пакетах R, Eviews, Gretl.
1. Engle R. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of
United Kingdom Inflation / R. Engle // Econometrica. – Vol. 50, Is. 4. – 1982. – P. 987-1008.
2. Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity / T. Bollerslev //
Journal of Econometrics. – 1986. - #31. – P. 307-327.
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ÐÎÁÀÑÒÍÀß ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈß È ÏÎÄÀÂËÅÍÈÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÕ
ÂÎÇÌÓÙÅÍÈÉ Â ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ìàçêî À.Ã., Êóñèé Ñ.Í.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ êëàññ íåëèíåéíûõ äèñêðåòíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ

(1)
ãäå xt ∈ Rn, ut ∈ Rm è yt ∈ Rl  âåêòîðû ñîîòâåòñòâåííî ñîñòîÿíèÿ, óïðàâëåíèÿ è èçìåðÿåìîãî âûõîäà A(xt), B(xt), C(xt) è D(xt)  ìàòðèöû, íåïðåðûâíî çàâèñÿùèå îò xt â
îêðåñòíîñòè S0 ñîñòîÿíèÿ xt = 0, t ∈ T = {0, 1, . . . }. Ïðåäëàãàþòñÿ óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
è ìåòîäû ïîñòðîåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ ïîðÿäêà r
ξt+1 = Zξt + V yt , ut = U zt + Kyt ,
(2)
îáåñïå÷èâàþùèõ àñèìïòîòè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü íóëåâîãî ñîñòîÿíèÿ çàìêíóòîé ñèñòåìû,
íà îñíîâå ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî X è X0 ìàòðè÷íîé ñèñòåìû [1]
B ⊥T (AXAT − ρ2 X) B ⊥ < 0, X ≥ X0 > 0, rank (X − X0 ) ≤ r,
(3)
AX0 AT − ρ2 X0 < AX0 C T (CX0 C T )−1 CX0 AT ,
(4)
ãäå 0 < ρ ≤ 1, B ⊥  îðòîãîíàëüíîå äîïîëíåíèå ñòîëáöîâ ìàòðèöû B = B(0), A = A(0) è
C = C(0). Ñëó÷àé r = 0 è X = X0 ñîîòâåòñòâóåò ñòàòè÷åñêîìó ðåãóëÿòîðó ut = Kyt .
Äëÿ êëàññà ëèíåéíûõ ñèñòåì ñ óïðàâëÿåìûìè è íàáëþäàåìûìè âûõîäàìè
xt+1 = Axt + B1 wt + B2 ut , zt = C1 xt + D11 wt + D12 ut , yt = C2 xt + D21 wt + D22 ut , (5)
èçó÷àåòñÿ îáîáùåííàÿ çàäà÷à H∞-îïòèìèçàöèè c èñïîëüçîâàíèåì êðèòåðèÿ êà÷åñòâà [1]
xt+1 = A(xt )xt + B(xt )ut ,

kzkQ
p
,
J=
sup
2
kwkP + xT0 X0 x0
0<kwk2P +xT
0 X0 x0 <∞

yt = C(xt )xt + D(xt )ut ,

kzk2Q

=

∞
X

ztT Qzt ,

t=0

kwk2P

=

∞
X

wtT P wt ,

(6)

t=0

ãäå P = P T > 0, Q = QT > 0 è X0 = X0T > 0, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåò âçâåøåííûé
óðîâåíü ãàøåíèÿ âõîäíûõ ñèãíàëîâ wt è íà÷àëüíûõ âîçìóùåíèé x0 [2]. Ôîðìóëèðóþòñÿ
íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ îöåíêè J < γ ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà (2)
ñ íà÷àëüíûì âåêòîðîì ξ0 = 0. Ïðè èõ âûïîëíåíèè çàìêíóòàÿ ñèñòåìà (2), (5) ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ
1
wt =

γ

Θzt ,

ΘT P Θ ≤ Q,

ðîáàñòíî óñòîé÷èâà è èìååò îáùóþ êâàäðàòè÷íóþ ôóíêöèþ Ëÿïóíîâà v(x) = xT Xx.
Ïðåäëàãàåìûå àëãîðèòìû ñèíòåçà ñ èñïîëüçîâàíèåì äèíàìè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ ïîëíîãî ïîðÿäêà r = n è ñòàòè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ ñâîäÿòñÿ ê ðåøåíèþ ëèíåéíûõ ìàòðè÷íûõ íåðàâåíñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì LMI Toolbox êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû Matlab.

1. Ìàçêî À.Ã. Ðîáàñòíàÿ óñòîé÷èâîñòü è ñòàáèëèçàöèÿ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ìåòîäû ìàòðè÷íûõ è
êîíóñíûõ íåðàâåíñòâ.  Ïðàöi Iíñòèòóòó ìàòåìàòèêè ÍÀÍ Óêðà¨íè, Ò. 102.  Êè¨â, 2016.  332 ñ.
2. Stoorvogel A.A. The H∞ control problem: a state space approach.  Englewood Clis: Prentice-Hall
Inc., 1992.  276 p.
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МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
З НЕЧІТКОЮ МНОЖИНОЮ ІНДЕКСІВ ОБМЕЖЕНЬ
Мановицька Д.О.
Для сучасних задач прийняття рішень характерно:
1. використання багатьох критеріїв (багатокритеріальність),
2. можливість та необхідність цілеспрямованої зміни допустимої області та параметрів
критеріїв в процесі оптимізації,
3. багаторівневість організаційних систем, як об'єкта дослідження та управління,
розподіленість прийняття рішень по підсистемах і необхідність взаємодії, узгодження,
координації рішень для моделей окремих рівнів.
У роботі отримані результати в області теорії прийняття багатокритеріальних рішень в
умовах невизначеності, що обумовлена нечіткою початковою інформацією.
В роботі побудована багатокритеріальна модель задачі управління розвитком з
нечіткою множиною індексів заданих «чітких» обмежень.
Запропоновано використовувати цю модель до цілеспрямованого вибору нової
структури та приросту потужностей альтернативних джерел енергії, серед яких, в першу
чергу, розглядають виробництво енергії біомаси, вітру та сонця. Цільові установки розвитку
задаються з прогнозів міжнародного енергетичного агентства.
Для побудови області допустимих розв’язків задачі використовувались обмеження з
моделі – Renewable Power Optimization Model [1].
Розглядалися критерії: мінімізації обсягів інвестицій, витрат на одиницю виробленої
енергії, терміну окупності, загальної вартості обслуговування, ризиків, кількості викидів
вуглекислого газу, максимізації надійності системи, термічного коефіцієнта корисної дії,
виробництва енергії, утилізації.
Для розв’язання сформульованої задачі управління змінами пропонується
використовувати алгоритми системної оптимізації [2,3]. Підхід до управління інноваціями на
основі цілеспрямованої зміни системи у відповідності з визначеною цільовою установкою
був запропонований в роботі Глушкова В.М. "О системній оптимізації" та названий
системною оптимізацією.
Методи системної оптимізації надають математичну основу для підтримки прийняття
рішень при управлінні розвитком розподілених багатокритеріальних багаторівневих систем.
Ефективність даного підходу підтверджується практикою застосування СППР для
управління інноваціями в різних предметних областях.
Результати дослідження планується використовувати при управлінні розвитком
організаційних систем з нечіткою множиною індексів чітких обмежень, що створюють
область допустимих розв’язків.
1. Cong R.-G., Shen S. “How to Develop Renewable Power in China? A Cost-Effective
Perspective”. The Scientific World Journal,vol. 2014.
2. Доленко Г. О. “Системна оптимізація. Прикладні задачі”: навч.-метод. посіб.-К.: ВПЦ
“Київський університет”, 2014. -67 с.
3. Доленко Г.О., Хусаинов Д.Я. Частичная обратная задача линейного квадратичного
программирования // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 3. – V. 41. – С. 473–478.
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МОДАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ З МІНІМАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЧУТЛИВІСТІ

Матвієнко В.Т.

В системах керування неможливо абсолютно точно
відтворити номінальні
характеристики окремих компонент системи. Питання чутливості системи керування до їх
параметрів виникає кожний раз при проектуванні фізичної моделі.
В роботі розглядається задача вибору модального регулятора з мінімальною
чутливістю. При виборі багатовимірного модального регулятора, який забезпечує замкнутій
системі керування заданий спектр, існує деяка множина довільних параметрів. Тому можна
скористатися цією множиною параметрів, щоб розв’язки замкнутої системи керування були
мінімально чутливими від цих параметрів системи. Розглянемо систему керування
dx(t )
(1)
= Ax(t ) + Bu (t )
dt
з модальним m - вимірним керуванням u (t ) = Cx(t ) , де x(t ) - вектор стану системи n
вимірний, C - матриця розмірності m × n оберненого зв’язку системи.
Відомо, що m - вимірний модальний регулятор можна представити у вигляді

(

)

−1

u (t ) = Cx(t ) = v( p − a ) T P −1 Bv, ABv,  , A n −1 Bv x(t ) ,
де компоненти n вимірного вектора p є коефіцієнтами характеристичного многочленна

розімкнутої системи (1)
є
a
p = ( p1 , p 2 ,  , p n )T , компоненти вектора
ϕ A (λ ) = λn + p1λn −1 + p 2 λn − 2 +  + p n ,
коефіцієнтами характеристичного многочленна замкнутої системи (1).
Розглянемо функцію чутливості розв’язку системи (1) від вектора параметрів v ,
dx(t )
dv T

= U (t ) . Матричне диференціальне рівняння для функції чутливості має вигляд

(

)

−1
dU (t ) 
=  A + Bv( p − a )T P −1 Bv, ABv,, An −1Bv U (t ) +
dt



(

+ B ( p − a )T P −1 Bv, ABv,, An −1Bv
U (t0 ) = 0 ,

де

)

−1

x(t ) − BvxT (t )( y1 , y2 ,, ym ),

(2)

 biT 
 1 p1 p2  pn −1 




T
T
 −1T −1T
 0 1 p1  pn − 2 
−1T  bi A
,
yi = S 
 S P ( p − a ), i = 1,2,, m , P = 
     





0 0 0 
 bT AT n−1 
1 

 i


(

)

S = Bv, ABv,, An −1Bv , v ∈ {v : det S ≠ 0} .

Для забезпечення мінімальної чутливості розв’язків замкнутої системи від вектора
параметрів v розглядається функціонал якості
t1

(

)

I (v) = ∫ tr U T (t )U (t ) dt .

Тобто

задача

зводиться

до

t0

знаходження

диференціальних рівнянь (1), (2).
Наводиться алгоритм мінімізації функціонала (3).
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НЕТАГОНИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ИГРА С ОГРАНИЧЕННЫМ
ЗАПАСОМ ВРЕМЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ
Мохонько Е.З.
Если в ходе управления динамическим процессом используется информация, за
которую нужно платить, то появляется заинтересованность в оптимальном ее получении.
Поэтому понятна важность и актуальность всестороннего изучения допустимых и
оптимальных режимов получения информации при управлении динамическим процессом.
В частности, это можно делать с помощью игровых моделей, в которых игроки
обладают особенностями получаемой информации. Такими особенностями могут быть
неточность, запаздывание получаемой информации, получение ее в отдельные моменты
времени, а не непрерывным образом. Игровые модели такого рода рассматривали многие
исследователи. Например, Красовский Н.Н., Субботин А.И., Куржанский А.Б., Петросян
Л.А., Черноусько Ф.Л., Меликян А.А., Кононенко А.Ф., Клейменов А.Ф. и др.
Кононенко А.Ф. [1] рассмотрел неантагонистическую повторяющуюся игру, в которой
игроки могут получать информацию как непрерывным, так и дискретным способом.
Длительность одного наблюдения фиксирована. Он определил минимальное суммарное
время, которое игрок должен затратить на наблюдение за ходом игры, для того, чтобы
сохранить ситуацию равновесия, существующую при непрерывном наблюдении.
Из этой работы естественно вытекает следующая постановка задачи [2]. Пусть
фиксированы суммарное время наблюдения и стоимость одного наблюдения. Определить
все множество выборов, порожденных равновесными стратегиями при непрерывном
наблюдении, которое можно сохранить при отсутствии непрерывного наблюдения. И при
этом необходимое для поддержания равновесия суммарное время наблюдения не превысило
бы имеющегося запаса времени наблюдения.
В данной работе такого рода задача решается для некоторой дифференциальной игры.
Этот результат является новым для неантагонистических дифференциальных игр.
Рассматривается
неантагонистическая дифференциальная игра с фиксированным
временем окончания. Правые части уравнений, описывающих игру, зависят только от
управлений игроков.
Игроки применяют стратегии, позволяющие получать информацию о позиции
дискретным и непрерывным способами. На одно наблюдение тратится фиксированное
время. Суммарный запас времени наблюдения ограничен.
Находится некоторое множество управлений из допустимого множества управлений.
Равновесные стратегии, соответствующие этим управлениям, определяют режим получения
информации. При этом режиме суммарное время наблюдения не превышает имеющегося
запаса времени наблюдения.
1. Кононенко А.Ф. О задаче наблюдения в повторяющихся операциях // Современное
состояние теории исследования операций: Сборник научных трудов. – Москва: Наука, - 1979.
– С. 179-182.
2. Мохонько Е.З. Динамика информационных процессов в неантагонистических
играх. Дис….докт. физ. – матем. наук. – Москва: ВЦ РАН, - 1997. – С. 40 -52.
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МОДЕЛЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ХІМІЧНИХ АВАРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГІС
Пашинська Н.М., Бичков О.С.
Високий рівень техногенного навантаження на територію України та значна
концентрація промислових підприємств підвищують ризики забруднення повітря внаслідок
аварій на хімічних підприємствах. Зростання ризиків таких небезпек зумовлюють
необхідність створення автоматизованих систем моніторингу та прогнозування просторового
розповсюдження хімічного забруднення з використанням моделювання на основі
геоінформаційних систем (ГІС).
Метою просторово-часового моделювання є надання просторової прогнозної
інформації відносно можливих наслідків аварії на хімічно небезпечних об’єктах для
проведення заходів щодо упередження виникнення аварії та підготовки сил та засобів щодо
ліквідації її наслідків. Численні моделі розповсюдження забруднення повітря можна
об’єднати у 4 групи: емпірично-статистичні моделі, авторегресійні моделі, гаусівські моделі
та моделі турболентно-дифузійного переносу.
В Україні у практичній сфері використовується методика МНС. Для цієї методики
розраховуються глибина поширення хмари, площа зони можливого хімічного забруднення
(ПЗХЗ), площа та ширина прогнозованої зони хімічного забруднення, час випаровування та
час підходу хмари небезпечних хімічних речовин до населеного пункту, прогноз площі
забруднення населеного пункту, прогноз втрат населення за кількістю населення в ПЗХЗ,
виконується присвоєння ступеня хімічної небезпеки для адміністративно-територіальних
одиниць, що потрапили в ПЗХЗ.
У загальному вигляді задача прогнозу забруднення повітря математично може бути
визначена як розв’язання за певних початкових і граничних умов диференційного рівняння:
𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑞𝑞
+ ∑3𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑥𝑥 = ∑3𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝛼𝛼𝑞𝑞
(1)
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

