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2-КНФ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ, ЗАДАЮЩИХ ТОПОЛОГИИ 
 НА КОНЕЧНОМ МНОЖЕСТВЕ  

 
Рассматриваются свойства булевых функций, моделирующих топологии на конечном множестве: 

слабоотрицательность, слабоположительность, биюнктивность. Предлагается алгоритм построения 2-
КНФ булевой функции по ее таблице истинности. Доказывается теорема о виде 2-КНФ булевых функций, 
задающих близкие к дискретной топологии на конечном множестве. 

Ключевые слова: булевы функции, существенные и несущественные переменные, 2-КНФ булевых 
функций, топологии на конечном множестве. 
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2-КНФ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ, ЯКІ ЗАДАЮТЬ ТОПОЛОГІЇ НА СКІНЧЕНІЙ МНОЖИНІ 
 

Розглядаються властивості булевих функцій, що моделюють топології на скінченій множині: 
слабовід’ємність, слабододатність, біюнктивність. Пропонується алгоритм побудови 2-КНФ булевої 
функції за її таблицею істинності. Доводиться теорема про вигляд 2-КНФ булевих функцій, що задають 
близькі до дискретної топології на скінченій множині. 

Ключові слова: булеві функції, істотні та неістотні змінні, 2-КНФ булевих функцій, топології на 
скінченій множині. 
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2-CONJUNCTIVE NORMAL FORM OF THE BOOLEAN FUNCTIONS,  
WHICH DEFINE THE TOPOLOGIES ON THE FINITE SET 

 
One considers such properties of the Boolean functions, which modeling the topologies on the finite set as 

the weak negativeness, the weak positiveness and the bijunctiveness. An algorithm of the construction of the 2-
conjunctive normal form of the Boolean function with the help of its truth table has been proposed. The theorem, 
connected with the form of the 2-conjunctive normal form of the Boolean functions, which define the topologies, 
which are close to the discrete topology on the finite set, has been proved. 

Keywords: Boolean functions, essential and nonessential variables, 2-conjunctive normal form of the 
Boolean function, topologies on the finite set. 

 
Постановка задачи 

Задача перечисления и подсчета числа топологий на конечном множестве сформулирована давно, 
но до сих пор не решена. Интерес к этой задаче сохраняется и в настоящее время, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации по этой теме. 

Анализ последних исследований и публикаций 
В работе [4] было показано, что задача подсчета всех транзитивных графов с p  вершинами есть в 

точности задача о подсчете всех топологий на p -элементном множестве. Использование ориентированных 
графов для моделирования топологий на конечных множествах оказалось эффективным и привело к 
получению ряда важных результатов. В работах [3,5,6] были подсчитаны все топологии на n -элементном 
множестве в k -классах при 122 ≤≤ k  и 0T -топологии в k -классах при 64 +≤≤+ nkn , уточнены 

полученные ранее результаты, подсчитаны все топологии в k -классах с 426 −⋅≥ nk  элементами при 4≥n . 
Рассматривался вопрос о наименьшей возможной мощности множества, на котором можно реализовать 
топологию с фиксированным числом элементов. 
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Формулирование цели исследования 

Описать топологии на конечных множествах булевыми функциями специального вида. Решить 
задачу нахождения вида 2-КНФ булевых функций, моделирующих топологии на n -элементном множестве, 

в которых число элементов больше 12 −n . 
Изложение основного материала исследования 

1 Описание топологий на конечном множестве булевыми функциями 
Определение 1. Булева функция ( )nxxxf ,, 21 , 1≥n  называется биюнктивной, если 1≡f  или 

существует представление f  в виде 2-КНФ  

( )










∨∧










≡ ∧∧

==

2
2

1
1

21

11

i
i

i
i

i
i rr

t

i
s

t

i
xxxf ββα , 

где 0,0 21 ≥≥ tt , { }1,0,, 21 ∈iii ββα , ii xx =0 , ii xx =1  [1]. 
Пример 1. Булева функция ( ) ( )( )3231321 ,, xxxxxxxf ∨∨=  является биюнктивной. 
Определение 2. Вектор ( ) nn V∈= ααα ,,1   назовем выполняющим функции ( )nxxxf ,, 21 , 

если ( ) 1,,1 =nf αα  . Множество всех выполняющих векторов функции f  называется её областью 

истинности и обозначается fE . 
В работе [2] вводятся понятия слабоположительной и слабоотрицательной булевых функций и 

формулируются следующие критерии: 
Свойство 1 (критерий слабой положительности). Функция ( ) 0,, 21 ≠nxxxf   является 

слабоположительной, если и только если для любых двух выполняющих векторов { } fE⊆βα ,  этой 
функции справедливо свойство 

( ) fE∈∨ βα . 

Свойство 2 (критерий слабой отрицательности). Функция ( ) 0,, 21 ≠nxxxf   является 
слабоотрицательной, если и только если для любых двух выполняющих векторов { } fE⊆βα ,  этой 
функции справедливо свойство 

( ) fE∈∧ βα . 
Для классов биюнктивных (Bi), слабоположительных (WP) и слабоотрицательных (WN) булевых 

функций имеет место равенство [2] 
WNWPBiWNWP  = .    (1) 

Свойство 3. Каждая булева функция из WNWPBi   является 0-выполнимой и 1-выполнимой, 
то есть ( ) 10,...,0,0 =f  и ( ) 11,...,1,1 =f . 

Доказательство. Каждая булева функция из WNWPBi   имеет 2-КНФ, все дизъюнкции 
которой имеют вид ji xx ∨ . Поэтому каждая такая дизъюнкция на наборах ( )0,...,0,0  и ( )1,...,1,1  равна 1, а 
значит и 2-КНФ равна 1.  

Определение 3. Топологией на конечном множестве X  называется такой набор τ  его 
подмножеств, в который включается ∅  и все X , а также вместе с любой парой элементов набора в него 
включается их объединение и пересечение. 

Каждому булевому вектору ( )nααα ,...,, 21  из области истинности булевой функции 
( )nxxxf ,...,, 21  поставим в соответствие подмножество n -элементного упорядоченного множества 

( )nxxxX ,...,, 21= , содержащее элемент ix , если 1=iα , и не содержащее элемент ix , если 0=iα  и 
рассмотрим совокупность всех таких подмножеств для заданной булевой функции. Из этого соответствия, 
определения топологии, равенства (1), критериев слабоположительной и слабоотрицательной функций 
следует 

Теорема 1. Совокупность подмножеств n -элементного упорядоченного множества 
( )nxxxX ,...,, 21=  образует топологию на данном множестве тогда и только тогда, когда соответствующая 

этому набору булева функция ( )nxxxf ,...,, 21  принадлежит WNWPBi  . 
В этом случае о самой булевой функции будем говорить, что она задает топологию.  
Следствие. Булева функция ( )nxxxf ,...,, 21 , задающая топологию на n -элементном множестве, 

имеет 2-КНФ вида 
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2 Алгоритм построения 2-КНФ булевой функции, задающей топологию на конечном 
множестве 

Вход: булева функция, заданная таблицей истинности.  
Выход: 2-КНФ заданной функции. 
Метод.  
1. Выделяем наборы, на которых булева функция принимает значение 0. 
2. В первом наборе фиксируем ji xx ≠  и составляем дизъюнкции ( )ji xx ∨  и ( )ji xx ∨ .  
3. Выбираем ту из них, которая равна нулю.  
4. Если для выбранной дизъюнкции не существует набора ( )nji xxxx ,,,,,1  , на котором 

заданная функция равна 1, записываем её в 2-КНФ и переходим к следующему набору. В противном случае 
переходим к шагу 2 для других переменных lk xx ≠  из этого же набора. 

5. Процесс заканчивается после перебора переменных из последнего набора, на котором 
функция равна 0. 

3 Вид 2-КНФ булевых функций, задающих близкие к дискретной топологии на конечном 
множестве 

Пусть на конечном множестве X  задана топология τ . Семейство τ  конечно и для числа элементов 
в нем (открытых множеств) будем использовать символ τ . Будем говорить, что топология τ , заданная на 

−n элементном множестве, является близкой к дискретной, если 12 −> nτ .  

Определение 4. Минимальной окрестностью aM  элемента Xa∈  в топологии τ  на X  
называется пересечение всех окрестностей этого элемента.  

Поскольку семейство τ  конечно, то для любого элемента a  топологического пространства X  
существует минимальная окрестность aM  и только одна. 

Определение 5. Индексом элемента Xa∈  относительно топологии τ  назовем число ( )aindτ , 
равное количеству отличных от a  элементов в его минимальной окрестности aM . 

Пример 2. Пусть на множестве { }dcbaX ,,,=  задана топология { }abcdabcacabba ,,,,,,∅=τ . 

Минимальные окрестности и индексы всех элементов множества X : { }aMa = , ( ) 0=aindτ ; { }bMb = , 

( ) 0=bindτ ; { }acMc = , ( ) 1=cindτ ; { }abcdM d = , ( ) 3=dindτ . 
Определение 6. Последовательность индексов всех элементов из X , записанных в порядке 

неубывания, будем обозначать ( ) ( )nаааv ,...,, 21=τ  и называть вектором топологии.  
Будем считать, что элементы множества X  занумерованы так, что ii аxind = .  
Все близкие к дискретной топологии описываются следующей теоремой, которая сформулирована в 

работе [1]. 
Теорема 2. На множестве X , nX =  топология τ  будет близкой к дискретной тогда и только 

тогда, когда её вектор имеет вид: 

1) ( ) ( )nаv ,0,,0 =τ , 11 −≤≤ nаn , причем nаnn −−− += 11 22τ . 

2) ( ) 












= 1,,1,0,,0 





k

v τ , 21 −≤≤ nk , если { }yM
mx

n

km
=

+= 1
  и { }yM y = . Здесь 

11 22 −− += knτ . 

3) ( ) ( )1,1,0,...,0=τv , если ∅=
− nn xx MM 

1
. При этом 41 22 −− += nnτ . 

В этой статье мы исследуем вид 2-КНФ булевых функций, задающих близкие к дискретной 
топологии на конечном множестве. Нам понадобится топологическое толкование понятий существенной и 
несущественной переменной булевой функции. 

Определение 7. Переменная Xxi ∈  называется несущественной в топологии τ , если для любого 
τ∈U  выполнены условия: { } τ∈ixU   и { } τ∈ixU \ . В противном случае переменная ix  называется 

существенной. 
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Утверждение (критерий несущественности переменной). Переменная ix  будет несущественной 
в топологии τ  тогда и только тогда, когда множество { }ix  одновременно открыто и замкнуто. 

Доказательство. Пусть ix  – несущественная переменная. Тогда, по определению 3, так как τ∈∅ , 
получим { } { } τ∈=∅ ii xx , то есть { }ix  - открытое множество. Аналогично, так как τ∈X  и, по 
определению 7 { } τ∈ixX \ , то { }ix  - замкнутое множество. 

Обратно, из того, что { }ix  открытое множество следует, что для любого τ∈U  множество { }ixU   
открыто как объединение открытых множеств. Так как { }ix  - замкнуто, то { } { }( )ii xXUxU \\ =  открыто 
как пересечение открытых множеств. Утверждение доказано. 

Обозначим символом ie  булев вектор, в котором на i -том месте стоит 1, а на остальных 0, то есть 














=

−

0,0,1,0,0
1







i
ie . Тогда минимальной окрестностью элемента ix  (переменной ix ) булевой функции 

( )nxxxf ,...,, 21 , описывающей топологию на множестве { }nxxxX ,...,, 21= , есть множество 

( ){ }iix eexxfxM
i

=∧=∧= ,1 . 

Основным результатом этой статьи является следующая  
Теорема 3. Булева функция ( )nxxxf ,,, 21   задает близкую к дискретной топологию на множестве 

( )nxxxX ,...,, 21=  тогда и только тогда, когда ее 2-КНФ может быть приведена (при необходимости, после 
перенумерации переменных) к виду:  

1) ( )1
1

xxn

а

i

n
∨∧

=
, где 11 −≤≤ nаn . При этом число существенных переменных функции равно 1+nа ; 

2) ( ) ( ) ( )ikinin xxxxxx ∨∧∧∨∧∨ +− 11  , где 21 −≤≤ nk  и ki ,1= . При этом функция будет 
содержать ( )1+− kn  существенных переменных; 

3) ( ) ( )jnin xxxx ∨∧∨ −1 , где 2,1 −= ni , 2,1 −= nj , ji ≠ . При этом существенных переменных 
будет 4. 

Доказательство.  
1) Приведем вначале доказательство для 1−= nаn . В этом случае 2-КНФ имеет вид 

( )( ) ( )121 ... −∨∨∨ nnnn xxxxxx  и все переменные существенны. В область fE  входят булевы векторы 

( )0,,...,, 121 −nααα  при любых значениях iα , 1,1 −= ni  и вектор ( )1,...,1,1 . Минимальной окрестностью 
элемента 1x  есть множество { }1x , поскольку один из указанных наборов имеет вид ( )0,...,0,1 . Аналогичный 
вывод можно сделать для элементов 2x , 3x ,…, 1−nx . Минимальная окрестность элемента nx  определяется 
единственным содержащим этот элемент набором ( )1,...,1,1  и совпадает с множеством X . Таким образом, 

вектор топологии, задаваемой булевой функцией с такой 2-КНФ, имеет вид 












−

−

1,0,...,0,0
1

n
n


. 

Для 2−= nаn  в 2-КНФ ( )( ) ( )221 ... −∨∨∨ nnnn xxxxxx  отсутствует переменная 1−nx , то есть она 
является несущественной. Булевы векторы из области fE  этой функции: ( )0,0,,...,, 221 −nααα , 

( )0,1,,...,, 221 −nααα  при любых значениях iα , 2,1 −= ni  и ( )1,0,...,1,1 , ( )1,...,1,1 . Здесь минимальные 
окрестности первых 1−n  элементов являются одноточечными множествами, а минимальная окрестность 

элемента nx  равна { }nn xxxx ,,,, 221 − . Они определяют вектор 












−

−

2,0,...,0,0
1

n
n


 топологии. 

В общем случае получим 1+nа  существенных переменных и вектор 













−
n

n

а,0,...,0,0
1


 

соответствующей топологии на X . 
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2) Рассмотрим случай 1=i . При 1=k  булева функция имеет 2-КНФ вида 
( )( ) ( )12111 ... xxxxxx nn ∨∨∨ −  и ее fE  состоит из булевых векторов: ( )nαα ,...,,1 2  при любых значениях 

iα , ni ,2=  и ( )0,...,0,0 . Все переменные соответствующей топологии существенны и ее вектор имеет вид 












−


1

1,...,1,1,0
n

. 

При 2=k  имеем 2-КНФ вида ( )( ) ( )13111 ... xxxxxx nn ∨∨∨ − , то есть переменная 2x  несущественна. 
Область fE  булевой функции состоит из булевых векторов: ( )nαα ,...,,0,1 3 , ( )nαα ,...,,1,1 3  при любых 

значениях iα , ni ,3=  и ( )0,...,0,0 , ( )0,...,1,0 , поэтому вектор топологии имеет вид 













−


2

1,...,1,1,0,0
n

. 

При произвольном 21, −≤≤ nkk  булева функция имеет 2-КНФ вида 
( )( ) ( )11111 ... xxxxxx knn ∨∨∨ +− , число несущественных переменных равно 1−k  и вектор 

соответствующей топологии равен 













−


kn

1,...,1,1,0,...,0 . Здесь минимальные окрестности первых k  

элементов являются одноточечными множествами, минимальные окрестности остальных элементов 
двухэлементны, причем все они имеют общий элемент 1x . 

3) Если 2-КНФ булевой функции имеет вид ( )( )jnin xxxx ∨∨ −1 , ji ≠ , то существенными будут 

только 4 переменные. Набор значений из fE  запишем для ,1=i 2=j : ( )0,0,,...,,, 2321 −nαααα , 

( )1,0,,...,,,1 232 −nααα , ( )0,1,,...,,1, 231 −nααα , ( )1,...,1,1 . Из этого следует, что первые две и последние две 
переменные являются существенными, остальные – несущественными. В топологии, задаваемой этой 
булевой функцией, минимальные окрестности первых 2−n  элементов являются одноточечными 
множествами, а минимальные окрестности остальных переменных – двухточечные непересекающиеся 
множества.  

Поскольку полученные векторы совпадают с соответствующими векторами из теоремы 2, то теорема 
3 доказана. 

Выводы 
Использование булевых функций специального вида для описания топологий на конечном множестве 

позволило перечислить все близкие к дискретной топологии. Этот аппарат можно использовать для 
подсчета числа элементов в топологиях, а также для оценки числа топологий. 
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УДК 539.3 
И.П. БОКОВ, Е.А. СТРЕЛЬНИКОВА 

Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАНУ 
 

ДВУМЕРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ИЗОТРОПНЫХ 
ПЛАСТИН 

 
Двумерные уравнений теории упругости для изотропных пластин получены с использованием 

метода аппроксимации перемещений, напряжений и деформаций рядами Фурье по полиномам Лежандра 
от поперечной координаты. Этот подход позволяет учесть поперечные касательные и нормальные 
напряжения. На основе построенных с помощью этого подхода уравнений для изотропных пластин 
разработана методика расчета при действии сосредоточенных силовых воздействий. Фундаментальное 
решение полученных уравнений найдено с помощью двумерного интегрального преобразования Фурье и 
методики обращения, построенной с помощью специальной G-функции. 

Ключевые слова: внутренние силовые факторы, обобщенная теория, уравнения статики, силовые 
воздействия, изотропные пластины, специальная G-функция. 

 
І.П. БОКОВ, O.О. СТРЕЛЬНІКОВА 

Інститут проблем машинобудування ім. А.Н. Підгорного НАНУ 
 

ДВОВИМІРНІ РІВНЯННЯ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ІЗОТРОПНИХ 
ПЛАСТИН 

 
Двовимірні рівняння теорії пружності для ізотропних пластин отримано з використанням методу 

апроксимації переміщень, напруг і деформацій рядами Фур'є за поліномами Лежандра від поперечної 
координати. Цей підхід дозволяє врахувати поперечні дотичні і нормальні напруги. На основі побудованих 
за допомогою цього підходу рівнянь для ізотропних пластин розроблена методика їх розрахунку при дії 
зосереджених силових впливів. Фундаментальне рішення отриманих рівнянь знайдено за допомогою 
двовимірного інтегрального перетворення Фур'є і методики звернення, побудованої за допомогою 
спеціальної G-функції. 

Ключові слова: внутрішні силові фактори, узагальнена теорія, рівняння статики, силові дії, 
ізотропні пластини, спеціальна G-функція. 

 
I.P. BOKOV, E.A. STRELNIKOVA 

A.N. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine 
 

2D EQUATIONS OF THE ELASTICITY THEORY FOR ISOTROPIC PLATES 
 

The displacements, stresses and strains approximations via Fourier series in Legendre polynomials on the 
transverse coordinate method were used to derive the equations of two-dimensional theory of elasticity for isotropic 
plates. This approach allows us to take into account the transverse shear and normal stresses. On the basis of this 
approach with the help of equations for isotropic plates the  method was developed to their calculation under the 
point force. The fundamental solution of the equations using a two-dimensional Fourier integral and methods of 
treatment, obtained by using a special G-function has been found. 