де t – час;
x i – координати;
u i , K i – складові середньої швидкості переміщення забруднення і коефіцієнта обміну, що
відносяться до напряму осі x i (i = 1, 2, 3);
α – коефіцієнт, що визначає зміну концентрації за рахунок перетворення забруднення.
Геоiнформацiйне моделювання поєднує в собi просторове моделювання з обробкою та
аналiзом просторових та атрибутивних даних. ГIС забезпечують надання необхiдної
iнформацiї про топографiчнi особливостi мiсцевостi, векторні шари областей, районiв,
населених пунктiв з iнформацiєю про кiлькiсть населення, рельєфу та лiсових масивiв
територiї, для якої виконується прогнозування за рахунок iнтеграцiї даних дистанцiйного
зондування, цифрових моделей мiсцевостi, векторних шарiв об’єктiв та статистичних даних
на основi сучасних розподiлених веб-орiєнтованих платформ.
Таким чином, одним з перспективних напрямів при побудові систем прийняття рішень
при хімічних аваріях є інтеграція елементів експертних систем та геоiнформацiйних
технологiй на базi веб-рiшень, що дозволяють досягнути нової якостi реагування на загрози
хiмiчних аварiй та попередження населення.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТАБИЛИЦИИ ПРОГРАММНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ДВУЗВЕННОГО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Раков С.Ю., Федорова Л.В.
В работе исследуется задача теории управления стабилизацией механического роботаманипулятора, состоящего из двух звеньев с тремя степенями свободы [1]. Звенья робота
связаны цилиндрическим шарниром, а сам робот стоит на неподвижном основании.
Движение робота совершается в пространстве обобщенных координат q1 , q2 , q3 : q1 и q2 углы поворотов вокруг осей двухстепенного шарнира, q3 - угол между осями звеньев, массы
и длины которых (m1 , l1 ) и (m2 , l2 ) . На пару звеньев манипулятора действуют силы тяжести
=
Π µ2 sin q2 + µ3 sin(q2 + q3 ),
gl2 (m1 + 0.5m2 ), µ3 =
0.5 gl2 m2
µ2 =

Действие непотенциальных сил не учитывается.
Решение поставленной задачи строится по принципу нелинейного интегрального
закона управления и теоретически обосновывается корректность подхода. Моменты
управляющих воздействий:
t

Q1 =
−λ1 sin(q1 (t ) − q10 ) − cos q1 (t ) ∫ p (ν − t )(sin q1 (t ) − sin q1 (ν ))dν ,
0

Q2
=

µ2 cos q20

cos(q2 (t ) − q20 ) +

µ3 cos(q20 + q30 ) cos(q2 (t ) + q3 (t ) − q20 − q30 ) −

t

−λ2 sin(q2 (t ) − q20 ) − cos q2 (t ) ∫ p (ν − t )(sin q2 (t ) − sin q2 (ν ))dν ,
0

Q3
=

µ3 cos(q20

+ q30 ) cos(q2 (t ) + q3 (t ) − q20

− q30 ) −

t

−λ3 sin(q3 (t ) − q30 ) − cos q3 (t ) ∫ p (ν − t )(sin q3 (t ) − sin q3 (ν ))dν ,
0

Стабилизация программной позиции системы обеспечивается выполнением набора
условий λ1 > 0, λ2 − µ2 − µ3 ≥ ρ1 > 0, λ3 − µ3 ≥ ρ 2 > 0, ρ1ρ 2 > µ32
Актуальные численные расчеты выполнены в среде matlab.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 15-01-08482, № 15-01-08599).
1. Черноусько Ф.Л., Ананьевский И.М., Ремшин С.А. Методы управления
нелинейными механическими системами, Физматлит, М., 2006, 326 с.
2. Андреев А.С., Перегудова О.А., Раков С.Ю. Уравнения Вольтерра в моделировании
нелинейного интегрального регулятора // Журнал СВМО. 2016. Т. 18, № 3.
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ЗАДАЧА МИНИМАКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОЧТИ КОНСЕРВАТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ
Святовец И.Ф.
Рассматривается задача построения минимаксного управления [1] для линейной
стационарной почти консервативной системы [2], на которую действует неизвестное
возмущение f (t ) с ограниченной энергией. Модель системы имеет вид
(1)
x = ( A0 + εA1 ) x + εBu + εΨf .
Для нахождения решения уравнения Риккати
(2)
P( A0 + εA1 ) + ( A0 + εA1 ) T P − εP (BB T − γ −2 ΨΨ T )P + εQ = 0
предлагается подход, согласно которому матрица-решение представляется в виде
разложения в ряд по малому параметру и неизвестные составляющие этой матрицы
определяются из бесконечной системы матричных уравнений.
Формулируется необходимое условие существования решения уравнения Риккати, а
также теоремы про аддитивные операции над определенными параметрическими матрицами,
с помощью которых выводится условие для оценки параметра, входящего в уравнение
Риккати.
Приводится пример решения задачи минимаксного управления для гироскопической
системы. За основу выбрана система
дифференциальных уравнений, описывающая
движение ротора, вращающегося с постоянной угловой скоростью.
1. Александров А.Г. Методы построения систем автоматического управления. Ин-т проблем
управления РАН. М.: Физматлит, 2008.-232с.
2. Новицький В.В. Керування гіроскопічними системами та інші задачі аналітичної механіки.
//Математика та її застосування: праці Ін-ту математики НАН України. - К.: Інститут
математики НАН України, 2008. - Т.78. - 124с.
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ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÜ ÑÕÅÌ ÐÀÑÙÅÏËÅÍÈß ÄËß ÎÏÅÐÀÒÎÐÍÛÕ
ÂÊËÞ×ÅÍÈÉ Ñ ÌÎÍÎÒÎÍÍÛÌÈ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀÌÈ

Ñåì¼íîâ Â.Â.
Ïóñòü H  äåéñòâèòåëüíîå
ãèëüáåðòîâî ïðîñòðàíñòâî, Ai : H → 2H  ìîíîòîííûé
Pp
îïåðàòîð, i = 1, p; A = i=1 Ai  ìàêñèìàëüíûé ìîíîòîííûé îïåðàòîð.
Ðàññìîòðèì îïåðàòîðíîå âêëþ÷åíèå [1]:
íàéòè x ∈ C : 0 ∈ Ax = (A1 + A2 + ... + Ap) x.
(1)
Ìíîæåñòâî ðåøåíèé çàäà÷è (1) îáîçíà÷èì S .
Âûáåðåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë (λn) ∈ `2\`1.
Öåëü äîêëàäà  ðàññêàç î äîêàçàòåëüñòâå ñõîäèìîñòè è îïûòå èñïîëüçîâàíèÿ ñëåäóþùèõ ÿâíûõ èòåðàöèîííûõ ìåòîäîâ ðàñùåïëåíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ âàðèàöèîííîãî íåðàâåíñòâà (1). Ïîä ÿâíûì ìû ïîíèìàåì ìåòîä íå ñîäåðæàùèé îïåðàöèé âû÷èñëåíèÿ ðåçîëüâåíò
îïåðàòîðîâ Ai.
Àëãîðèòì 1 (áàðèöåíòðè÷åñêèé).


 x1 ∈ H,
y(n,i) = xn − λn u(n,i) , u(n,i) ∈ Ai xn , i = 1, p,
 x
1
1
1
n+1 = p yn,1 + p yn,2 + ... + p yn,p .
Àëãîðèòì 2 (ïîñëåäîâàòåëüíûé).


x1 ∈ H,



y(n,0) = xn ,
y
= y(n,i−1) − λn u(n,i) , u(n,i) ∈ Ai y(n,i−1) , i = 1, p,


 (n,i)
xn+1 = yn,p .

Äàæå â ñëó÷àå p = 1, êîãäà ìåòîäû ñîâïàäàþò ñ êëàññè÷åñêèì ¾ñóáãðàäèåíòíûì
ìåòîäîì¿, íà òàêîì óðîâíå îáùíîñòè íå ïðèõîäèòüñÿ îæèäàòü ñõîäèìîñòè ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé (xn). Ïîýòîìó îñíîâíîé öåëüþ áóäåòP äîêàçàòåëüñòâî ñëàáîé ñõîäèìîñòè â H ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ÷åçàðîâñêèõ ñðåäíèõ zn = P λλx .
Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ èìååò ìåñòî àëüòåðàòèâà [2, 3]:
1) åñëè S 6= ∅, òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü (zn) ñëàáî ñõîäèòñÿ ê íåêîòîðîìó ýëåìåíòó x ∈ S ;
2) åñëè S = ∅, òî kznk → +∞.
n
k=1 k k
n
k=1 k

1. Bauschke H.H. Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces / H.H. Bauschke, P.L.
Combettes.  New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer, 2011.  408 p.
2. Ñåìåíîâ Â.Â. ßâíûé àëãîðèòì ðàñùåïëåíèÿ äëÿ âàðèàöèîííûõ íåðàâåíñòâ ñ ìîíîòîííûìè îïåðàòîðàìè / Â.Â. Ñåìåíîâ // Æóðíàë îá÷èñëþâàëüíî¨ òà ïðèêëàäíî¨ ìàòåìàòèêè.   2 (112).  2013.  Ñ.
42-52.
3. Ñåìåíîâ Â.Â. Àëãîðèòì ðàñùåïëåíèÿ äëÿ âàðèàöèîííûõ íåðàâåíñòâ ñ ìàêñèìàëüíûìè ìîíîòîííûìè îïåðàòîðàìè / Â.Â. Ñåìåíîâ, Í.È. Ëÿøêî, Ë.Ì. ×àáàê // Æóðíàë îá÷èñëþâàëüíî¨ òà ïðèêëàäíî¨
ìàòåìàòèêè.  3 (117).  2014.  Ñ. 87-94.
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ПРО МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ТРИВИМІРНИХ ПРУЖНИХ ТІЛ
Стоян В.А., Даниш С.Т.
Просторові задачі класичної теорії пружності завжди були актуальними, хоча і
важкорозв’язними як математичними, так і чисельними методами. Особливо це стосується
інженерно-практичних задач для просторових тіл неканонічної форми з некласично
сформульованими початково-крайовими умовами.
В доповіді пропонується оригінальний підхід до побудови математичних моделей
неповно спостережуваних за початково-крайовими збуреннями тривимірних пружних
об’єктів. Побудовані математичні моделі є точними розв’язками класичних рівнянь Ляме та
за середньоквадратичним критерієм узгоджені з наявними початково-поверхневими
спостереженнями за об’єктом незалежно від кількості та якості (дискретні, чи неперервні)
останніх. Математична недовизначеність в постановках задач компенсується
сформульованими в роботі математичними умовами точності і однозначності побудованих
моделей. Структура запропонованих математичних моделей визначається алгебраїчноінтегральними співвідношенням, які є зручними для використання їх як базових при
розв’язанні прямих та обернених задач динаміки неповно (за початково-крайовим станом)
спостережуваних просторово розподілених пружних систем методами математичного
моделювання, розвиненими в [1]. Зауважимо, що в роботі обговорюються структура та
особливості використаних математичних моделей для випадків, коли початково-поверхневі
спостереження визначені неперервно та дискретно, коли вони недоступні для
досліджуваного об’єкта, або коли є несуттєвими і ними можна проігнорувати.
Запропонований підхід до побудови математичних моделей динаміки розглядуваного
класу механічних об’єктів ґрунтується на алгоритмах середньоквадратичного обернення
систем лінійних алгебраїчних, інтегральних та функціональних рівнянь, є досить
універсальним і може бути успішно використаним при розв’язанні широкого класу задач
керування такими об’єктами з метою середньоквадратичного наближення їх стану до
наперед дискретно та неперервно визначеного. Постановки названих задач є досить
універсальними і розв’язують проблеми керування з використанням усіх доступних для
цього керуючих факторів — об’ємного, початкового та поверхневого зовнішньодинамічних
збурень, взятих по одному, по два і всіх разом.
1.
Стоян В. А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних
динамічних систем. – Київ.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 310 с.
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ÍÅËÈÍÅÉÍÛÉ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ Ñ
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÜÞ
Ùåðáàê Â.Ô.
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíà çàäà÷à íàáëþäåíèÿ ñîñòîÿíèÿ äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðàâûå
÷àñòè êîòîðîé çàâèñÿò îò íåîïðåäåëåííûõ âîçìóùåíèé. À èìåííî: òðåáóåòñÿ àñèìïòîòè÷åñêè òî÷íî âîññòàíîâèòü (îöåíèòü) ïîëíûé ôàçîâûé âåêòîð

ẋ = f (x, m),

x ∈ Rn ,

y = h(x),
ïî èçìåðåíèÿì åå âûõîäà

y(t)

x(t)

äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû

m ∈ Rq ,

(1)

k

y∈R .

(2)

ïðè íåèçâåñòíîì âîçìóùåíèè

m(t).

Èñïîëüçóåòñÿ ïîäõîä,

ñâÿçàííûé ñ äèíàìè÷åñêèì ðàñøèðåíèåì èñõîäíîé ñèñòåìû è ñèíòåçîì èíâàðèàíòíûõ ñîîòíîøåíèé

Φ(x, ξ) = 0:
ξ˙ = F (ξ, y),

∂(h(x), Φ(x, ξ))
= n,
∂x

rank

ïîçâîëÿþùèé âûðàæàòü èñêîìûå êîìïîíåíòû ôàçîâîãî âåêòîðà êàê ôóíêöèè îò èçâåñòíûõ âåëè÷èí

y(t), ξ(t)

[1,2].

Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñèñòåìà (1) ñ ïîìîùüþ íåâûðîæäåííîé çàìåíû ïåðåìåííûõ ïðèâåäåíà ê âèäó, ïðè êîòîðîì èçìåðÿþòñÿ ïåðâûå

k êîîðäèíàò, y(t) = x1 (t), ãäå
x = (x1 , x2 ),T , x1 = (x1 , x2 , . . . , xk ),T x2 = (xk+1 , xk+2 , . . . , xn )T . Äëÿ ñèñòåì, ïðàâûå ÷àñòè
êîòîðûõ ïîñëå óêàçàíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ëèíåéíûìè îòíîñèòåëüíî íåèçìåðÿåìûõ ïåðåìåííûõ

x2 (t)

è âîçìóùåíèé

m(t)

x˙1 = f1 (x1 ) + g1 (x1 )x2 + b1 (x1 )m,
x˙2 = f2 (x1 ) + g2 (x1 )x2 + b2 (x1 )m,
ïîëó÷åíû óñëîâèÿ, äîñòàòî÷íûå äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âîçìóùåíèé
ðóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå ñîîòíîøåíèÿ

(3)

m(t)

èç óðàâíåíèé, ôîðìè-

Φ(x, ξ) = 0.

Â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ðåøåíà çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ âåêòîðà óãëîâîé ñêîðîñòè òâåðäîãî òåëà ïî èçìåðåíèÿì äâóõ åãî ïðîåêöèé, â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî òåëî íàõîäèòñÿ ïîä
äåéñòâèåì âíåøíåãî ìîìåíòà ñèë, ìîäóëü

ω̇1 = a1 ω2 ω3 + α1 m,

m(t)

êîòîðîãî íåèçâåñòåí.

ω̇2 = a2 ω1 ω3 + α2 m,
y1 = ω1 , y2 = ω2 .

ω̇3 = a3 ω1 ω2 + α3 m,

(4)
(5)

Ðàññìîòðåíî äâà ñïîñîáà ïîëó÷åíèÿ àñèìïòîòè÷åñêèõ îöåíîê ñêîðîñòè âðàùåíèÿ. Ïåðâûé
èç íèõ ñâÿçàí ñ èñêëþ÷åíèåì âîçìóùàþùåãî ìîìåíòà

m(t)

èç óðàâíåíèé, ôîðìèðóþùèõ

îáîáùåííûé íàáëþäàòåëü. Äëÿ ñëó÷àåâ, êîãäà èñêëþ÷èòü âîçìóùåíèÿ íåâîçìîæíî, ïðåäëîæåíà àäàïòèâíàÿ ñõåìà ðåøåíèÿ çàäà÷è íàáëþäåíèÿ ñ îäíîâðåìåííîé èäåíòèôèêàöèåé
ïîñòîÿííîãî ìîäóëÿ ìîìåíòà ñèë

m − const.