Key words: internal force factors, generalized theory, the equations of statics, impact strength, isotropic 
plates, the special G-function. 

 
Постановка проблемы 

В современной технике широко используются инженерные сооружения из тонкостенных элементов 
конструкций, подверженных значительным силовым воздействиям. Дополнительные трудности в расчет 
тонкостенных элементов конструкций вносит сосредоточенный характер силовых воздействий. 

Классическая теория Кирхгофа-Лява удовлетворительно описывает напряженно-деформированное 
состояние (НДС) сравнительно тонких изотропных пластин, но не учитывает явления, обусловленные 
сдвигами и обжатием. С другой стороны, решение задач теории упругости в трехмерной постановке 
приводит к значительным математическим трудностям. Поэтому вопрос построения уточненных теорий 
тесно связан с проблемой приведения трехмерных задач к двумерным. 

Таким образом, исследование на базе уточненных теорий силового состояния изотропных пластин 
при действии сосредоточенных силовых воздействий является актуальным и важным научно-техническим 
заданием. 

Для приведения трехмерной задачи для изотропных пластин к двумерной используется метод 
разложения искомых функций в ряды по полиномам Лежандра от нормальной координаты. Этот подход 
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позволяет учесть поперечные касательные и нормальные напряжения. На основе полученных с помощью 
этого подхода уравнений для изотропных пластин разработана методика их расчета при действии 
сосредоточенных силовых воздействий. 
 

Анализ последних исследований и публикаций 
Разработке методов построения фундаментальных решений (решений, соответствующих 

сосредоточенным воздействиям) уравнений теории упругих тонких пластин и оболочек посвящено большое 
количество отечественных и зарубежных работ. Постановки задач, методы их решения и ряд конкретных 
решений содержатся в монографиях и научных статьях С.А. Амбарцумяна [1], А.Л. Гольденвейзера [2], S. 
Lukasiewicz [3], а также в ряде обзоров В.М. Даревского [4], Ю.П. Жигалко [5] и других. 

Для построения уравнений равновесия изотропных пластин В.В. Понятовским [6] используется 
метод (предложенный ранее Е. Рейсснером для случая линейного распределения напряжений по толщине 
пластины), согласно которому тангенциальные компоненты напряжений представляются в виде рядов по 
полиномам Лежандра от толщинной координаты, а поперечные компоненты напряжений определяются из 
уравнений равновесия путем интегрирования их по нормальной координате с учетом граничных условий на 
лицевых плоскостях. После этого используется вариационный принцип Кастильяно. Из вариационного 
уравнения следуют уравнения совместимости и соответствующие граничные условия. Предложенный им 
метод применяется для вывода уравнений равновесия анизотропных [7] и трансверсально – изотропных [8] 
пластин. Здесь же указывается способ интегрирования найденных уравнений. 

Цель исследования 

Рассматривается изотропная пластина толщины h2  в прямоугольной декартовой системе 
координат zyx ,, . 

Пусть на пластину действует сосредоточенная сила F


, приложенная в начале координат (особой 
точке). Сосредоточенную силу можно представлять себе как некоторую абстракцию (конечную по величине 
силу), действующую на малый участок поверхности [9]). 

При решении задач о действии сосредоточенных сил искомое НДС. считаем локальным, т.е. не 
распространяющимся до линии внешнего контура пластины. Поэтому пластину считаем бесконечной и 
предполагаем, что искомые компоненты НДС стремятся к нулю на бесконечности. Справедливость данного 
предположения проверяется после решения задачи. 

Математическая формулировка задачи содержит полную систему уравнений теории упругости без 
учёта граничных условий на краях реальной пластины. Система уравнений НДС. изотропных пластин на 
базе теории С.П. Тимошенко, описывающая НДС при изгибе, состоит из [10]: 

• геометрических соотношений 
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• соотношений упругости 
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• уравнений равновесия 
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Чтобы найти фундаментальное решение системы (1)-(3), компоненты вектора объёмной силы в 
формулах (3) следует взять в виде 

( ) ( )yxmhyxm xx ,, *2 δ= , ( ) ( )yxmhyxm yy ,, *2 δ= , ( ) ( )yxqhyxq zz ,, *2 δ= ( )yx → ,  (4) 

где constqmm zyx =*** ,, , ( )yx,δ – двумерная дельта-функция Дирака [11]. 
 

Изложение основного материала исследования 
Подставив геометрические соотношения (1) в соотношения упругости (2) и перейдя в безразмерную 

систему координат hxx /1 = , hyx /2 = , hzx /3 = , получим 
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Изгибающие и крутящий моменты определены в отношении к величине 2Eh , а перерезывающие 
силы – в отношении к величине Eh . 

Переходя к безразмерным координатам, получим 
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где ( )21
*
11 , xxmm δ= , ( )21

*
22 , xxmm δ= , ( )21

*
33 , xxqq δ= . 

Решив систему, получаем трансформанты обобщенных перемещений: 
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где ;2
2

2
1

2 ξξ +=p  ( )21,ξξ  – координаты точки в пространстве трансформант. 
Применим преобразование Фурье к уравнениям закона Гука (5): 

( )221101
~~~ γνξγξ iiDM +−= , ( )112202

~~~ γνξγξ iiDM +−= ,    
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~~

2
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= ,     (8) 

( )01101
~~~ wiQ ξγ −Λ= , ( )02202

~~~ wiQ ξγ −Λ= .     
Подставим ранее полученные трансформанты обобщенных перемещений (7) в трансформанты 

крутящего момента и перерезывающих сил (8): 
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Обозначим 
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Тогда крутящий момент и перерезывающие силы в пространстве трансформант запишутся так 
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Необходимо теперь обратить выражения (11). Сначала найдём оригиналы функций (10) с 
использованием интегрального преобразования Фурье [12, с. 58] 
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Получим 
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где ( )rzGnν,  – специальная G-функция [13].  
Применяя формулу обращения для двумерного интегрального преобразования Фурье (12) к 

трансформантам внутренних силовых факторов (11) и учитывая выражения (13), запишем выражения для 
H , 1Q , 2Q   в пространстве оригиналов 
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Численные исследования были проведены для следующих материалов пластин: золото и железо. 

Коэффициенты Пуассона ( )ν  для данных материалов равны: 0,42 и 0,28 соответственно [14, с. 200]. 

 
Рис. 1. Перерезывающие силы Q1, Q2 

 
Рис. 2. Крутящий момент H 

 
На рис. 1 представлены графики обобщенных перерезывающих сил 1Q , 2Q  соответственно. На 

рис. 2 – крутящий момент H . Кривая 1 – материал золото, кривая 2 – железо. Для второго материала 
значение коэффициента Пуассона уменьшено. Видно, что перерезывающие силы от упругих констант не 
зависят, а значение крутящего момента, при уменьшении коэффициента Пуассона – увеличивается. 

Выводы 

Таким образом, трехмерные уравнения теории упругости приведены к двумерным путем 
разложения искомых функций в ряды Фурье по полиномам Лежандра относительно толщинной координаты. 
Построено фундаментальное решение полученных уравнений. Исследовано влияние упругих параметров на 
НДС  пластины. 
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Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛОВ В СМЫСЛЕ КОНЕЧНОЙ ЧАСТИ 
ПО АДАМАРУ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛА И ЖИДКОСТИ 
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  

 
В работе задача об определении положения зоны отрыва течения при ударном взаимодействии 

твердого тела и жидкости сведена к решению трансцендентного уравнения относительно координаты 
начальной точки отрыва с использованием формул Адамара-Манглера для полученных расходящихся 
интегралов. Для случая удара вертикальной пластинки проведено сравнение с аналитическим решением 
поставленной задачи.  

Ключевые слова: отрыв течения, удар, трансцендентное уравнение, формулы Адамара Манглера, 
вертикальная пластинка. 

 
О.Г. ГОМАН, В.О. КАТАН 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
  

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛІВ В СЕНСІ СКІНЧЕННОЇ ЧАСТИНИ 
ЗА АДАМАРОМ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ УДАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ТІЛА І РІДИНИ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ  
 

В роботі задача про визначення положення зони відриву течії при ударній взаємодії твердого тіла 
та рідини зведена до розв´язання трансцендентного рівняння відносно координати початкової точки 
відриву з використанням формул Адамара-Манглера для отриманих розбіжних інтегралів. Для випадку 
удару вертикальної пластини проведено порівняння з аналітичним розв´язком поставленої задачі. 

Ключові слова: відрив течії, удар, трансцендентне рівняння, формули Адамара Манглера, 
вертикальна пластина. 

 
O.G. GOMAN, V.A. KATAN 

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University 
 

THE USE OF THE HADAMARD INTEGRALS FOR THE MATHEMATICAL MODELLING  
OF THE IMPACT INTERACTION OF A BODY AND A LIQUID WITH A FREE SURFACE  

 
In this paper, the problem of determining the position of the flow separation zone at the impact interaction 

of a solid and a liquid is reduced to the solution of the transcendental equation for the coordinates of the starting 
point of separation using Hadamard  Manglera formulas for obtained divergent integrals. The case of impact of 
vertical plate compared with the analytical solution of the problem. 

Keywords: separation of flow, impact, transcendental equation, Hadamard Manglera formulas, vertical 
plate. 