1. Ùåðáàê Â.Ô. Ñèíòåç äîïîëíèòåëüíûõ ñîîòíîøåíèé â çàäà÷å íàáëþäåíèÿ /Â.Ô. Ùåðáàê// Ìåõàíèêà
òâåðäîãî òåëà.  2004.  Âûï.33.  Ñ. 197 -216.
2. Æîãîëåâà Í.Â. Ñèíòåç äîïîëíèòåëüíûõ ñîîòíîøåíèé â îáðàòíûõ çàäà÷àõ óïðàâëåíèÿ / Í.Â. Æîãîëåâà, Â.Ô. Ùåðáàê // Òðóäû ÈÏÌÌ ÍÀÍ Óêðàèíû.  2015.  Ò.29. Ñ. 69-76.
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ORBITAL SCHREIER GRAPHS OF FREE PRODUCTS OF CYCLIC GROUPS
Fedorova M.V.
Consider a group G with a finite generation set S, acting on a set M .
The Schreier graph Γ(G, S, M ) of the action of the group G on the set M is a directed
graph with the set of vertices M and the set of edges M × S , where for every m ∈ M and s ∈ S
there is an edge (m, s) from m to s(m) and this edge has a label s.
Let the group G be generated by a finite set S of finite automaton permutations over the
alphabet X (see [1,2] for precise definitions). It acts on the sets X ∗ and X ω of all finite and
infinite words over the alphabet X respectively.
For all ω ∈ X ω we define the Schreier graph Γ(G, S, ω) of the action of the group G on
G−orbit of the word ω and call it the orbital Schreier graph and denote by Γω .
Let us consider a directed set of indices, i.e. a set I together with a reflexive, antisymmetric
and transitive binary relation  on it such that for arbitrary elements i ∈ I, j ∈ I of this set
there is an element k ∈ I satisfying i  k and j  k. Consider a family of graphs Γi , i ∈ I.
Assume that for arbitrary i ∈ I, j ∈ I, i  j, there is a homomorphism of graphs fij : Γi → Γj
such that the homomorphism fii is the identical transformation and fij fjk = fik for arbitrary
i  j  k from I. The set of graphs and homomorphisms {Γi , fij |i  j ∈ I}S is called a
direct system of graphs. Let us define an equivalence relation on the vertex set of i∈I Γi . Two
vertices g1 ∈ Γi and g2 ∈ Γi are equivalent if there is an index k and a vertex ω ∈ Γk such that
i  k, j  k, and fjk (g2 ) = fik (g1 ) = ω.
Then one can define a new graph, whose vertices are equivalence classes. Two vertices
g˜1 and g˜2 of this graph are connected by an edge if there is a graph Γk such that its vertices
gk1 ∈ g˜1 and gk2 ∈ g˜2 are connected.
The direct limit Γ0 = (V0 , E0 ) of the direct system of graphs {Γi , fij |i  j ∈ I} is a graph,
whose set of vertices consists of equivalence classes of vertices of the direct set of graphs Γ, and
the edge (g˜1 , g˜2 ) ∈ E0 exists, if there is a graph Γk such that it’s vertices gk1 ∈ g˜1 and gk2 ∈ g˜2
are connected by an egde.
The set N of all natural numbers with the natural ordering ≤ is a directed set. Let
Γi , i ∈ N, be a family of finite graphs and fi : Γi → Γi+1 , i ∈ N, be a family of injective graph
homomorphisms. Then the rules fij = fi . . . fj−1 , i < j, naturally define the direct system
of graphs. For simplicity denote it by {Γi , fiS
}. The direct limit of this direct system can be
naturally identified with the increasing union i∈N Γ̄i of finite graphs such that Γ̄i is isomorphic
to Γi , i ∈ N. We will consider direct limits of direct systems of finite graphs of this type only.
Theorem. For arbitrary odd primes p1 , p2 there exists a faithful finite automaton action
of the free product Cp1 ∗ Cp2 such that the underlying graph of some orbital Schreier graph is
the direct limit of the underlying graphs of the Schreier graphs of this action of Cp1 ∗ Cp2 on
levels.
1. Григорчук Р.И. Автоматы, динамические системы и группы / Р.И. Григорчук, В.В. Некрашевич,
В.И. Сущанский // Тр. МИАН. – 2000. – Т. 231. – С. 134–214.
2. Olijnyk A. Free products of C2 as groups of finitely automatic permutations / A. Olijnyk // Voprosy
algebry – 1999. – Т. 14. – P. 158–165.
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PERIODIC AND EVENTUALLY PERIODIC SOLUTIONS OF PIECE - WISE
DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS
Radin M.A., Bula A., Wilkins N.P, Kent C.M.
Abstract: It is our goal to study the existence and patterns of periodic solutions, existence and
patterns of eventually periodic solutions and the study of boundedness nature of solutions of piece wise difference equations; depending on the relationship between the periodic terms of the sequence
and the arrangement of the terms of the sequence. In particular, it is our objective to study which
particular periodic cycles of various periods will exist, the patterns of these periodic cycles and their
stability character as well. Furthermore, we will investigate which particular periodic cycles can be
eventually periodic. Moreover, we will consider the cases when unbounded solutions exist and their
patterns as well.
1. A. Anisimova, M. Avotina, I. Bula, Periodic orbits of single neuron models with internal decay
rate 0<b<=1, Math. Model. Anal. 18 (2013) 325 — 345.
2. A. Anisimova, M. Avotina, I. Bula, Periodic and chaotic orbits of a neuron model, Math. Model.
Anal. 20(2015) 30 — 52.
3. I. Bula, M.A. Radin, Periodic Orbits of a Neuron Model with Periodic Decay Rate, Applied
Mathematics and Computation, V. 266.
4. Z. Wei, L. Huang, G. Zhang, Unboundedness and periodicity of solutions for a discrete-time
network model of three neurons, AppL Math. Model, 32 (2008) 1463 —1474.
5. J. Wu, Introduction to Neural Dynamics and Signal Transmission Delay, De Grurer, Berlin,
2001.
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ПЛАТФОРМОНЕЗАЛЕЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ
СИСТЕМ ЖЕСТОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Кондратюк С.С., Крак Ю.В.
Спілкування за допомогою жестів є одним з трьох основних засобів передачі
інформації між людьми, доповнюючи символьну (текстову) та голосову (мовленнєву)
комунікації[1]. Жестова мова є універсальною в тому розумінні, що текстову інформацію
можна передати жестами, а коли жестів для певних слів не існує, то їх показ здійснюється по
буквах за допомогою дактильної абетки.
Запропоновано технологію, що реалізується за допомогою кросплатформених засобів,
для моделювання жестових одиниць жестової мови, динамічного відображення станів між
жестовими одиницями при поєднанні їх у жестові конструкції (слова, речення). Технологія
реалізує відтворення жестових одиниць і конструкцій за допомогою просторової віртуальної
моделі руки. За допомогою кросплатформених засобів, технологія має можливість запуску на
множині платформ без імплементації під кожну платформу. У рамках технології
запропоновано модулі для навчання та розпізнавання одиниць та конструкцій жестової мови.
Важливим кроком у запропонованій інформаційній технології є кросплатформеність
[2], за допомогою якої можливий її запуск на множині платформ. У рамках технології було
запропоновано модуль для модифікації існуючих жестів жестової мови та додавання нових
жестів мов інших абеток; модуль для навчання одиницям та конструкціям жестової мови;
модуль для розпізнавання жестів з відео-потоку; та в якості демонстрації додано жести
української дактильної абетки.
Модуль навчання та модуль модифікації жестових одиниць базуються на
кросплатформеній бібліотеці libHand [3] для моделювання руки та жестових одиниць та
кросплатформеній бібліотеці Qt [4] для користувацького інтерфейсу. Модуль розпізнавання
жестів реалізовано за допомогою кросплатформеної бібліотеки Keras [5] для аналізу вхідного
зображення та кросплатформеній бібліотеці Qt для користувацького інтерфейсу.
Новизна запропонованої технології полягає у кросплатформеності та можливості
адаптації деталізації тривимірної моделі руки, налаштування швидкості відтворення
жестових одиниць у навчальному модулі.
Таким чином, було показано ефективність технології, побудованої за допомогою
кросплатформених засобів, на прикладі моделювання та розпізнавання елементів дактильної
азбуки української мови жестів. Інформаційно-комунікаційна технологія розроблялася з
можливостями подальшого масштабування як на рівні жестів однієї абетки, так на рівні
жестів інших абеток. Для реалізації даної ідеї може бути використано механізм валідації
нових жестів до загальної бази даних жестів.
1. Stokoe, William C. 1960. Sign Language Structure: An Outline of the Visual
Communication Systems of the American Deaf p.61-67
2. The Linux Information Project [http://www.linfo.org/cross-platform.html]
3. Qt library documentation [https://www.qt.io/developers/]
4. LibHand library [https://github.com/jonkeane/libhand
5. Keras library [https://keras.io]
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ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У СИСТЕМАХ ЖЕСТОВОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
Коваль Ю.В., Крак Ю.В.
Метою даної роботи є формулювання переліку інтерфейсних функцій класу керування
віртуальним процесом [1]. Віртуальний процес створюється в системі, в якій існують
звичайні(атомарні) процеси і які можуть викликати функцію створення віртуального
процесу. Отже, створення такого процесу це, по перше, створення атомарного процесу
системи, а, по друге, - створення віртуального процесу шляхом виклику функції arise,
результатом роботи якої є створення іменованого простору віртуального процесу.
Аналогічно результату виконання функції fork, результатом для породженого процесу є код
нуль. Реалізація такої функції для UNIX-подібних[2] систем базується на функції fork, але до
цього додається генерація вже вказаного іменованого простору. Породжений процес отримує
ідентифікатор такого простору за допомогою функції подібної до функції getpid операційної
системи UNIX. Заміна коду процесу, що в системі UNIX виконується за допомогою функції
exec, для віртуального процесу відбувається за допомогою функції overlay. Слід зауважити,
що заміна коду в системі UNIX призводить до часткової заміни даних, тоді як у випадку
віртуального процесу такого не відбувається, оскільки простір залишається тим самим.
Функція надсилання сигналів процесу називається signal. Сигналом є довільне число,
обробка сигналів здійснюється процесом, що його отримав. Заміна назви kill викликана тим,
що сигнал завершення процесу складає малий відсоток від загальної кількості сигналів. На
відміну від сигналів сисиеми UNIX, передбачається, що існує черга сигналів, тобто вони не
губляться через відсутність вчасної обробки. Фактично, це функція спрощеної системи
передачі повідомлень де останнім виступає одне число. Передача власне повідомлень
здійснюється функцією send класу Message.
Відзначимо, що призупинка роботи віртуального процесу вцілому не можлива, може бути
призупинка окремої компоненти. Проблема полягає в необхідності мати можливість
зупинити роботу віртуального процесу зі збереженням даних та можливістю подальшого
відновлення. Для цього використовується функція hibernate, яка зупиняє процес зберігаючи
його іменований простір. Відновлення роботи процесу відбувається за допомогою функції
resurge. Завершення роботи віртуального процесу, як і у випадку атомарного процесу
системи UNIX може відбуватися в два способи: зовнішній та внутрішній. Знищення процесу
відбувається засобами оточуючого середовища, а самозавершення здійснюється за
допомогою функції stop. Завершення роботи компоненти віртуального процесу відбувається
за допомогою функції cut.
Таким чином, у доповіді запропоновано перелік функцій керування віртуальним
процесом, що складатимуть методи відповідного класу. Описано перелік необхідних дій, що
мають бути виконані цими функціями.
1. Iu. V. Krak, Iu. V. Koval, and A. B. Stavrovskyi, Virtual process: definition and
application for gestures interface system creation, Bulletin of Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Series Physics & Mathematics, vol. 1, pp. 141-144, 2015.
2. K. Thompson, D. M. Ritchie, UNIX PROGRAMMER’S MANUAL, Bell Labs, USA, p.
194, November 1971, https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/1stEdman.html.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО
ВИЗНИЧЕННЯ ЛОГІКИ РОЗДІЛЕННЯ
Криволап А.В.
Логіка розділення[1] є розширенням логіки Флойда-Хоара, що дозволяє оперувати
твердженнями відносно динамічної пам’яті та вказівників. Для цього додатково вводяться
поняття стеку як відображення імен змінних в їх значення та області динамічної пам’яті як
часткового відображення адрес в їх значення. Також розглядаються спеціальні логічні
зв’язки, такі як розділяюча кон’юнкція та імплікація. Дані логічні зв’язки дозволяють
задавати твердження, що виконуються на ділянках динамічної пам’яті, що не перетинаються.
Такі конструкції дозволяють адекватно моделювати процеси виділення пам’яті, оперування
вказівниками.
Композиційно-номінативний підхід базується на принципах композиційності та
номінативності. Принцип композиційності полягає в тому, що більш предикати, функції
утворюються з більш простих за допомогою композиції і семантика побудованих логік
задається за допомогою алгебр відповідних відображень, в яких оператори називаються
композиціями. За принципом номінативності дані розглядаються як номінативні(іменні)
дані, тобто відображення з імен змінних в їх значення. Базуючись на композитивнономінативному підході було побудовано різноманітні логіки квазіарних предикатів та
функцій, зокрема, розширення логіки Флойда-Хоара для часткових предикатів та функцій[2].
З означення логіки розділення випливає, що є природнім її представлення у вигляді
логіки квазіарних предикатів та функцій. Область динамічної пам’яті
може бути
представлення за допомогою іменних даних. Проте виникає проблема представлення
локальних змінних. В класичному визначенні логіки розділення вони моделюються всюди
визначеним відображенням. Дану проблему можна розв’язати багатьма способами, зокрема,
за допомогою розділення множини імен змінних на дві підмножини – локальних змінних, та
змінних, що зберігаються в динамічній пам’яті, відмінність між якими полягає в тому, що
значення перших мають бути завжди визначенні. Також слід зазначити, що в логіці
розділення іменами змінних в динамічній пам’яті слугують натуральні чиста, тобто значення
локальних змінних можна трактувати як вказівники. Цей факт може бути промодельований
різними способами, зокрема за рахунок того, що множина імен змінних в динамічній пам’яті
співпадає з множиною значень.
Розділяюча кон’юнкція та імплікація можуть бути введені як спеціальні композиції
предикатного рівня. Для цього необхідно ввести поняття номінативних даних, що не мають
спільних змінних, тобто їх області визначення не перетинаються. Таким чином природнім є
використання композиційно-номінативного підходу для визначення логіки розділення як
логіки квазіарних предикатів.
1. Reynolds J.C. Separation Logic: A logic for Shared Mutable Data Structures
/ J.C. Reynolds // LICS, 2002 P. 55-74.
2. Nikitchenko M. Properties of inference systems for Floyd-Hoare logic with partial
predicates / M. Nikitchenko, A. Kryvolap // Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 13 No. 4,
2013, pp. 70-78.
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МОДЕЛЮВАНННЯ ЗАГРОЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Мамонова Г.В., Філончук Л.Я.
Стабільності економічної системи України загрожує стрімке зростання обсягів
державного та гарантованого боргу. Важливим завданням є виявлення загроз боргової безпеки
країни та формування державної стратегії, що спрямована на запобігання та усунення цих
загроз. В роботі [1] було перераховано основні екзогенні та ендогенні фактори, що створюють
основні загрози борговій безпеці України. Наступним завданням є побудова ієрархії загроз та
виявлення тих факторів що здійснюють найбільший негативний вплив на стан економічної та
боргової безпеки України. При побудові ієрархії загроз використовується широко відомий
метод аналізу ієрархій, представлений в [2]. Алгоритм вказаного методу реалізовано для
багатьох економічних, соціальних процесів [3].
Основними факторами, що на нашу думку створюють загрозу борговій безпеці України
є двадцять факторів, для яких було реалізовано алгоритм методу аналізу ієрархій [4]. Було
отримано вісім рівнів ієрархії загроз боргової безпеки України, представлені в таблиці.
VIII
Корупція в державних органах влади
VII
Негативні наслідки реструктуризації зовнішніх запозичень
VI
Низький рівень довіри до фінансових інституцій держави
Недосконалість податкового законодавства
V
Неефективне управління коштами державного бюджету
Політична нестабільність
Високий рівень тінізації економіки
IV
Зростання дефіциту державного бюджету
Низький кредитний рейтинг держави
Дестабілізація в банківському секторі
ІІІ
Висока вартість державних запозичень
Девальвація гривні
Диспропорції у структурі державного боргу
Високий рівень державного боргу
ІІ
Втрата економічного суверенітету держави
Обмеження доступу до ринку позикового капіталу
Зростання видатків на обслуговування боргу
Неефективне використання запозичених коштів
І
Слабкі перспективи економічного зростання
Низький рівень золотовалютних резервів
1.
Філончук Л. Я. Основні загрози борговій безпеці держави / Л. Я. Філончук // Науковий вісник Херсонського державного
університету. Серія «Економічні науки». – 2014. - № 12/3.
2.
Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. – М.: «Радио и связь», 1993, 278 с.
3.
Мамонова Г.В., Познякова Л.В.Моделювання ієрархії загроз ефективному розвитку системи комерційного страхування. /
Мамонова Г.В., Познякова Л.О.// Світ фінансів. Вип. 3(48) С. 136 - 148.
4.
Мамонова Г.В. Філончук Л.Я. Моделювання загроз боргової кризи в Україні // Мамонова Г.В., Філончук Л.Я. / Вісник ОНУ
ім. І.І.. Мечникова № 5 (47) С. 73 – 78.
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АБСТРАКТНІ ТИПИ ДАННИХ В КУРСІ «ТЕОРІЯ ПРОГРАМУВАННЯ
Науменко І.Л.
Темпи розвитку
інформаційних технологій все збільшуються, а разом з цим
збільшується потреба в надійних програмних засобах. Швидко розвиваються мови, методи і
прийоми програмування, сам процес розробки комп’ютерних систем переходить від потреби
низькорівневої адаптації програмного коду, до необхідності оперувати абстракціями в
архітектурі проекту. З’являється серйозна проблема з постійним обновленням матеріалу в ході
навчального процесу, а також забезпечення студента необхідними знаннями для швидкого
оволодіння останніми новинками в сфері комп’ютерних систем та технологій.
Курс «Теорія програмування» дає можливість учню засвоїти основні концепції,
принципи та поняття сучасного, зокрема композиційного, програмування. Тобто засвоєння
цього предмета дає можливість швидко опановувати, а також більш ефективно розробляти
нове програмне забезпечення. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи теорії
програмування необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних
та ефективних програм. В прикладному аспекті, апарат теорії програмування необхідний для
адекватного моделювання мов специфікацій і програмування та використання побудованих
моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.
Важливою темою є абстрактні типи даних (АТД).
Поняття АТД – це строге математичне поняття, яке використовується для специфікації
інформаційних систем, виділення найважливіших її властивостей та абстрагування від
реалізації.
Абстрактний тип даних надає для роботи з елементами цього типу визначений набір
функцій (операцій), без конкретної реалізації, можливо з описом деяких властивостей. Уся
внутрішня структура такого типу прихована від розробника програмного забезпечення – у
цьому і полягає суть абстракції.