 
Постановка проблемы 

Рулевые устройства надводных и подводных гидродинамических аппаратов специального 
назначения работают в условиях пересечения свободной границы жидкости или границы раздела слоев 
жидкости различной плотности. Конструктивно эти устройства представляют собой тонкие тела небольшого 
утолщения, которые в процессе эксплуатации испытывают различного рода ударные нагрузки, 
обусловленные как внешними причинами, например, ударами волн, так и необходимостью их внезапного 
резкого движения для изменения курса гидродинамического аппарата. При этом на поверхности 
непосредственных рабочих рулевых элементов может возникать явление отрыва течения жидкости в связи с 
ее инертностью. Это приводит к необходимости математического моделирования ударного взаимодействия 
жидкости и тонких тел, находящихся на свободной поверхности жидкости, в условиях возникновения на 
части их поверхности явления отрыва течения.  

Анализ последних исследований и публикаций 
Значительный вклад в постановку и решения ударных задач гидродинамики осуществили классики 

Н.Е. Жуковский, Л.И. Седов, М.А. Лаврентьев и М.В. Келдыш. Дальнейшее развитие широкого класса 
ударных задач гидромеханики связаны с такими известными именами авторов как Э.Л. Блох, Я.Р. Берман, 
Г.В. Логвинович, И.С. Риман, Р.Л. Крепс, В.С. Сабанеев, И.И. Ворович та Л.С. Ворович, Н.А. Кудрявцева, 
В.И. Юдович, А.М. Полунин, Н.М. Бородачов, Б.М. Ботвинков, В.С. Корчагин, Н.А. Веклич, В.А. Ерошин, 
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Ю.Л. Якимов, О.Г. Гоман, М.В. Поляков, В.В. Попов, О.П. Шоригин, Н.В. Норкин, Д.Б. Рохмин, а также 
Хикс В.М., Триллинг Л., Мей А., Уитмен А.М., Вендер В.М., Кошер Б.Р., Милох Т., Могыши М., 
Кувабара Г. и другие ученые. Всесторонний детальный анализ и библиография по вопросам 
гидродинамического удара содержит монография Н.В. Норкина [1]. 

Из анализа известных исследований и публикаций по тематике можно сделать вывод, что с точки 
зрения практики полезно иметь решение задачи в аналитическом виде, чтобы это позволило в дальнейшем 
использовать полученные гидродинамические характеристики для математического моделирования всего 
процесса движения гидродинамического аппарата специального назначения. Модельное тело в виде 
пластинки позволяет, с одной стороны, получить решение задачи в аналитическом виде, а с другой - 
выявить наиболее существенные моменты гидродинамического процесса: количество, размеры и 
расположение отрывных зон. Учитывая вышеизложенное, проблема получения аналитического решения 
задачи об ударе наклонной пластинки, находящейся на свободной поверхности жидкости под произвольным 
углом к ней в плоской постановке не потеряла своей актуальности.  

Формулирование цели исследования 
Цель работы заключается в построении математической модели ударного взаимодействия тела и 

жидкости со свободной поверхностью в условиях возникновения инерционного отрыва течения жидкости. 
Изложение основного материала исследования 

 Пусть вертикальная пластина ширины b плавает на свободной поверхности несжимаемой 
идеальной жидкости, находящейся в покое и занимающей нижнее полупространство. Ось Oy системы 
декартовых координат направим по нормали к невозмущенной свободной поверхности жидкости внутрь 
последней вдоль пластинки, а ось Oх направим вдоль свободной поверхности перпендикулярно плоскости 
пластинки (рис.1). Предполагается, что ударные импульсы действуют так, что после удара пластинка 
получает только компоненту скорости вдоль оси Oх, а также угловую скорость вокруг оси, 
перпендикулярной плоскости Оху, и на задней стороне пластинки BD образуется зона отрыва BC, которая 
распространяется от точки B на свободной поверхности сзади пластинки до некоторой точки С (положение 
которой заранее неизвестно). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема к постановке задачи удара пластинки с отрывом 
 

Возникшее в результате удара течение жидкости будет потенциальным и описывается комплексным 
потенциалом  

( ) ( )zizw ψϕ += , 
где ( )zϕ  – потенциал течения; ( )zψ  – функция тока. 

В результате удара тело приобретает скорость  
( ) jxVV zω+= 0 , 

где 0V  – поступательная скорость; zω  – угловая скорость тела.  
В предположении о наличии отрыва условие безотрывности течения распространяется только на 

участок контура ЕDС и имеет вид 

nV
n EDC

⋅=
∂
∂ϕ

 или yzx ωνν −= 0   

Таким образом, на участках ЕD и DC 

yU
y zx ωνψ

−==
∂
∂

0 , 

откуда  0
2

0 2
CyyU z +−= ωψ . 
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Причем несущественную константу 0C  положим равную нулю. На свободных границах – участках 
( )0;∞−  и ( )∞+;0  оси Oх, а также на участке отрыва СВ – имеем условие равенства нулю импульсного 
давления, то есть 0=ϕ . 

Как показано в [6], поставленная задача сводится к краевой задаче теории аналитических функций, 
решение которой может быть представлено в виде квадратур 

( ) ( ) ( ) ( )
∫
−

−
−

=
b

q
d

t
fZtZ

i
t ξ

ξ
ξξ

π
χ 11

, 

где ))(()( btqttZ −+=  и ))(()( ξξξ −+= bqZ . 
Следовательно, решение задачи сводится к вычислению интеграла  

( ) ( ) ( )
( )( )∫∫

−−

−
−

−
−−

−+
−=

−
=

b

q

zb

q
d

t

bbU

bq
id

t
fZtI ξ

ξ

ξωξ

ξξ
ξ

ξ
ξξ 21

22
22

01 . 

Представим этот интеграл в виде 
)()( tiJtI −= , 

где ( ) ( ) ( )tJtJUtJ z
210 2

ω
−=  и введены обозначения 

∫
−

−+
+

=
b

q t
d

q
b)t(J

ξ
ξ

ξ
ξ

1 ,   ∫
−

−−+

−
=

b

q t
d

)b)(q(
b)t(J

ξ
ξ

ξξ
ξ 22

2  . 

Тогда  

( ) ( ) ( )tJtJUtJ z
210 2

ω
−= .   

Как известно, эта задача допускает аналитическое решение [6]. 
В предположении о наличии только одной зоны отрыва, найдем ее положение по принципу Огазо 

[7] с использованием сингулярных интегралов в смысле Адамара [4-5]. Для определения положения отрыва 
– координаты q – согласно принципу Огазо необходимо определить потенциал течения ( )tϕ  на участке 
безотрывного обтекания ( )10 ,q,it −∈+= ξξ . Интегралы ( )tJ1  и ( )tJ 2  являются интегралами типа Коши 
по отрезку действительной оси ( )1,q−∈ξ . По формулам Племеля-Сохоцкого при переходе из верхней 
полуплоскости в точку 0ξ  на отрезке ( )1,q−  получим 

( ) ( )

( )
( )01

2
1

0

21
0

01
1

ξ
ξ

ξ
πξ J

q

 iJ
/

+
+

+
=+ ,                                 (1) 

( ) ( )

( )
( )02

2
1

0

0
02

1
ξ

ξ

ξ
πξ J

q

 iJ +
+

+
=+ ,                            (2) 

где ( )01 ξJ  и ( )02 ξJ  – особые интегралы в смысле главного значения Коши. Выделяя действительные и 
мнимые части в решении, приходим к следующим выражениям для функции тока и потенциала течения на 
смоченной части пластинки: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )











−+−−+= 21

0
21

0

2

0
21

000 11
2

11 //z/1/2  bbU ξξ
ω

ξξξψ ,    (3) 

( ) ( )( ) ( ) ( )











−−+= 02

2

010000 2
11 ξ

ω
ξξξ

π
ξϕ JbJbUq z .           (4) 

Формула (3), как и следовало ожидать, представляет граничное условие на участке ( )10 <<− ξq . 

Согласно принципу Огазо положение точки отрыва q находим из условия 
( )

00
00

=
∂

∂
+−→ q

lim
q

ξϕ
ξ

. 

Из (4) имеем 
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Переходя к пределу 00 +−→ qξ , приходим к следующему уравнению для определения 
параметра q 

( ) ( ) 0
2 2

2

10 =−−− qJbqJbU zω
,                       (5) 

(в предположении, что интегралы ( ) 210 ,k,
q

J k =
∂
∂

ξ , при 00 +−→ qξ  ограничены или возрастают не 

быстрее, чем 
( )2

1
0

1

q+ξ
, что будет показано в дальнейшем). 

При этом, при непосредственной подстановке q−=0ξ  в выражения для интегралов 
( ) 210 ,k,J k =ξ  они превращаются в сингулярные интегралы вида 

( ) ( )

( )
∫
− +

+
=−

1

2
3

2/1
1

 1

q
d

q
qJ ξ

ξ

ξ ,  ( ) ( )

( )
∫
− +

+
=−

1

2
32
 1

q
d

q
qJ ξ

ξ

ξ ,                     (6) 

которые являются расходящимися, и их будем понимать в смысле конечной части по Адамару.  
Уравнение для определения q (5) может быть записано в виде зависимости кинематического 

параметра nΛ  от неизвестного q  

( )
( )qJ

qJ
U

b
n

z
n −

−
==Λ

2

12ω
.           (7) 

При помощи преобразований, описанных в [7], для интегралов ( ) 21,k,qJ k =− , будем иметь 
формулы 

( )
( )

( ) 21
1

2
21

,k,qJJ
q

qJ k/kk =−
+

=−
−

,                                           (8) 

где 

( ) ( )( ) ( )
+

−−−−+
=− ∫

1

2

212122
1

111

ε
dt

t
 qtqtqJJ

//
( ) ( ) ( )



 −−+− qqq / 11
2
11 21 ε , 

( ) ( )( ) ( )
∫

−−−−+
=−

1

2

22
2

111

ε
dt

t
 qtqtqJJ ( ) ( )



 −−++ qq 131

2
1 ε ,  

где ε - малая величина. 
Следовательно, зависимость кинематического параметра от неизвестного параметра q имеет вид 

( ) ( )
( )qJJ

qJJ
2
q1

b
U

1

2
2/1

z

0
−
−+

==
ω

Κ .                  (9) 

По приведенным формулам было построено зависимость кинематического параметра 
b

U

z

0
ω

Κ =  от 

положения начальной точки отрыва q . Проведено сравнение для случая горизонтального удара с 
вращением вертикальной пластины. Аналитические решения и решения, полученные через интегралы в 

смысле Адамара, сравнивались по зависимости кинематического параметра 
b

U

zω
0=Κ  от положения 

начальной точки отрыва bq . Результаты расчетов для вертикальной пластинки представлены в виде 

графика зависимости кинематического параметра 
Κ

ωΛ 1
U

b

0

z ==  от безразмерного геометрического 
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параметра q (рис. 2). Совпадение результатов хорошее. 