У програмуванні абстрактні типи даних звичайно представляються у вигляді
інтерфейсів (абстрактних класів), які задають лише сигнатуру функцій але не реалізацію.
Програмісти працюють з АТД винятково через їхні інтерфейси, оскільки реалізація може в
майбутньому змінитися.
Якщо АТД реалізується в комп'ютері, тобто іменами множин і операцій ставляться у
відповідність множини і функції, які реалізуються в комп'ютері програмним або апаратним
способом, то говорять про машинні реалізації АТД.
В доповіді будується розширення мови SIPL (SImple Programming Language) [1]
абстрактними типами даних. Синтаксис розширення задається за допомоги БНФ, семантика
– програмними алгебрами композиційно-номінативного типу [2].
Досліджуються семантичні властивості побудованого розширення.
Також наведено низку прикладів на використання АТД.
1. Нікітченко М.С. Теорія програмування. Частина 1. – Ніжин, 2010. – 119 с.
2. Никитченко Н.С. Композиционно-номинативный подход к уточнению понятий
программы // Проблемы программирования. – 1991. – №1.– с. 16–31
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ВІДНОШЕННЯ ЛОГІЧНОГО НАСЛІДКУ В ЛОГІКАХ МОНОТОННИХ ТА
НЕМОНОТОННИХ ЧАСТКОВИХ ПРЕДИКАТІВ
Нікітченко М.С., Шкільняк O.С., Шкільняк C.С.
Центральним для математичної логіки є поняття логічного наслідку. Широке використання в програмуванні часткових відображень, які можуть бути неоднозначними, робить актуальною проблему дослідження відношень логічного наслідку для логік із нетрадиційними
семантиками. Для загального випадку чистих першопорядкових композиційно-номінативних
логік (ЧКНЛ) такі відношення описано в [1, 2], для ЧКНЛ монотонних предикатів i антитонних предикатів відношення логічного наслідку розглянуто в [3]. Вивченню відношень
логічного наслідку для ЧКНЛ однозначних і неоднозначних, монотонних i немонотонних
предикатів присвячена дана доповідь. Описано композиційні предикатні алгебри, мови і класи інтерпретацій (семантики) цих логік. Це загальний клас R-інтерпретацій часткових неоднозначних предикатів та підкласи P-, T-, TS-інтерпретацій часткових однозначних, тотальних
неоднозначних, тотальних однозначних предикатів. Ці семантики позначають R, P, T, TS.
Додаючи умови еквітонності, монотонності й антитонності, отримуємо семантики PE, TA,
RM, RA. Виділено дуальні пари семантик P та T, PE та TA, RM та RA; семантики R та TS
автодуальні. Визначено 5 відношень наслідку при фіксованій інтерпретації J: істиннісний наслідок J|=T, хибнісний J|=F, сильний J|=TF, неспростовнісний J|=IR, дуальний до неспростовнісного J|=DI . Це дає низку відношень логічного наслідку у відповідних семантиках.
Показано, що в загальному випадку (немає обмежень монотонності чи антитонності)
серед відношень логічного наслідку маємо лише 5 попарно різних: P|=IR, P|=T, P|=F, P|=TF, R|=TF.
У випадку монотонних (зокрема, еквітонних) предикатів та антитонних предикатів
маємо 7 різних відношень логічного наслідку: PE|=IR, PE|=T, PE|=F, PE|=TF, RM|=T, RM|=F, RM|=TF.
Наведено приклади, які засвідчують відмінності одних відношень від інших. Таким
чином, усі зазначені вище 12 відношень логічного наслідку є попарно різними.
Співвідношення між різними відношеннями логічного наслідку встановлює
Теорема 1. RM|=TF  RM|=T  PE|=T, RM|=TF  RM|=F  PE|=F, RM|=TF  PE|=TF;
PE
|=TF  PE|=T, PE|=TF  PE|=F, PE|=T  PE|=IR, PE|=F  PE|=IR;
R
|=TF  RM|=TF, P|=TF  PE|=TF, P|=T  PE|=T, P|=F  PE|=F, P|=IR  PE|=IR;
R
|=TF  P|=TF, P|=TF  P|=T, P|=TF  P|=F, P|=T  P|=IR, P|=F  P|=IR;
P
|=T  P|=F та P|=F  P|=T; PE|=T  PE|=F та PE|=F  PE|=T;
відношення RM|=T, RM|=F, PE|=TF не включаються одне в інше.
Відношення логічного наслідку індукують відповідні відношення логічної еквівалентності, вони поширюються на множини формул. Властивості відношень логічного наслідку
для множин формул. є семантичною основою побудови низки числень секвенційного типу.
1. Нікітченко М.С. Прикладна логіка / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. – К.: ВПЦ Київський університет, 2013. – 278 с.
2. Нікітченко М.С. Чисті першопорядкові логіки квазіарних предикатів / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Пробл. програмування. – 2016. – № 2–3 – C. 73–86.
3. Шкільняк О.С. Відношення логічного наслідку в логіках монотонних предикатів тa логіках антитонних предикатів / О.С. Шкільняк // Пробл. програмування. – 2017. – № 1 – C. 13–19.
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ПОБУДОВА СЕКВЕНЦІЙНИХ ЧИСЛЕНЬ МОДАЛЬНИХ ЛОГІК НЕМОНОТОННИХ
ЧАСТКОВИХ ПРЕДИКАТІВ
Шкільняк О.С.
Для успішного розв'язання різноманітних задач, що виникають в інформаційних і програмних системах, необхідний конструктивний пошук виведень. Ефективним апаратом побудови виведень є числення секвенційного (ґенценівського) типу. Такі числення формалізують
поняття логічного слідування, яке належить до центральних понять логіки та уточнюється як
відношення логічного наслідку. Для логік часткових квазіарних предикатів описано [1] відношення неспростовнісного |=IR, істиннісного |=T, хибнісного |=F, сильного |=TF логічного наслідку. Відношення |=IR для першопорядкових транзиційних модальних логік (ТМЛ) часткових монотонних (еквітонних) предикатів та відповідні секвенційні числення описано в [2], а
для ТМЛ часткових немонотонних предикатів – у [3]. Відношення |=T, |=F, |=TF для першопорядкових транзиційних модальних логік часткових немонотонних предикатів запропоновано
в даній доповіді. Властивості таких відношень для множин специфікованих станами формул
є семантичною основою побудови низки числень секвенційного типу.
Центральним для ТМЛ є поняття транзиційної модальної системи (ТМС). Це об'єкт вигляду (Cms, Fт, Iт), де Cms = (S, R, Pr, C) – композиційна модальна система, вона задає семантичні аспекти світу, Fт – множина формул мови, Iт – відображення інтерпретації формул на станах світу, S – множина станів, R – множина відношень на S вигляду   S  S, це
відношення переходу на станах, Pr – множина предикатів на станах, C – множина композицій на Pr, для чистих першопорядкових ТМЛ C задається базовими композиціями , , R vx ,
x та базовими модальними композиціями. ТМС, у яких R складається з єдиного відношення
та єдина базова модальна композиція , названо загальними (ЗМС). В доповіді обмежимось
розглядом ЗМС. Розглядають [1, 3] також темпоральні, мультимодальні та епістемічні ТМС.
Залежно від умов, накладених на відношення переходу, маємо низку різних числень.
Розглянуто випадки, коли це відношення може бути рефлексивним, симетричним чи транзитивним; тоді до назви числення додаємо R (рефлексивне), S (симетричне), T (транзитивне).
Отримуємо такі числення чистих першопорядкових ЗМЛ для відношень |=IR, |=T, |=F, |=TF:
|=IR: GMQC, GMQC_R, GMQC_S, GMQC_T, GMQC_RS, GMQC_RT, GMQC_RTS;
|=T: GMQL, GMQL_R, GMQL_S, GMQL_T, GMQL_RS, GMQL_RT, GMQL_RTS;
|=F: GMQR, GMQR_R, GMQR_S, GMQR_T, GMQR_RS, GMQR_RT, GMQR_RTS;
|=TF: GMQLR, GMQLR_R, GMQLR_S, GMQLR_T, GMQLR_RS, GMQLR_RT, GMQLR_RTS.
Наведено секвенційні форми та умови замкненості секвенції в будованих численнях.
Для цих числень доведено теореми коректності й повноти, вони формулюються однотипно
для розглянутих числень та відношень логічного наслідку. Доведення повноти опирається на
теореми про існування контрмоделей для незамкненого шляху в секвенційному дереві.
Теорема.  |=  секвенція |––| вивідна у відповідному численні.
1. Нікітченко М.С. Прикладна логіка / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. – К.: ВПЦ
Київський університет, 2013. – 278 с.
2. Оксана Шкильняк. Mодальные логики частичных предикатов и секвенциальные
системы логического вывода в этих логик / О.С. Шкильняк // Information Theories and
Applications: Internatinal Journal. – Sofia, Bulgaria, 2013. – Vol. 20. – № 4. – p. 367–378.
3. Шкільняк О.С. Mодальні логіки немонотонних часткових предикатів / О.С. Шкільняк // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2015. – Вип. 3. – C. 141–147.
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ПОБУДОВА ЧИСЛЕНЬ СЕКВЕНЦІЙНОГО ТИПУ В ЛОГІКАХ
РЕНОМІНАТИВНИХ ТА БЕЗКВАНТОРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНІВ
Шкільняк C.С., Волковицький Д.Б.
Розвиток інформаційних технологій та проникнення їх в усі галузі діяльності людини
зумовлює розширення сфери застосування математичної логіки. Проте класична логіка має
низку істотних обмежень. Це виводить на перший план проблему побудови нових, програмно-орієнтованих логічних формалізмів. Таку побудову доцільно проводити на базі спільного
для логіки й програмування композиційно-номінативного підходу. Дослідженню композиційно-номінативних логік безкванторних рівнів присвячена дана доповідь. Такі логіки займають проміжне становище між пропозиційною логікою і першопорядковими логіками. Для
безкванторних логік в доповіді запропоновано низку числень секвенційного типу.
Можна виділити [1] такі рівні безкванторних логік:
– реномінативний (рівень РНЛ);
– реномінативний з слабкою рівністю (рівень РНЛР);
– реномінативний з строгою рівністю (рівень РНЛРС);
– безкванторно-функціональний (рівень БКФЛ);
– безкванторно-функціональний з слабкою рівністю (рівень БКФЛР);
– безкванторно-функціональний з строгою рівністю (рівень БКФЛРС).
Семантичною основою побудови числень секвенційного типу є властивості відношень
логічного наслідку для множин формул. Для логік часткових однозначних предикатів
виділено [1, 2] відношення неспростовнісного |=IR, істиннісного |=T, хибнісного |=F, сильного
|=TF логічного наслідку, для логік часткових неоднозначних предикатів – відношення R|=TF.
На функціональних рівнях [1, 3] обмежимось розглядом однозначних функцій та предикатів,
тому відношення R|=TF розглядаємо лише для логік реномінативних рівнів. Показано, що на
рівнях зі слабкою рівністю (РНЛР та БКФЛР) коректним є лише відношення |=IR.
На рівні РНЛ для відношень |=IR, |=T, |=F, |=TF, R|=TF отримуємо відповідно числення RC,
RL, RR, RLR, RG. На рівні РНЛР маємо числення RCE. На рівні РНЛРС для |=IR, |=T, |=F, |=TF,
R
|=TF маємо числення REC, REL, RER, RELR, REG.
На рівні БКФЛ для відношень |=IR, |=T, |=F, |=TF отримуємо відповідно числення FC, FL,
FR, FLR. На рівні БКФЛР маємо числення FCE. На рівні БКФЛРС для відношень |=IR, |=T, |=F,
|=TF отримуємо відповідно числення FEC, FEL, FER, FELR.
Для побудованих числень наведено базові секвенційні форми та умови замкненості
секвенцій, описано побудову виведення. Для цих числень доведено теореми коректності, теореми про побудову контрмоделей, теореми повноти. На базі теорем повноти отримано
алгоритмічну розв’язність проблем наявності відповідного логічного наслідку для скінчених
множин формул, проблем неспростовності для формул, тотожно істинності для формул.
1. Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні логіки безкванторних рівнів /
С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Пробл. програмування. – 2016. – № 2–3 – C. 48–62.
2. Нікітченко М.С. Прикладна логіка / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. – К.: ВПЦ
Київський університет, 2013. – 278 с.
3. Шкільняк С.С. Cистеми логічного виведення в логіках безкванторно-функціональних рівнів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.мат. науки. – 2016. – Вип. 2. – C. 155–160.
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ДЕЯКІ ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ЯКОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
Яджак М.С., Тютюнник М.І.
Для дослідження стану та якості функціонування складних динамічних систем (СДС)
була запропонована методика комплексного оцінювання (МКО) [1], яка дозволяє своєчасно
виявляти та усувати проблемні ситуації. Ця методика поєднує розроблені методи локального,
прогностичного, агрегованого та інтерактивного аналізу стану і якості фукціонування об’єктів системи. Невід’ємними складовими методики є попереднє оброблення великих масивів
первинних (вхідних) даних та ефективна візуалізація результатів оцінювання. Зазвичай первинні дані формуються унаслідок здійснення періодичних оглядів, неперервного моніторингу та низки вимірювань на об’єктах СДС. Тому ці дані можуть бути неточними, спотвореними або пошкодженими.
Запропонована МКО грунтується на врахуванні різних режимів функціонування системи (або її окремих підсистем) і використанні великої кількості параметрів та критеріїв і тому
для своєї реалізації потребує значних обчислювальних ресурсів та ефективної паралельної
організації обчислень.
У зв’язку з цим нами розроблено загальний підхід до розпаралелювання МКО СДС, в
основі якого лежить крупнозернисте (крупноблочне) розпаралелювання. Для попереднього
оброблення первинних даних запропоновано [2] та розвинуто [3] квазісистолічний метод організації обчислень, на підставі якого побудовано оптимальні за швидкодією та використанням пам’яті паралельно-конвеєрні алгоритми розв’язання задач цифрової фільтрації різної
вимірності. Оптимальність доведено у відповідних класах алгоритмів, які є еквівалентними
за інформаційним графом. У межах окремих блоків оцінювання використовуються розроблені нами паралельно-послідовні алгоритми локального оцінювання характеристики елемента
системи за заданим параметром та паралельні алгоритми агрегованого оцінювання поведінки
характеристики і деякої підсистеми загалом [4]. Для запропонованих паралельних алгоритмів
одержано оцінки прискорення, які підтверджують їх високу ефективність. Також на алгоритмічному та апаратному рівнях розроблено оригінальні підходи до візуалізації результатів
оцінювання СДС та/або окремих їх об’єктів.
1. Поліщук Д.О. Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина I. Опис методики / Д.О. Поліщук, О.Д. Поліщук, М.С. Яджак // Системні
дослідження та інформаційні технології. – 2015. – № 1. – С. 21–31.
2. Анисимов А.В. Построение оптимальных алгоритмов массовых вычислений в задачах цифровой фильтрации / А.В. Анисимов, М.С. Яджак // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 4. – С. 3–14.
3. Яджак М.С. Оптимальный алгоритм решения задачи цифровой фильтрации с использованием адаптивного сглаживания / М.С. Яджак, М.И. Тютюнник // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 3. – С. 142–151.
4. Polishchuk O. Big Data Processing in Complex Hierarchical Network Systems
[Electronic resource] / O. Polishchuk, D. Polishchuk, M. Tyutyunnyk, M. Yadzhak // arXiv preprint
arXiv: 1603.00633. – 2016. – 7 p.
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FORMULATION OF THE PROBLEM OF THE AUTOMATION OF PUBLICATION AND
SUBSCRIPTION IN EMERGENCY CONTROL WIRELESS NETWORKS
Brazhenenko M.G., Kinzersky D.S., Bychkov O.S., Shevchenko V.L.
Seniors suffering from heart attack may not be able to ask for an ambulance. Child (alone at
home or out home) may not be able to ask parents for help. List of danger scenarios could be
expanded [1], [2]. So an issue of quick, reliable, simple and friendly way of transferring data about
adverse circumstances is actual. Main research objective: improve operational information quality
about adverse events. Sub-tasks: 1. Ability to select responsible persons and a way to transfer data.
Ability to subscribe for users signals. 2. Providing persons with limited abilities communication
interfaces to ask for ambulance. 3. Affordability for vast majority of people.
Additional requirements: 1. Person is able to transfer information. 2. Person understands how
to use alarm devices. 3. Affordability and ability to carry everywhere (like watches).
Proposed solution consists of: 1. Web application and services providing connection to
recipients with free user preferences deployed to cloud. 2. SMS Gateway receiving SMS messages
and resending them to cloud. 3. Station receiving messages from end-user devices and deciding
where and what is the right way to resend (directly to cloud or alternatively due to cloud
unavailability and other reasons send SMS message to SMS Gateway). 4. Device with Button –
reference designation for the end-user device carried and has a button to be pressed at any moment.
Main research directions: 1. Investigation of SMS processing systems – research of ready for
usage solutions, able to perform SMS Gateway function. Raspberry PI combined with GSM module
founded as an optimal solution. 2. Investigation of available wireless communications with
Raspberry PI – a balance were founded for bandwidth and range between connected devices. Lora
and LoRaWan stack and modules for embedded systems founded as the best option. 3. Specification
of the protocol for message exchange –Bandwidth is a concern for radiowaves based modules and
as a result decided to analyze existing protocols for instant messaging and taken optimal decision
between new and existing protocols.
Organizing of optimal message exchange require specific protocol, (existing one or
developed). For optimal decision next actions performed: 1. Elaborated system of criteria for instant
messaging protocols valuation. 2. Evaluated protocols by system of criteria. Conclusion taken about
possible improvements of achieved valuation results.
1. Shevchenko V.L., “Remote monitoring of man in emergency,” Sci.Bulletin of the Academy
of Municipal Manage. Series "Tech.". no. 1(7), pp.45-51, 2014.
2. Shevchenko V., Bychkov O., Shevchenko A., “Dynamic Objects Emergency State
Monitoring by Means of Smartphone Dynamic Data”, 14-th International Conference The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM IEEE).
Proceedings. Polyana, February 21-25, 2017. pp.292-294.
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COMPARISON OF PROTOCOLS CRITERIA FOR
EMERGENCY CONTROL WIRELESS NETWORKS
Brazhenenko M.G., Kinzersky D.S., Bychkov O.S., Shevchenko V.L.
Informational technology of communication with a person in adverse circumstances was
developed [1]. Elaborated system of criteria for protocols comparison. Analyzed and deployed new
protocol, which show better performance comparing to other. New protocol optimize amount and
size of messages sent and allow users securely exchange with instant messages using all available
types of communication including SMS messages. For optimal solution next actions performed: 1.
Elaborated system of criteria for instant messaging protocols valuation. 2. Protocols was evaluated
by developed system of criteria. Conclusion taken about possible improvements of achieved
valuation results. 3. New protocol which satisfies criteria better than others, developed.
Next criteria were selected to compare existing and new protocol.
1. Transport unaware (our devices should be able to communicate without any dependency on
a transport, including support of SMS messages). 2. Minimum data exchange (LoRa stack uses
radiowaves and has low bandwidth). 3. Open license. 4. Friendly model of identification of
user\device. End-user device should be able to authorize by serial number as a username. Preferably
no limits in selection of a username identificator. 5. Asynchronous message – required for better
power utilization. 6. TLS Support – Absence of transport layer security protocols support limiting
our ability to get benefit from the protocol.
No quality criteria’s are equal, but all complex in definition. Based on the above criticality
weight factor is segmented in two parts – qs and qu. (related to the system and user - non-functional
and functional requirements). Criteria are subjective in nature. So, combine Harrington desirability
function y(x) with factor:

,

. In order to compare protocols convolution

[2] performed using: additive convolution (when criteria are independent)
or multiplicative convolution (when equality to null of one criteria means equality to null for the
whole convolution)

. Valuation results of existing protocols based on the

developed system of criteria show that optimal solutions are TOX and Matrix. As a benefit founded
that, it is possible to develop new protocol with a better overall estimated value.
1. Shevchenko V., Bychkov O., Shevchenko A., “Dynamic Objects Emergency State
Monitoring by Means of Smartphone Dynamic Data”, 14-th International Conference The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM IEEE).
Proceedings. Polyana, February 21-25, 2017. pp.292-294.
2. Shevchenko V.L., Optimizing modeling in strategy planning, Kiev.: CVSD NUOU, 2011. –
283 p.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROTOCOLS FOR
EMERGENCY CONTROL WIRELESS NETWORKS
Brazhenenko M.G., Kinzersky D.S., Bychkov O.S., Shevchenko V.L.
As a result of reserch elaborated new protocol, which is optimal based on specific set of
critirea. New protocol satisfy both functional and non-functional requirements of initial task.
Protocol minimize messages count and size sent within a system and allow end-user securely
exchange with instant messages using all available types of communication. Calculation of relative
efffectivness proof founded new protocol being optimum solution.
For better estimations of a new protocol relative effectivness calculation done for new and
existing protocols. Effectiveness calculation allow us to reconcile amount of work, complexity and
level of uncertainty. First of all we take diffrence between desired and actual criteria mark
.
Level of uncertainty. Based on conus of uncertainty inveented by Barry Boem (1981)
estimate possiblle error in our projections. Because we are on a product definnition approved stage
level of uncertainty could be from 0.5 to 2. Worse is taken due to our level of uncertianty.
Basis for comparison would be new protocol and assumed that for implementation of 87% of
quality 100 abstract points required.
Let’s assume that license cost is 1000 abstract points, and absense of need to pay 1 abstract
point.
Because criteria are not equal we should evaluate weight of each criteria based on criticality
for the system value:
,
.
As result for cost of each criteria could be estimated by:
Where К – level of uncertainty, – complexity,
– value of criteria for new protocol,
– value of criteria for estimated protocol, – criteria weight, S – amount of abstract poins
required to get overall 87% of quality.
Finally relative effectivness will be:
.
1. Shevchenko V., Bychkov O., Shevchenko A., “Dynamic Objects Emergency State
Monitoring by Means of Smartphone Dynamic Data”, 14-th International Conference The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM IEEE).
Proceedings. Polyana, February 21-25, 2017. pp.292-294.
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USING ARTIFITIAL IMMUNE SYSTEMS TO RESOLVE TRAVELING SALESMAN
PROBLEM
Рибалочка М.С. Навроцький М.В.
It`s a well-known fact, that travelling salesman problem is a NP-leveled problem, that don’t
allow to find an optimal solution in a short determined time for middle-large sized problems.
Therefore, as a rule, rather than the exact algorithms, it will be more practical to use similar
algorithms to let them reach close to the optimal solution.
To find approximate solutions, we will use 3 types of algorithms, which will be discussed in
this scientific work: genetic algorithm, ant algorithm and an approach that is based on artificial
immune system (AIS). All three methods include the direction of "natural computing", that simulate
certain biological processes – algorithms, which nature created over millions of years. It is
noteworthy, that the effectiveness of an algorithm depends on the characteristics of the initial data
problem, so we cannot clearly determine which algorithm will be the most effective.
Biological immune system (IS) is a complex adaptive system distributed intellectual
processing of information. IS protects the body against foreign viruses and infections. The immune
system is able to learn, has a memory solves the problem of search and classification. IS handles
huge volumes of information, so the algorithms created by nature, have been effective in the
mathematical problems of search and recognition.
So, to solve the traveling salesman problem ,using algorithms of artificial immune system ,
it`s necessary to compare biological objects and processes of their mathematical counterparts.
Generally, the best solution for traveling salesman problem - consists of edges connecting
vertices coming so logical to choose new heights not equally likely, and dependent on the distance
from the current (the farther away, the less likely). The agent, who is running for re-passing path contains a preliminary route.
Created algorithm actions of one agent in pseudocode. Simulation environment agents
contains information about the problem (the coordinates of the vertices) and provides negative
selection agent. The algorithm is implemented in C ++ among Qt.
To test the implemented genetic and ant algorithms. Tests carried out on the same computer.
As the the performance of the algorithm depends from productivity the computer table shows the
values in arbitrary units, which is enough to compare algorithms. In the table shows the mean
values obtained as a result of a series of tests.
Apex amount
GA
AA
AIS
Time
Length
Time
Length
Time
Lenght
20
76
385
84
391
17
311
50
1039
599
967
584
41
530
300
1503627
1295
619238
1072
3478
966
700
4658125
1872
3589351
1545
11705
1447
1000
7834380
2946
5843482
2580
160367
1817
Viewed in this work algorithm based on artificial immune system in respect of the classic
traveling salesman problem showed the best results compared with genetic and ant algorithms.
1. Dasgupta D., Artificial Immune Systems and Their Applications, Springer-Verlag, 1998.
2. Gaber J., Bakhouya M., An Immune Inspired-based Optimization Algorithm: Application to the
Traveling Salesman Problem, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, 2007.

193

Великодний Станіслав Сергійович, кандидат техн. наук, доцент, докторант
Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
e-mail: dotsent1981@mail.ru
Cирчин Дмитро Олександрович, аспірант
Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна
e-mail: syrchin1990@mail.ru

АНАЛІТИКА ТА РЕФАКТОРІНГ ІНТЕРФЕЙСІВ CRM-СИСТЕМ
Великодний С. С., Сирчин Д.О.
Customer Relationship Management (CRM) – управління відносинами з клієнтами –
поняття, що охоплює концепції, які використовуються різноманітними компаніями для
управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз
інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини із
ними.
CRM-системи застосовуються практично у всіх галузях виробництва та типах
підприємств. Такі системи – це універсальний засіб спілкування та документації всіх
можливих відносин з клієнтом, тому важливо, щоб така система була не тільки потужною,
але й зручною у застосуванні.
Потужність сучасних обчислювальних центрів дозволяє робити функціональні системи,
проте залишається питання зручності інтерфейсів, розроблених конкретно під потреби
виробництва чи підприємства. Великий функціонал робить такі системи гнучкими, але
складними для звичайного користувача.
При інтеграції CRM-системи у виробництво було виявлено низку проблемних галузей:
− рефакторінг функціональної частини;
− зручність інтерфейсу;
− розробка відсутнього, але необхідного функціоналу та його інтеграція у працюючу
систему.
Беручи до уваги ці проблеми, було проведено:
− UX-аналiтику (згідно із потребами виробництва);
− розробку потенційної модульної моделі, у якій є розмежування функціональної
частини (згідно з потребами користувачів).
Важливою частиною розробки є:
− інтеграція бізнес-моделі у систему;
− супровід усіх грошових потоків;
− автоматичне розподілення фінансів на витрати, рахунки клієнтів, депозити тощо.
CRM-система, що розглядається, дозволяє контролювати фінансові потоки та
витрачати їх більш ефективно.
Після завершення етапу аналітики, було проведено стадію розробки, що розділяється
ще на чотири ітерації:
− дизайн;
− рефакторінг інтерфейсу;
− розробка модульної моделі;
− тестування системи.
Таким чином, рефакторінг програмного забезпечення показав практичну користь
модульної системи та підвищення ефективності у межах виробництва й відгуку клієнтів.
Також з’явилася детальна аналітика, згідно з якою, стало зрозуміло: які області
виробництва працюють не ефективно. Остаточна версія продукту знаходиться у розробці,
але проміжна – вже уведена до експлуатації.