 

 
Рис. 2. Зависимость кинематического параметра от положения точки отрыва  

для горизонтального удара с вращением вертикальной пластинки:  
«+» – расчет по формулам Адамара-Манглера (ε=0.001); «о» – аналитическое решение 

 
Выводы 

Хорошее совпадение данных аналитического решения и решения, полученного через интегралы в 
смысле Адамара, позволяет сделать вывод о применимости данного подхода к определению характеристик 
отрывных зон при ударном взаимодействии твердого тела и жидкости.  
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ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИЙ ДРІБ ДЛЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ З ОДНИМ 
ДВОКРАТНИМ ВУЗЛОМ 

 
Будується та досліджується інтерполяційний дріб типу Ерміта для функції однієї змінної з одним 

двократним вузлом. Наведено декілька прикладів. 
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Строится и исследуется интерполяционная дробь типа Эрмита для функции одной переменной с 
одним двукратным узлом. Приведены несколько примеров. 
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INTERPOLATION FRACTION FOR FUNCTION OF ONE VARIABLE WITH ONE TWOFOLD NODE 

  
An interpolation fraction of Hermite type for function pf one variable with one twofold node is constructed 

and investigated. Several examples are given. 
Keywords: interpolation, continual set of nodes, chain fractions. 

 
Вступ 

Уперше інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби (І ІЛД) були введені у роботі [1]. У ній також 
доведено, що вказане там визначення ядер є необхідною умовою, щоб інтегральний ланцюговий дріб був ін-

терполяційним для функціоналів ( ) 1
1: 0,1F L R→ на континуальній множині вузлів 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1
1

,
n

n n
i i i

i
x x H x xξ −

=
⋅ = ⋅ + ⋅ −  ⋅ − ⋅  ∑ξ      (1) 

( )1 2, , ,n
nξ ξ ξ=ξ   { }1: 0 1n

n
nz z z∈ = ≤ ≤ ≤ ≤Ω z  .  

Тут через ( )ix z ∈ [0,1]Q , 0,1,i =   позначені довільні, фіксовані елементи з простору [0,1]Q  – 

кусково-неперервних на відрізку [0,1]  функцій зі скінченою кількістю точок розриву першого роду. ( )H t  
– функція Хевісайда. 

Для скороченого запису скінченного ІЛД використаємо наступні позначення  

1 21
2 1 211

2

.
n ni

i ni

n

n

aa aaa
a b b b bb

b

a
b

D
=

= = + + +
+

+





 

 
Досліджуваний у [1] та І ІЛД має одну ваду. Якщо у формулі (1) покласти  ( )i ix z x const≡ = , 

0,i n= , ( )x z x const≡ = , то І ІЛД не перейде у інтерполяційний ланцюговий дріб для функції однієї 
змінної. Щоб позбутися цієї вади у [2] уведений новий клас І ІЛД вигляду 

( )( ) ( )( )
0

1 1

n iI
n

i

q x
Q x K D

=

⋅
⋅ = + ,     (2) 
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де ( )( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1 1 1
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I m

m m l l l l
lz z

q x K x z x z dz
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−
=
 ⋅ = − ∏∫ ∫ ∫ z . 

У [2] доведено, що для того щоб ІЛД вигляду (2) був інтерполяційним для гладкого функціоналу 

( )( ) [ ] 10,1:F x Q R⋅ →  на континуальній множині вузлів (1), необхідно, щоб його ядра визначались за 
формулами 
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p ii
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( )( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1 1 1

1
10
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p p I m p p

m m l l l l
lz z

q x K x z x z dz
−

−
=

 ⋅ = −  ∏∫ ∫ ∫ξ z ξ , 1,3, ,m n=  , 2,3, ,p n=  , 

( )( ) ( )( ) ( )( )0 0, , 1p p p pq x F x F x⋅ = ⋅ − ⋅ −ξ ξ ,   ( )( )0 0
IK F x= ⋅ , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

1

IK x x F x H x xξ ξ ξ ξ
ξ

− ∂
= − −  ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅  ∂

, 

а достатньою умовою є виконання правила підстановки (див. [2]). 
Правило підстановки накладає суттєві обмеження на функціонал. Тому в роботі [3] досліджується І 

ІЛД, який не вимагає виконання правила підстановки. Якщо в одержаному у [2] та [3] І ІЛД покласти 
( )i ix z x const≡ = , 0, 1i n= + , ( )x z x const≡ = , то одержимо однакові дроби вигляду 

( ) ( ) ( )1
1 0

1 1
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Q x F x D
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= + ,     (3) 

де  
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k i
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i

q x
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( ) ( ) ( )0 0 1q x F x F x= − − ,   3,4,...,k n= .   (4) 
Тут використано позначення 

( ) ( )0
0

0

k
k

k

F x F x
F

x x
−

=
−

, 1,2,...k =      . 

Правильною є наступна теорема. 

Теорема 1. Ланцюговий дріб (3), (4) є інтерполяційним для функції ( ) [ ] 1: ,F x a b R→  з вузлами 

[ ],ix a b∈ , 0,i n= . 

Метою цієї роботи є побудова на основі (3), (4) ланцюгового дробу ( )1
E
nQ x+ , що інтерполює 

функцію ( ) [ ] 1: ,F x a b R→  з вузлами [ ],ix a b∈ , 0,i n= , один з яких двократний. Нехай kx −  двократний. 
Тоді треба побудувати ланцюговий дріб, що задовольняє наступні умови 

( ) ( )1
E
n i iQ x F x+ = ,    ( ) ( )1

E
n k kQ x F x+ ′ ′= ,    1 1k n≤ ≤ + ,    1k kx x+ =     0, 1i n= + .  (5) 

Побудова інтерполяційного дробу.  
Розглянемо ( )1

E
nQ x+  вигляду (3), (4). Послідовність вузлів 0 1 2 1, , , , nx x x x +  подамо у вигляді 0x ,  

1x , , kx , 1k k kx x α+ = + , 2, kx + ,  , 1nx + , де k Rα ∈ . Після нескладних перетворень та переходу 
 до границі при 0kα →  одержимо 
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k
E Ek i
k k k

k k k ii

x x x xq x f x
x x x xα

−
+ + +

→ + + −=

− −  = − − = − −∏  

( )
( )

1
0 11

lim 1
1k

Ek
k k kk i

Ek k k ii k k k

q xx x x x
x x f xα

α
α α α

−
→ −=

 +− −
 = − =

+ −  + − 
∏  

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1
0 11

lim
1k

E E E Ek k k k k k k k k k kk i
Ek k k ii k k k

q x q x f x f xx x x x
x x f xα

α α

α α α
−

→ −=

    + − − + −− −     = = + − + −  
∏  

( ) ( ) ( )
( )

1

11 1

E Ek
k k k ki

k Ek ii k k

q x f xx xx x
x x f x

−

−=

 ′ ′−−  = −
−  − 

∏ ; 

( ) ( )
( )

( )
2

1
2 2 22 2 112

1
k

kE Ei
k k k

k iik k

x x x xq x f x
x xx x

−
+ + +

+ −=+

− −  = − − −−
∏ ; 

…………………………………………………………… 

( ) ( )
21

1
1 1 1

1 1 1 12 1
1

n kjE Ek i
n n n

n j n k n ij k i

x x x x x xq x f x
x x x x x x

+
−

+ + +
+ + + −= + =

 −  − −  = − −     − − −  
∏ ∏ .  (7) 

( )
( )

1 1

Ep p i
p

i

q x
f x D −

=
=

−
,     2, 1p k n= + +       ( ) ( ) ( )0 0 1q x F x F x= − − , 

( ) ( ) ( )1
1 0

1 1

En
iE

n
i

q x
Q x F x D

+

+
=

= + .     (8) 

Теорема 2. Ланцюговий дріб (6), (7), (8) є інтерполяційним для функції ( ) [ ] 1: ,F x a b R→  з вузлами 

[ ],ix a b∈ , 0,i n=  та задовільняє інтерполяційні умови (5). 
Доведення. Згідно теореми 1 маємо 

( ) ( )1
E
n i iQ x F x+ = ,    1k kx x+ =     0, 1i n= + . 

Перевіримо інтерполяційність похідної у точці kx    1 1k n≤ ≤ + . 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1
0 0

1 1lim lim
k k

E E E E E
n k n k k n k k k k k k

k k
Q x Q x Q x Q x Q x

α α
α α

α α+ + + +
→ →

   ′ = + − = + − =     

( ) ( ) ( )
0

1lim
k

k k k k
k

F x F x F x
α

α
α→

′ = + − =  . 

Отже, теорему доведено. 
Частковий випадок.  
Розглянемо випадок двох вузлів. Нехай, наприклад, вузол 0x − однократний, а вузол 1x −  двократ-

ний. З (6) – (8) одержимо 

( )( ) ( )
( ) ( )1 2

2 0 1 1

E E
E

q x q x
Q x F x⋅ = + + ,    (9) 

де ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )0

1 1 0
1 0

,E x x
q x F x F x

x x
−

= −
−
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( ) ( )( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1 0 1 1 00 1
2

1 0 1 0 1 0
.E x x F x F x F xx x x x

q x
x x x x F x F x

 ′− − −− −
= −  

− − −  
  (10) 

Дріб (9) – (10) є інтерполяційним для функції ( ) [ ] 1: ,F x a b R→  з вузлами 0,x  1x  і задовільняє 
наступні інтерполяційні умови 

( ) ( )2 0 0
EQ x F x= ;     ( ) ( )2 1 1 ,EQ x F x=      ( ) ( )2 1 1 .EQ x F x′ ′=    (11) 

Доведення інтерполяційності функції у вузлах 0,x  1x  здійснюється безпосередньою перевіркою. 
Також легко перевіримо третю інтерполяційну умову з (11). Виходячи з означення похідної маємо 

( ) ( ) ( )
2

2 1 2 2 1
2 1

0 2
lim

E E
E Q x Q x

Q x
α

α
α→

+ −′ = =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

( )
( )

2

1 0 1 1 0
2 01 2 1 2 0 2

1 0
1

0 2 2 1 2

1lim
1 E

x x F x F x F x
F x x

x x
F x

q xα

α α α

α α→

′− − −
+ + −

−
′= =

+ +
. 

Приклад 1. Для функції 3y x=  побудуємо інтерполяційний дріб (9) – (10). 
Одержимо 

( )( )
( )

( )( )

3 3 0
1 0

3 1 0
2 0

0 1
0 13 3

1 0

.21

E

x xx x
x xQ x x x x x x x x

x x

−
−

−
⋅ = +

+
− − −

−

 

Інтерполяційні умови у вузлах 0,x  1x  здійснюються безпосередньою перевіркою. Легко перевірити 
і третю інтерполяційну умову 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )2

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
2 1

0 2 2 1 2

1lim
1

E E E E
E

E
q x q x q x q x

Q x
q xα

α α
α α→

+ − − +′ = =
+ +

 

( )( ) 2 2 2
0 1 1 0 0 1 0 1 12 3 .x x x x x x x x x= + − + + + =  

 
 

Висновок 
Таким чином, у роботі побудовано інтерполяційний ланцюговий дріб типу Ерміта з одним 

двократним вузлом. Побудований дріб типу Ерміта задовільняє інтерполяційним умовам, не залежить від 
напрямків диференціювання, єдиний. Проілюстровано побудову такого дробу Ерміта для часткового 
випадку.  
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНИМОСТИ ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ   
С ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ В НЕЛИНЕЙНЫХ 

ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ 
 Рассмотрены ограничения применимости линейного управления с запаздывающей обратной связью 
в нелинейных дискретных системах. Показано, что применение нелинейного управления позволяет 
стабилизировать хаос в системах со сколь угодно большим множеством дислокации мультипликаторов за 
счет увеличения числа  коэффициентов усиления управления. 
 Ключевые слова: управление, запаздывание, нелинейные дискретные системы. 
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ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАПІЗНЮЮЧИМ ОБЕРНЕНИМ 
ЗВЯЗКОМ  В НЕЛІНІЙНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМАХ  

 Розглянуті обмеження використання лінійного управління із запізнюючим оберненим звя’зком в 
нелінійних дискретних системах. Показано, що використання нелінійного управління дозволяє 
стабілізувати хаос у системах з якою завгодно великою множиною дислокації мультиплікаторів за рахунок 
збільшення числа коефіцієнтів посилання управління. 
 Ключові слова: управління,запізнювання,нелінійні дискретні системи. 
 

D.V. DMITRISHIN, A.V. USOV, A.D. CHAMITOVA 
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LIMITATIONS APPLY LINEAR CONTROL WITH DELAYED FEEDBACK  

NONLINEAR DISCRETE SYSTEMS 
 We consider limiting the generality of the linear control with delayed feedback nonlinear discrete systems 
is shown that .primenenie nonlinear control to stabilize the chaos in systems with an arbitrarily large array of 
multipliers dislocation by increasing the number of gain control. 
 Keywords: management, lag, nonlinear discrete systems. 

Постановка проблемы 
Проблема оптимального воздействия на хаотический режим является одной из фундаментальных в 

нелинейной динамике [1, 2]. Для ее решения были предложены различные схемы, одна из которых связана 
со специальным представлением запаздывающей обратной связи (DFC) [3], которая позволяет локально 
стабилизировать положение равновесия или цикл, вообще говоря, неизвестные наперед. Несмотря на 
физическую простоту реализации  схемы DFC, она имеет существенные ограничения в применении, 
которые связаны с ее линейностью и использованием только одного предшествующего состояния [4]. Чтобы 
увеличить область применимости схемы DFC в пространстве параметров, предлагались различные 
обобщения классической схемы: в [5] в управление включалась информация относительно предшествующих 
состояний; в [6] рассматривалась нелинейная схема DFC с одним запаздыванием и были отмечены 
преимущества при такой модификации, в частности, управление стало робастным; в [7] была исследована 
смешанная линейно-нелинейная схема DFC; в [8] изучалась, так называемая, предикативная схема DFC.  В 
[9] были синтезированы идеи [4, 6] и предложен наиболее естественный вид управления – нелинейная схема 

с несколькими запаздываниями:  ( ) ( )( )∑
−

=
+−− −−=

1

1
1 ,

N

j
jnjnj xFxFu ε где коэффициенты усиления должны 

быть ограниченными, например, 1,,1,1 −=< Nkk ε .  

Несмотря на простой вид классических и обобщенных схем DFC, аналитическое исследование 
замкнутой системы является сложной задачей. Ее сложность обусловлена геометрией канонической области 
устойчивости по Шуру многочленов в пространстве их коэффициентов [10].  Проблема нахождения 
достаточных условий, гарантирующих применимость различных алгоритмов, в общем случае до сих пор не 
решена.  
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Для случая нелинейного DFC с несколькими запаздываниями упомянутая проблема для скалярных 

систем полностью решена в [9], где она была сведена с помощью методов вещественного гармонического 
анализа к линейной оптимизационной задаче.  

Такую же проблему для классической линейной схемы DFC с несколькими запаздываниями свести 
к линейной оптимизационной задаче не удается принципиально даже в скалярном случае. Эффективным 
аппаратом исследования условий применимости линейного DFC оказались методы комплексного анализа, 
связанные со свойствами отображений центрального единичного круга комплексной плоскости, которые 
получили естественное распространение из класса однолистных в круге функций на произвольные 
аналитические в круге функции.  

 
Основная часть 

Рассматривается разомкнутая векторная нелинейная дискретная система вида 

( ) ,,,n,Rx,xFx m
nnhn 211 =∈=+                                                   (1) 

у которой имеется неустойчивое положение равновесия ∗x , быть может, и не единственное. 
Предполагается, что дифференцируемая функция hF  зависит от конечного числа параметров, и при каждом 
векторе параметров h  из допустимого множества этих параметров H  определена на некотором 
ограниченном односвязном множестве m -мерного пространства и отображает его в себя. От этих 

параметров зависит положение равновесия *
hx  и спектр { }mµµ ,,1   матрицы Якоби )( *

hh xF ′ , т.е. 

мультипликаторы  mjj ,,1, =µ , в общем случае известны лишь в оценочном плане.  

 Требуется найти необходимые условия на множество M , при которых возможно локально 
стабилизировать положение  равновесия *

hx   системы (1) при всех значениях входящих в нее параметров из 
допустимого множества одним управлением вида 

( )∑
−

=
+−− −−=

1

1
1

N

j
jnjnjn xxu ε ,                                                      (2) 

т. е. при всех  mjMj ,,1, =∈µ .  

Характеристический полином для линейной части системы (1), замкнутой управлением (2), имеет 

вид :                                             ( )( )∏
=

−− +++−+=
m

j
N

NN
j

N a...aa)(f
1

2
2

1
1 λλµλλ ,                                     (3)  

где 1111 ,1,,2,, −− =−=−=−= NNjjj aNjaa εεεε 
. Ясно, что ∑

=
=

N

j
ja

1
0 . Мультипликаторы  

{ }mµµ ,,1   зависят от вектора параметров h .  Обозначим ∏
=

=
m

j
)()(f

j
1

λχλ µ , где 

 ( ) N
NNN a...aa)( +++−+= −− 2

2
1

1 λλµλλχµ .                                 (4) 

Считаем, что множество M  не пусто, т.е. при некотором M∈= 0µµ  полином (4) устойчив по Шуру. Так 

как выполнено равенство  01)1(
0

µχµ −= , то 10 <µ . Из формул Виета следует, что сумма 

коэффициентов устойчивого по Шуру полинома не превосходит N2 , т.е. тогда N21 0 <− µ . С другой 

стороны, если N210 0 <−< µ ,  то существуют коэффициенты Naa ,...,1  ( ∑
=

=
N

j
ja

1
0 ), такие, что полином 

(4) при  0µµ =  устойчив по Шуру [11]. Это означает, что все вещественные числа множества M  

необходимо принадлежат интервалу ( )112 ,N +− .  
 Существование управления (2), локально стабилизирующего положение равновесия системы (1) при 
всех допустимых значениях параметров, означает существование вектора )( 0µNAa∈  такого, что aMM ⊆
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. Пусть 


k

j

)j(
aa MM

1=
= , где k  – число граничных компонент множества aM , )( j

aM  –  связные множества, 

kj ,,1= . Определим диаметр множеств aM , )( j
aM  ( kj ,,1= ), т.е. величины  

( ) ( )21

2
1

zzsupMd

a
a

Mz
Mz

a −=

∈
∈

 ,  ( ) ( )21

2

1

zzsupMd

)j(
a

)j(
a

Mz
Mz

)j(
a −=

∈
∈

  ( kj ,,1= ).   