194

Великодний Станіслав Сергійович, кандидат техн. наук, доцент, докторант
Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
e-mail: dotsent1981@mail.ru
Тимофєєва Олена Сергіївна, аспірант
Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна

e-mail: smsl1985@mail.ru
ІДЕАЛІЗОВАНІ МОДЕЛІ РЕІНЖИНІРИНГУ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
Великодний С. С., Тимофєєва О. С.
Програмні системи (ПС) застосовуються у різноманітних галузях життя й діяльності
людини, але найбільше поширення вони отримали у промисловості, проектуванні та
інфокомунікаціях. Причому експлуатація ПС, у кожній окремій галузі застосування
(виробництво, будівництво, телекомунікації та зв'язок, сфера послуг та ін.), має свої
принципові відмінності.
Спільної рисою для усіх ПС залишається те, що під впливом часу та інших невід’ємних
факторів інформатизації (оновлення: операційних систем, мов програмування, принципів дії
розподілених систем обробки даних тощо) відбувається еволюційне старіння видів
забезпечення ПС. Така тенденція призводе до погіршення швидкісних, інформаційнокомунікаційних, графічних, часових та інших характеристик, аж до повної відмови ПС.
Проблему реінжинірингу ПС було розглянуто у [1, 2]. Методологічні засади
реінжинірингу було закладено у [3]. Згідно з цими засадами, постає необхідність розробки
ідеалізованих моделей реінжинірингу (ІМР) кожного з видів забезпечення (технічне,
математичне, інформаційне, програмне, лінгвістичне, організаційне тощо) ПС.
Запропоновані ІМР видів забезпечення ПС являють собою еволюційні спіралі, які
побудовані у циліндричній системі координат, де:
− кут φ – це час, протягом якого відбувається реінжиніринг (зростає за годинниковою
стрілкою та збільшується кількість повних обертів);
− r φ – радіус-вектор витрат (модуль якого збільшується);
− вісь n – кількість ідентифікованих програмних компонентів (фізичних модулів коду)
у лінійному масштабі або кількість верифікованих рядків програмного коду у
логарифмічному масштабі;
− початок вісі n («О») – нульова точка реінжинірингу.
Операції з ІМР відбуваються у наступних проекціях: у проекції часу та витрат; у
ізометричній проекції програмних компонентів; у логарифмічній проекції рядків
програмного коду.
Розроблена модель стане у пригоді системним архітекторам та менеджерам проекту, які
задіяні у перепроектуванні та переробці ПС, що вже знаходяться у кількарічній експлуатації.
1. Великодный С. С. Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем
автоматизированного проектирования / С. С. Великодный // Междун. науч. журн.
«Управляющие системы и машины». – 2014. – № 1. – С. 57 – 61, 76.
2. Великодний С. С. Реінжиніринг систем моніторингу та дистанційного управління
судновими енергетичними установками / С. С. Великодний // «Автоматика 2015»: матер.
XXII міжн. конф. з автом. управл., 10 – 11 вер. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 133 – 134.
3. Великодный С. С. Методологические основы реинжиниринга систем
автоматизированного проектирования / С. С. Великодный // Междун. науч. журн.
«Управляющие системы и машины». – 2014. – № 2. – С. 39 – 43.
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МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЧИСЕЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РІШЕННЯ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ
СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Козуб В.Ю.
Математичні моделі механічних процесів зазвичай описуються диференціальними або
інтегральними рівняннями. Для вирішення прикладних задач у відповідних постановках
використовуються, в основному, чисельні методи, з яких найбільшого поширення набув
метод скінченних елементів (МСЕ). Метод скінченних елементів є потужним засобом
дослідження поведінки конструкцій під дією навантаження. Засоби методу скінченних
елементів дозволяють проводити розрахунки статичного і динамічного напруженодеформованого стану конструкцій (у тому числі геометрично і фізично нелінійних задач
механіки деформованого твердого тіла), форм і частот коливань, аналізу стійкості
конструкцій, нелінійних перехідних процесів та ін. [1]. У рішенні загальної обчислювальної
задачі з використанням МСЕ можна виділити три етапи: попередню обробку, розрахунок і
обробку результатів.
Перший етап полягає в завданні геометрії розрахунковій області і визначенні
початкових і граничних умов. Далі виконується побудова розрахункової сітки для заданої
геометрії. Наступний етап - власне розрахунок, результатом якого є розподілення фізичних
величин по елементах сітки. Завершальний етап припускає обробку результатів розрахунку,
знаходження фізичних і допоміжних геометричних характеристик, а також їх візуалізацію.
Питання геометричного моделювання і обчислювальної топології у багатьох випадках є
визначаючими для систем автоматизованого проектування (САПР) та різноманітних
графічних інтерфейсів користувача. На сучасному етапі подібні розробки є однією з
фундаментальних задач в області автоматизованого проектування. Одним з перспективних
напрямків є саме візуалізація виводу даних з САПР.
При дослідженні процесу візуалізації об’єктів необхідно вирішити наступні задачі:
визначити методи геометричного моделювання складних об'єктів; визначити топології
області та дискретизації пласких областей; визначити дискретизацію тривимірних областей;
створити моделі дискретного представлення області та дискретизацію області на скінченні
елементи. Також процес візуалізації об'єкта залежить від типу використовуваних скінченних
елементів і прийнятого алгоритму візуалізації даних [2].
Слід зазначити певні труднощі в реалізації рішення задач візуалізації з використанням
різних рівнів, що призводить до необхідності розробки спеціальних алгоритмів.
Розроблено програмний додаток, візуалізації виводу даних розрахунків з
обчислювального комплексу «МІРЕЛА+», який призначено для автоматизованого
проектування складних інженерних конструкцій з еластомірних матеріалів та аналізу
напружено-деформованого стану, реалізація обчислень якого заснована на чисельному
рішенні методом скінченних елементів.
1. Метод конечных элементов в вычислительном комплексе «МІРЕЛА+» /
В. В. Киричевский, Б. М. Дохняк, Ю. Г. Козуб и др. ; под общ. ред. В. В. Киричевского. – К.:
Наук. думка, 2005. – 403 с.
2. Гоменюк С. И. Объектно-ориентированные модели и методы анализа механических
процессов / С. И. Гоменюк; Запорож. гос. ун-т. - Запорожье, 2004. - 311 c.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СТАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ХРЕБТА ЛЮДИНИ
Кулінський В.М.
В наш час хвороби опорно-рухового апарату стають більш поширеними. Тому
постала задача створення математичної моделі хребта людини для визначення
деформації хребців при навантаженні та подальшому прогнозуванню їх
розповсюдження.
Хребет складається з 23 хребцево-рухових сегментів, кожний з яких
представляє рухливу ланку, що бере участь у забезпеченні різноманітних функцій
хребта як єдиної функціональної системи. Хребетний стовп людини виконує такі
функції: опор-ну, захисну і рухову. Він має 3-подібну форму з чотирма вигинами які
забезпечують ресорну функцію. [1]
Метою моделювання є побудова математичної моделі хребта, що правильно
описує його форму, вигинаючі моменти та ріжучі сили для знаходження функції
відхилень хребта від вертикальної осі, при статичному навантаженні.
Для побудови статичної математичної моделі хребет був представлений як
гнучкий стрижень, розбитий на n блоків, що є представленням хребців разом з
міжхребцевими з’єднаннями. В межах такого блоку параметри є константними. [2]
Параметрами моделі є:
 форма спокою стрижня;
 розподіл ваги тіла вздовж хребта;
 модулі Юнга хребців з урахуванням міжхребцевих з’єднань;
 моменти інерції хребців.
Важливо було відмітити, що хребет не є неперервним стрижнем, тому
параметри визначаються дискретно. Оскільки початкова форма не впливає на
напруженість то задача полягала в знаходженні деформаційної складової
для
прямого гнучкого стрижня, що є задачею Ейлера. Для її розв’язання було використано
принцип мінімуму потенційної енергії, за допомогою якого мали змогу побудувати
систему лінійних рівнянь з якої було знайдено деформаційну складову, а отже і
функцію відхилення хребта від вертикальної осі.
Для візуалізації результатів, розроблена програма на платформі .NET, що
реалізує дану модель. При написанні використовувалась математична бібліотека
MathNet для розрахунків та OpenGL для візуалізації.
Таким чином, в роботі було розглянуто основну особливість побудови
статичної математичної моделі хребта людини. Візуалізація результатів дала змогу
визначити небезпечну напругу на окремі хребці.
1. Педанченко Е.Г., Кущаев С.В. Пункционная Вертебропластика. – Киев:
А.Л.Д., 2005. – 520 с.
2. Светлецкий В.А. Механика Стержней. Часть 1: Статика. – Москва: Высшая
Школа, 1987. – 320 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ПОЛІМЕРІВ
Мазур О.О.
Результатом антропогенної діяльності людини є відходи, в тому числі відходи
полімерних матеріалів. Виникнення, накопичення та нераціональне використання таких
відходів стає загрозою для навколишнього середовища. Незважаючи на постійну роботу в
даному напрямку, пошуки технологічних та конструктивних рішень, задача утилізації
полімерів та зменшення їхнього впливу на екологію є актуальною.
Технологічні властивості та якість вторинних полімерних матеріалів мають суттєвий
вплив на способи переробки та утилізації. Відсоток відходів пластмас, які використовуються
як сировина в технологічних процесах виготовлення нових якісних виробів, все ще є досить
невеликим. За оцінками різних експертів [1] для основних видів полімерних матеріалів в
середньому він становить не більше 15%, що безумовно досить мало.
Серед раціональних методів переробки вторинних полімерних матеріалів можна
виділити технологію соекструзії, яка дозволяє отримати готові вироби з заданими якісними
властивостями. В таких процесах конструкційні параметри розподільних каналів повинні
бути визначені з урахуванням зміни технологічних властивостей вторинної полімерної
сировини, а саме зниження та нестабільних покажчиків течії розплаву, наявність включень та
домішок, деструкція полімеру. В конструкціях головок для первинних полімерів
використовують канали складної форми (спіраль, «виноградне гроно» та ін.), які
забезпечують рівномірний розподіл матеріалу. Конструкції для вторинної полімерної
сировини повинні бути максимально простої форми, точність розподілу розплаву в таких
каналах досягається за рахунок точного математичного опису процесів течії полімеру [2].
Обмеження при розрахунку конструктивних параметрів соекструзійного обладнання
пов’язані з зниженням часу настання деструкції полімерного матеріалу, який для вторинних
пластмас значно нижче ніж для первинних. Конструкції розподільних каналів соекструзійних
головок забезпечують стабільність і якість процесу переробки вторинної сировини при
умові, що тиск в каналі достатній для розподілу матеріалу і час перебування в ньому
розплаву полімеру мінімальний.
В результаті розрахунків отримані математичні залежності технологічних параметрів,
які показують вплив індексу течії розплаву на процес переробки вторинних пластмас. В
якості обладнання для дослідження використовувався розподільний канал конічної форми з
заданими геометричними параметрами. Математичне моделювання течії здійснювалося для
широкого діапазону індексу течії (n=0.16 – 0.31), що характерно для процесів переробки
відходів пластмас. Були визначені розміри зазору розподільного каналу, для забезпечення
задовільної якості готового виробу, необхідний діапазон складає 2.05 – 3.15 мм.
1. Мымрин В. Н. Вторичная переработка полимерных материалов в Европе: новые и
проверенные решения // Полимерные материалы. 2013, № 9. С. 22-29.
2. Леваничев В.В., Терещенко Т.М., Гапонов А.В. Математическая модель процесса
течения
полимера
в
кольцевых
распределительных
каналах
экструзионных
головок // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у
машинобудуванні: Зб. наук. пр. Луганськ, 2009. С.229-238.
1
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЗАКАЗУ ТА ДОСТАВКИ ЇЖІ ДЛЯ ANDROID OS
Момот О.О.
Останнім часом інтернет-сервіси стають все більш популярними та охоплюють всі
сфери людського життя. Важко виділити ті, які користуються найбільшим попитом, смаки та
вимоги користувачів постійно змінюються. Але з високою долею вірогідності можна
стверджувати, що сервіси замовлення, оплати та доставки послуг або товарів набирають
популярність. Тепер не виходячи з дому, можна придбати все, що завгодно. Однією з
найбільш популярних доставок є доставка їжі.
Метою роботи є розробка програмного забезпечення для автоматизації замовлення та
доставки їжі, що полегшує взаємодію клієнта з постачальником їжі та має наступні
функціональні можливості: реєстрація, обмеження прав доступу, перегляд меню, замовлення
їжі, встановлення рейтингу закладів, коментарі, оплата банківською картою, реєстрація своїх
закладів, додавання в закладки товарів і закладів, зберігання історії замовлень.
Для визначення функціональних вимог були розглянуті існуючі популярні аналоги, а
саме Eda.ua, Delivery Club та ін. Аналіз показав, що означені системи мають ряд недоліків,
наприклад, потребують обов’язкову реєстрацію, вимагають встановлення місцезнаходження,
не мають можливості додавання закладок, не зберігають історію замовлень. У якості
середовища розробки було обрано Android Studio, яке адаптоване для виконання типових
завдань, що вирішуються в процесі розробки додатків для платформи Android. У тому числі
в середовище включені засоби для спрощення тестування програм на сумісність з різними
версіями платформи та інструменти для проектування додатків, що працюють на пристроях з
різними екранами (планшети, смартфони, ноутбуки, годинники, окуляри та ін.). Для
тестування програмного продукту та експериментів з налаштуваннями використовувався
емулятору платформи Android Genymotion. Віртуальний девайс емулює всі необхідні
вбудовані інструменти так само, як в реальному пристрої: функція дзвінків і SMS, робота з
мережею і Інтернетом, індикація батареї, GPS-позиціонування, управління екраном, камерою
та ін.
Даний додаток є частиною великого проекту, який, окрім цього додатку, містить у собі
також аналогічний web-ресурс у вигляді Інтернет-серверу та сервер, який безпосередньо
обробляє дані, що зберігаються у базі даних. При запуску додатку одразу відкривається
головна сторінка, на якій розміщені основні категорії для вибору їжі. З цієї сторінки
користувач може потрапити на будь-яку з існуючих сторінок додатку, звернувшись до
бокового меню NavigationView та обравши необхідний пункт. Також користувач має
можливість увійти до системи або зареєструватися у ній шляхом звернення у header
NavigationView до відповідного пункту. Кожна з інших сторінок відповідає функціоналу
головної, окрім можливості вибору категорії. Розробка зовнішнього вигляду та дизайну
додатку відбувалась виключно з дотриманням стандартів та канонів цієї області. В першу
чергу орієнтованість направлена на Material design. Це мова візуальних образів, який не так
давно створила корпорація Google для уніфікації інтерфейсів всіх її продуктів і сервісів.
Додаток працює з JSON-запитами, які надходять від серверу, написаного на Ruby On
Rails. Сервер у свою чергу працює безпосередньо з базою даних. Також існує веб-ресурс
аналогічного типу. Весь цей набір програмних продуктів складає єдиний сервер для
автоматизації замовлення та доставки їжі споживачам.
1
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ
Пахомова В.І.
Велика кількість геоінформаційних задач пов'язані з обробкою нерівномірно
розподілених у просторі даних. Рішенням таких завдань є застосування різних методів
інтерполяції. Інтерполяція – спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним
дискретним набором відомих значень.
В роботі була вирішена задача побудови оптимальної цифрової моделі рельєфу (ЦМР)
дна водного об'єкта за результатами батиметричної зйомки глибин водосховища Ялпуг. Для
оцінки точності моделювання були проведені геостатистичні дослідження на основі різних
методів інтерполяції. Для цього були використані інтерполяційні методи, реалізовані в
модулях Geostatistical Analyst і Spatial Analyst ГІС ArcGIS.
Поверхні, отримані на основі однакових даних різними методами інтерполяції,
відрізняються за своїми характеристиками. У методів крігінга на відміну від
детерміністичних методів (найближчого сусіда, зворотно зважених відстаней, сплайн) є
можливість при інтерполяції враховувати помилку вимірювання значень опорних точок. Для
порівняння методів, оцінки очікуваних помилок і ступеня відповідності прогнозу реальним
даним виконувалася процедура крос-валідації, яка полягає в тому, що з бази даних
тимчасово вилучається одна точка і проводиться оцінка величини Z в даній точці з
використанням всіх точок, що лишилися. Розраховане значення порівнюється з відомим.
Потім процедура повторюється для кожної точки з бази даних.
За критерій оптимальності побудованого геостатистичного шару були прийняті
мінімум середньоквадратичної помилки при перехресній перевірці (Ems). Для
геостатистичних методів інтерполяції додатковим критерієм оптимальності прийнятий
мінімум середньої стандартної помилки інтерполяції Est.
Серед детерміністичних методів найкращій результат дав метод інтерполяції радіальнобазисними функціями (Ems = 0,231). Побудована модель адекватно описують рельєф дна
водосховища, але немає доказів її достовірності.
Серед геостатистичних методів найкращим чином вихідну поверхню рельєфу дна
водосховища інтерполює метод простого крігінга. Отримана при цьому модель адекватна
тематичній постановці завдання. Модель має найменшу середньоквадратичну помилку при
перехресній перевірці (Ems = 0,241). Достовірність моделі підтверджується мінімальними
середніми помилками крігінга (Est = 0,264).
В роботі також був розглянутий метод інтерполяції Topo to Raster спеціально
розроблений ArcGIS для створення гідрологічно коректних ЦМР по точковим, лінійним і
полігональним даними з використанням різних видів топографічних об'єктів. Метод
призначений для створення растра шляхом інтерполяції значень висот.
1. Фирсов, Г. Ю. Цифровые модели рельефа дна в электронной геодезии / Фирсов Г.
Ю. // Геодезия и картография. – 2008. – № 4. – С. 49–53
2. Hengl T. Geomorphometry: Concepts, Software, Applications/T. Hengl, H.I.
Reuter//Developments in Soil Science.— Elsevier, 2008.— Vol. 33.— 772 pp.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В
АНІЗОТРОПНИХ ҐРУНТАХ
Петрівський В.Я.
Пористі середовища, в залежності від їх фізико-механічних властивостей, а саме
коефіцієнта проникності, можна віднести до ізотропних або анізотропних [1]. На практиці
більшість колекторів вуглеводнів мають тріщинувату структуру, і як наслідок цього
проявляють анізотропність [2]. У зв’язку з цим значний інтерес представляють математичні
моделі, що описують процес багатофазної фільтрації в анізотропних ґрунтах.
У роботі розглядається двовимірна задача багатофазної фільтрації в анізотропному
пласті. Відповідні закон руху, рівняння нерозривності течії та рівняння насиченості
витісняючої фази s  s( x, y, t ) записані відносно квазіпотенціалу швидкості фільтрації
   ( x, y, t ) , згідно з [3] представимо у вигляді:
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Для розв’язання поставленої задачі було створено відповідне програмне забезпечення,
серед основних можливостей якого є: побудова гідродинамічної сітки, розрахунок полів
швидкості та насиченості, побудова графіку видобутку флюїду.
Список використаних джерел:
1. Басниев К. С. Подземная гидромеханика / К. С. Басииев, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. –
М. : Наука, 1993. – 125 с.
2. Ажиханов Н.Т. Некоторые вопросы исследования фильтрации жидкости в анизотропной
среде // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 3. – С. 122-127.
3. Бомба А. Я. Методи комплексного аналізу: Монографія / А. Я. Бомба, С. С. Каштан, Д. О.
Пригорницький, С. В. Ярощак. – Рівне: НУВГП, 2013. – 415 с.
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СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ ЗА ДАНИМИ
ГЕОБРАУЗЕРА GOOGLE EARTH
Полозова А.С.
Геобраузер Google Earth забезпечує користувачів космічної інформацією з дозволом
0,6-30 м, що оновлюється не менше, ніж через 2-3 роки, і використовує процедури створення
KML/KMZ файлів для експорту-імпорту між геоінформаційними системами (ГІС) і Google
Earth. KML – це формат файлів, який використовується для відображення географічних
даних в геобраузерах. Самий простий KML-документ можна створювати прямо в інтерфейсі
Google Earth за допомогою міток, що накладаються на земну поверхню. Мітка служить для
вказівки положення на земній поверхні і у найпростішому варіанті містить тільки елемент
<Point>, який визначає її положення (довготу і широту, іноді також висоту).
Для того, щоб імпортувати з Google Earth геодані необхідної ділянки, треба створити
KML файл з координатами міток на цій території. Для цього у відкритій програмі Google
Earth слід обрати ділянку контур якої будемо будувати у ГІС пакеті, обрати інструмент Add
Path на панелі інструментів і виконати її оцифрування, шляхом щільного покриття ділянки
мітками (рис.1 а). Далі інформація зберігається у файлі формату KML.
Для обробки отриманого файлу використовують програму ТCX converter. TCX
конвертер може завантажувати наступні типи файлів: PLT, TRK, KML, FITLOG і GPX і
експортувати їх в CSV, GPX, HRM, FIT, TRK і TCX, та ін. Утиліта TCX конвертер також
призначена для поновлення даних висоти, коли є підключення до Інтернету. Саме цю
функціональність використовують для додавання інформації відносно висот точок. Отримані
дані зберігають у форматі CSV.
Далі файл формату CSV з координатами точок завантажують у ГІС пакет, наприклад,
QGIS за допомогою інструменту Add Delimited Text Layer. У вікні пакету QGIS
відобразяться точки з файлу (рис.1 в). Обирають систему координат WGS 84 і виконують
експорт шару в Shape формат. Далі можна виконати просторову інтерполяцію точок,
наприклад, методом природної околиці за допомогою інструмент SAGA – Griding – Natural
neighbor. Результат інтерполяції представлений на рис. 1 с.