Тогда, если диаметр множества M  будет больше, чем  ( ){ }a
)(Aa

Mdmax
N 0µ∈

, или диаметр какой либо 

связной компоненты множества M  будет больше, чем  

{ }
( ){ })j(

a

k,,j
)(Aa

Mdmax
N
1

0
∈
∈ µ

, то заведомо не может 

существовать управления вида (2), локально стабилизирующего положение равновесия системы (1) при всех 
допустимых значениях параметров, входящих в эту систему.  

Переходим к нахождению оценок диаметров множеств aM , )j(
aM . 

Вспомогательные результаты. Из постановки задачи следует, что коэффициенты Naa ,...,1  

вещественные, причем ∑
=

=
N

j
ja

1
0 . В доказательствах утверждений результатов этого раздела указанные 

ограничения на коэффициенты не использовались.  
Итак, пусть Naa ,...,1  произвольные комплексные числа из )( 0µNA . Представим полином 

)(
0
λχ µµ+∆  в виде )(...)( 12

2
1

10 λλµλλλµµλ paaa NN
N

NNN +∆−=+++−∆−+ −−− . 

 Обозначим N
N zazazq ++−= )()( 01 µ ,  

)z(q
z)z(

+
=Φ

1
. 

Лемма 1. Полином )(p)( NN λλµλλχ µµ +∆−= −
+∆

1
0

 устойчив по Шуру тогда и только тогда, 
когда справедливо включение 

 )D(\C Φ∈
∆µ
1 ,                                                                (5) 

где { }1<∈= z:CzD ,  { }1≤∈= z:CzD .  

Введем операцию инверсии комплексного числа по формуле: ( )
z

z 1
=∗  (здесь z  означает число, 

комплексно сопряженное к z ). Инверсное множество будем понимать, как множество, состоящее из 
инверсных элементов исходного множества. Тогда условие робастной устойчивости (5) равносильно 

включению ( )∗∆Φ∈∆ )(\C 1µ , где  
)z(q

z)z(
1

1 1+
=Φ , N

N zaz)a()z(q ++−= 011 µ .  

Так как полином )(λλ pN +  устойчив по Шуру, то все полюса функции )(zΦ  лежат вне круга D , 
т.е. функция )(zΦ  аналитическая в D . Размеры множества aM  связаны с размерами образа )(DΦ . Образ 

)(DΦ  открытое, но необязательно односвязное множество. Определим минимальное односвязное 

множество, целиком содержащее образ )(DΦ . Обозначим его )(DsΦ .  

Лемма 2. Множество )(DsΦ  целиком содержит круг радиуса 
4
1 .  

Замечание. Лемму 2 можно рассматривать как распространение Теоремы Кебё на произвольные 
отображения единичного круга, необязательно однолистные: 
минимальная односвязная область, содержащая образ центрального единичного круга при отображении 
любой  аналитической в круге функции вида  

+++ 2
21 zczcz , 

содержит центральный круг радиуса 
4
1 .  
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Лемма 3. Множество )(DΦ  целиком содержит круг радиуса 
16
1 .  

Основной результат.  
Теорема 1. Пусть для некоторого 0µ  множество )( 0µNA  непусто, и пусть 

( ) )(,..., 01 µNN Aaaa ∈= . Тогда  ( ) 16≤aMd .  

Теорема 2. Пусть для некоторого 0µ  множество )( 0µNA  непусто, и пусть 

( ) )(,..., 01 µNN Aaaa ∈= . Тогда  ( ) 4)( <j
aMd , где, )( j

aM  – связная компонента множества aM , 

содержащая 0µ .  

На рис. 1 изображено множество )(DΦ  при )1(21 ε−=a , ε−= 12a  (при 1.0=ε ). Оно односвязно 

и целиком содержит центральный круг радиуса 
4
1 . Множество aM  является инверсным относительно 

единичной окружности к внешности множества )(DΦ . Оно целиком содержится в круге радиуса 4, который 

является инверсией внешности круга радиуса 
4
1  (рис. 2). При уменьшении ε  диаметр множества aM  

стремится к 4. 
 

 

Рис. 1.  Образ круга D  при отображении 
2

211
)(

zaza

zz
++

=Φ  и центральный круг радиуса 
4
1  

Теорема 3. Если диаметр множества M  больше 16, или диаметр некоторой его связной 
компоненты больше 4, то ни при каком N  не существует управления вида (2),  которым возможно было бы 
локально стабилизировать положение равновесия системы (1) при всех допустимых значениях параметров, 
входящих в систему.  

 
 

 
Рис. 2.  Область aM  и содержащий ее центральный круг радиуса 4 

39 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

Теорема 4. Если спектр { }mµµ ,,1   матрицы Якоби )( ∗′ xF  имеет диаметр больше 16, то не 

существует управления вида (2), стабилизирующего положение равновесия ∗x .  
Пусть множество M  состоит только из вещественных элементов. Тогда возможно сформулировать 

не только необходимые условия существования стабилизирующего управления (Теорема 5), но и 
достаточные (Теорема 6).  

Теорема 5. Пусть спектр матрицы Якоби системы (1) при всех допустимых значениях параметров 
вещественный, а множество M  односвязно. Тогда для существования стабилизирующего управления  вида 
(2) необходимо, чтобы длина интервала, определенного множеством  M , была бы не больше четырех, и все 
числа этого интервала были бы меньше единицы.  

Теорема 6. Пусть ( ), ,M a b=  где 13 <<<− ba . Тогда существует управление 

)( 1 nnn xxu −−= −ε , локально стабилизирующее положение равновесия  системы (1).  

 Отметим, что даже при выполнении условий Теоремы 6, т.е. когда заведомо существует линейное 
стабилизирующее управление, оно практически может быть нереализуемо. Как отмечено в [6], бассейн 
притяжения устойчивого положения равновесия может оказаться чрезвычайно малым.  
  Пример  А. Рассмотрим управляемую хаотическую систему, описываемую уравнением  

,)sin(1 nnn uxhx +=+ π                                                    (6) 

( )∑
−

=
+−− −−=

1

1
1

N

j
jnjnjn xxu ε ,                                                  (7) 

где 





−∈

π
1,0hh , 11

0 ≤< h
π

. При этом )1,( 0hM π−= . 

Если 
π
3

0 ≤h , то согласно Теореме 6 существует управление (7) при 2=N , локально 

стабилизирующее тривиальное положение равновесия 0=∗x  системы (6) при всех h  из допустимого 

множества.  Чем ближе величина 0h  к 
π
3

, тем меньше становится бассейн притяжения тривиальное 

положение равновесия.  

Пусть 0
3 1.h
π
< ≤  Для каждого конкретного значения 






 −−∈

π
3,0hh  существует 

стабилизирующее управление (7). Т.е. коэффициенты усиления в (7) должны зависеть от h . При этом 

( )3,−−∈ πµ , и из условия  32 212 ≤−< µ  находим, что 3=N , и возможна стабилизация двушаговым 
управлением вида  ( ) ( )12211 )()( −−− −−−−= nnnnn xxhxxhu εε . 

Однако ни при каком N  не существует управления вида (7), не зависящего от h  и 
стабилизирующего тривиальное положение равновесия при всех ( )1,0hh −∈ .  

Пример В. Рассмотрим управляемую хаотическую систему, линеаризованную в окрестности 
положения равновесия: 

)2(
21

)1(
11

nnn

nnn
uxy
uxx
+=

+=

+

+
µ
µ ,                                                       (8) 

∑
−

= +−−

+−−










−
−

−=













=

1

1 1

1
)2(

)1( N

j jnjn

jnjn
j

n

nn yy
xx

u
uu ε ,                                   (9) 

где Mj ∈µ , 2,1=j . 

 Покажем, что существует множество M , диаметр которого больше четырех, и для которого 
возможна локальная стабилизации тривиального решения системы (8) управлением (9) при всех Mj ∈µ , 

2,1=j . Возьмем 
24
790

1 −=µ , 
24
230

2 =µ . Так как 4
4

17
21 >=+ µµ , то, если стабилизирующее управление 

существует, то множество M  не может быть связным. Определим необходимые условия для N . Так как 
30

1 229.41 <≈− µ , то 3≥N . Если 3=N , то должны быть устойчивы полиномы 
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32
2

1
23)( aaaf jj +++−= λλλµλλ , 2,1=j . Для полиномов степени 3≤N  также должны быть 

устойчивы и все полиномы семейства  [ ]{ }1,0:)()1()( ∈−+ ϑλϑλϑ jj ff   Однако по Теореме 3 это 

невозможно. Следовательно, 4≥N . Рассмотрим вектор 4
7 3 1 23, ,0,
6 2 3 24

a A   = − − ∈   
   

. Построим образ 

единичного круга при отображении 
42

3
1

2
3

6
7

24
231

)(
zzzz

zz
−+−−

=Φ   (рис. 3). Этот образ не является 

односвязным множеством (рис. 4).  