a

b

Рисунок 1 – Етапи створення ЦМР за даними Геобраузер Google Earth в QGIS
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МОДЕЛЮВАННЯ ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ В ОДЕСЬКОМУ АЕРОПОРТУ
Сайгутіна І.В.
Метою роботи є моделювання руху пішохідних потоків в Одеському аеропорту з
використанням інструменту імітаційного моделювання AnyLogic [1]. Мета імітаційного
експерименту – оптимальний розподіл потоку пішоходів на контрольно-пропускному і
митному контролі, визначення оптимальної кількості персоналу в пунктах перевірки
документів для уникнення черг на контрольно-пропускному пункті (КПП).
Моделювання пішохідної динаміки проводилося лише для першого поверху Одеського
аеропорту. Моделювалися природні потоки, що виникають при прибутті літаків, та посадці
пасажирів на літак. Задіяні були стійки реєстрації та зона контролю безпеки міжнародних
рейсів, що включають зони прикордонного та митного контролю з рамками металошукачів.
Для побудови моделі була використана бібліотека Pedestrian Library [2]. Пішоходи
рухаються безперервно, реагуючи на різні види перешкод і обмежувачі, на певних відстанях
один від одного, щоб не зіткнутися. Величина цієї відстані визначається щільністю потоку
людей і тим, якою є їхня швидкість руху. Дискретно-подієва модель представлена двома
потоками пасажирів. Перший потік рухається на посадку в літак. Другий потік – це потік
пасажирів, які прибули в місто. Вони проходять меншу кількість пунктів контролю.
В роботі були виконані імітаційні експерименти, які дали можливість відстежити
«проблемні» зони скупчення пасажирів і утворення черг (рис.1). Виконані оптимізаційні
експерименти і сформульовані рекомендації щодо кількості персоналу на стійках реєстрації і
рамок металошукачів, які дозволять уникнути черг на КПП аеропорту.

Рисунок 1 – ЗD модель першого поверху аеропорту (утворення черги на момент
проходження митного контролю)
1. Боев В. Д, Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование. Элементы теории и
практики. Учеб. пособие. – СПб.: Академия связи, 2009. – 432 с.
2. Офіційний сайт XJ Technologies [електроний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.xjtek.com
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АЛГОРИТМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛОКАЛІЗОВАНИХ СОЛІТОНОПОДІБНИХ
ЗБУРЕНЬ, ЩО ГРУНТУЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ СЕЙСМІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ
Турбал М.Ю.,Сьох А.П., Радовенюк О.В.,Турбал Ю.В.
Проблема прогнозування землетрусів – це одна з найважливіших проблем, що стоять
зараз перед людством. Виявлення будь-якої ознаки чи механізму, який впливає на підготовку
сейсмічного поштовху чи є його генератором, вважають сьогодні вагомим кроком у
вирішенні цієї проблеми. Останніми роками [1] було запропоновано враховувати вплив на
сейсмічні процеси локалізованих солітоноподібних хвиль, які можуть утворюватись в зонах
сейсмічної активності. В даній роботі пропонуються певні уточнення алгоритмів
ідентифікації таких хвиль на основі даних сейсмічних станцій про час та місце локальних
сейсмічних поштовхів. Такі поштовхи можуть мати відносно невелику магнітуду, їх
розглядають як форшокові перед основним поштовхом. При цьому в даній роботі
пропонується низка підходів, зокрема:
1. Алгоритм групування даних, отриманих з сейсмічних станцій, на основі
припущення про характер швидкостей та інформації про геологічну будову у
відповідному регіоні.
2. Статистичний підхід, що полягає у побудові та аналізі автокореляційних функцій
у вибраних групах спостережень.
3. Використання результатів математичного моделювання можливих траєкторій
хвиль з врахуванням анізотропії пружних властивостей середовища та
визначення певних класів кривих, до яких можуть належати траєкторії
локалізованих збурень. Зокрема, розглядатимемо криві в класі функцій виду
(записані в полярній системі
r (ϕ (t )) = α1e− µ1ϕ (t ) + α 2e− µ 2ϕ (t ) + ... + α me − µ mϕ (t )
координат), що представляють собою “суму” логарифмічних спіралей. В цьому
випадку задача оцінки характеру траєкторій відокремлених хвиль а також їх
динамічних характеристик зводиться до проблеми моментів у постановці
А.А.Маркова. [2]
1. Бомба А. Я. Прогнозирование траекторий уединенных волн деформации в
анизотропных упругих телах./ А. Я. Бомба, Ю. В. Турбал // Проблемы управления и
информатики. – 2014. – № 3. – C. 12–22.
2. Крейн М.Г., Нудельман А.А. Проблема моментов Маркова и экстремальные задачи.
– М.: Наука, 1963.-553 с.
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