                    
Рис. 3. Образ единичного круга при отображении )(zΦ  

 
Рис. 4.  Множество, не принадлежащее  образу единичного круга при отображении  )(zΦ  

 Следовательно, множество ( )∗Φ )(\ 1 DC   несвязно, и представимо в виде объединения двух 
односвязных множеств (рис. 5) 

                                  
Рис. 5.  Область 1M  возможной дислокации µ∆  отклонения мультипликаторов µ  от 0

2µ  

Чтобы существовало стабилизирующее управление, должно выполняться равенство µµµ ∆+= 0
2

0
1  для 

некоторого ( )1\ ( ) .C Dµ
∗

∆ ∈ Φ  Действительно, равенство выполнено для  
17 .
4

µ∆ = −  Следовательно, при 
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{ }1
0
2: MM ∈−= µµµ  стабилизация возможна, коэффициенты усиления стабилизирующего управления (9) 

определяются   через вектор a :   
6
7

1 =ε , 
3
1

2 −=ε , 
3
1

3 −=ε .    

Выводы 
Применение нелинейного управления позволяет стабилизировать хаос в системах со сколь угодно 

большим множеством дислокации мультипликаторов за счет увеличения числа N  коэффициентов 

усиления управления ( ) ( )( )∑
−

=
+−− −−=

1

1
1

N

j
jnjnj xFxFu ε .  

Список использованной литературы 
 

1. Ott E. Controlling chaos / E. Ott, C. Grebodgi, J.A. Yorke // Phys. Rev. – 1990. – Lett. 64. – PP. 1196–1199. 
2. Chen G. From chaos to order: Methodologies, Perspectives and Application / G. Chen, X. Dong // World 

Scientific. – Singapore, 1999. 
3. Pyragas K. Continuous control of chaos by self controlling feedback / K. Pyragas // Phys. Rev. – 1992. – Lett. 

A 170. – PP. 421–428. 
4. Ushio T. Limitation of delayed feedback control in nonlinear discrete-time systems / T. Ushio // IEEE Trans. 

Circ. Syst. – 1996. – V. 43. – PP. 815–816. 
5. Socolar J.E.S. Stabilizing unstable periodic orbits in fast dynamical systems / J.E.S. Socolar, D.W. Sukow,  

D.J. Gauthier // Phys. Rev. – 1994. – E. 50. – PP. 3245–3248. 
6. Vieira d.S.M. Controlling chaos using nonlinear feedback with delay / d.S.M. Vieira, A.J. Lichtenberg //  Phys. 

Rev. – 1996. – E. 54. – PP. 1200–1207. 
7. Morgul O. Further stability results for a generalization of delayed feedback control / O. Morgul // Nonlinear 

Dynamics. – 2012. – PP. 1–8. 
1. Polyak B.T. Stabilizing chaos with predictive control / B.T. Polyak // Automation and Remote Control. – 2005. 

– I. 66(11). – PP. 1791–1804. 
8. Dmitrishin D. Methods of harmonic analysis in nonlinear dynamics / D. Dmitrishin, A. Khamitova // Comptes 

Rendus Mathematique. – 2013. – V. 351. – I. 9–10. – PP. 367–370. 
9. Fam А.Т. A canonical parameter space for linear systems design / А.Т. Fam, J.S. Medich // IEEE Trans. 

Automat. Control. – 1978. – V. AC-23. – № 3. – PP. 454–458. 

42 
 



 
ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

УДК 004.942  
В.Ф. МИРГОРОД 

АО“Элемент” 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРЫ С 
СЕПАРАБЕЛЬНЫМ ЯДРОМ  

 
Предлагается и обосновывается новый подход к исследованию свойств моделей динамических 

объектов, представленных математическими моделями в виде интегральных уравнений Вольтерры ІІ-го 
рода. Подход основан на рассмотрении сопряженного интегрального уравнения и установлении 
резольвентных решений. Установлена связь с Гамильтоновой формой эквивалентных дифференциальных 
уравнений, взаимосвязи резольвентных решений относительно ИУ и фундаментальных решений 
относительно эквивалентных дифференциальных уравнений.  
Ключевые слова: математическая  модель, интегральное уравнение, эквивалентное преобразование, 
резольвента. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРИ З 
СЕПАРАБЕЛЬНИМ ЯДРОМ  

 
Пропонується і обґрунтовується новий підхід до дослідження властивостей моделей динамічних 

об'єктів, представлених математичними моделями у вигляді інтегральних рівнянь Вольтерри ІІ-го роду. 
Підхід заснований на розгляді зв'язаного інтегрального рівняння і встановленні резольвентних рішень. 
Встановлений зв'язок з Гамільтоновою формою еквівалентних диференціальних рівнянь, взаємозв'язки 
резольвентних рішень щодо інтегральних рівнянь і фундаментальних рішень щодо еквівалентних 
диференціальних рівнянь.  

Ключові слова: математична модель, інтегральне рівняння, еквівалентне перетворення, 
резольвента. 

 
V.F.MIRGOROD 

Public Limited Company “Element” 
 

RESEARCH OF THE PROPERTIES OF VOLTERRA INTEGRAL MODELS WITH 
SEPARABLE KERNELS 

 
There is offered and grounded the new approach to research of the models properties of dynamic objects, 

presented by mathematical models as Volterra integral equations of the second kind. Approach is based on 
consideration of the adjointed integral equation and determining the resolvent solutions. Connection with the 
Hamiltonian form of equivalent differential equations, intercommunications of resolvent solutions in relation to 
integral equations and fundamental solutions in relation to equivalent differential equations is determined.  

Keywords: mathematical  model, integral equation, equivalent transformation, resolvent. 
 

Введение 
Проблема исследования управляемого изменения состояния сложных динамических объектов в 

настоящее время решается путем построения их математических моделей (ММ), как правило, в виде 
моделей пространства состояний, отвечающих в наибольшей степени методам и средствам современной 
теории управления. Однако далеко не все процессы в реальных объектах управления могут быть описаны 
указанными математическими моделями пространства состояния, что требует отыскания новых форм их 
математического описания. Важная научно-прикладная задача состоит в отыскании таких форм ММ, 
которые при сохранении адекватности реальным процессам позволили бы упростить их численную 
реализацию. 

Известные преимущества интегральных моделей, в частности интегральных уравнений Вольтерры 
ІІ-го рода, предопределяют необходимость и практическую значимость рассмотрения методов отыскания 
различных форм их аналитических решений на основе решения соответствующих уравнений, связывающих 
ядро и резольвенту. 

Постановка проблемы и цель исследования 
Теоретические основы решения интегральных уравнений (ИУ) рассмотрены в ряде 

фундаментальных работ [1–3]. Методы и алгоритмы их численного решения предложены в справочной 
литературе [3,4]. Особенности интегро-дифференциальных уравнений и программные средства их решения 
изложены в [5,6]. Для отдельных частных случаев интегральных уравнений в [1–3] предлагаются также 
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некоторые аналитические решения. В [7,8] предложены такие решения для ряда важных прикладных задач. 
В то же время необходимость численной реализации ММ непосредственно в составе систем управления 
требует систематического рассмотрения вопросов отыскания решений интегральных уравнений, 
применяемых в качестве математических моделей исследуемых объектов. В первую очередь это касается 
интегральных уравнений Вольтерры ІІ-го рода, имеющих широкую область применения в прикладных 
задачах и для которых разработаны эффективные методы численного решения [3]. 

Целью настоящего исследования является разработка методов аналитического решения 
интегральных уравнений Вольтерры ІІ-го рода с сепарабельным ядром на основе отыскания решений 
соответствующих уравнений, связывающих ядро и резольвенту. 

 
Основные результаты 

В ИУ Вольтерры с сепарабельным ядром  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 H

xn
i i

i x
y x f x x s y s dsα β

=
= +∑ ∫  (1) 

функции ( ){ }i xα  и ( ){ }i sβ  являются системами линейно независимых функций [1,3], поэтому 

предположим, что воздействие ( )f x  может быть представлено разложением по такой системе линейно 
независимых функций  

 ( ) ( )
1

, .
n

i i i
i

f x x a a constα
=

= =∑  (2) 

В дальнейшем используется векторная запись 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

,

.
H

x
T

x
T

y x f x x s y s ds

f x x a

α β

α

= +

=

∫




 

 (3) 

Эквивалентная (3) система дифференциальных уравнений устанавливается соотношениями 

 ( ) ( ) ( ) ,
H

x

x
x s y s dsω β= ∫



  (4) 

 ( ) ( ) ( ) ,d x
x y x

dx
ω

β=




 (5) 

из (4) получим 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,T T Ty x f x x x x a x v xα ω α ω α= + =  +  = 
       где  ( ) ( )v x x aω= +

  . 
Согласно (5) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .T T Td x

x x x x a x x x a
dx
ω

β α ω α β α ω = + =  +   



 

     

 

Из приведенных выражений следует, что ИУ (1) при условии (2) эквивалентно матричному 
дифференциальному уравнению в виде 

 ( ) ( ) ( ) ,Tdv x
A x v x

dx
=



  (6) 

где ( ) ( ) ( )T TA x x xβ α=




, с начальными условиями ( )v x a=
 

, и дополнительно справедливы соотношения 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
,

, 1, .

n
T

i i
i

i
i

y x x v x x v x

dv x
x y x i n

dx

α α

β

=
= =

= =

∑ 

 

Введем в рассмотрение сопряженные функции ( ){ }i xϕ  и сопряженное интегральное уравнение 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

,
Hxn

i i
i x

z x F x x s z s dsβ α
=

= +∑ ∫  (7) 
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где, в свою очередь, ( )F x  разлагаются по системе линейно независимых функций ( ){ }i xβ : 

 ( ) ( )
1

.
n

i i
i

F x x bβ
=

= ⋅∑  

Сформируем соответствующие Гамильтоновы функции 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
1

2

, ,

, .

T

T

dv x
H v x

dx
d x

H v v x
dx

ϕ ϕ

ϕ
ϕ

=

=









 (8) 

Согласно свойствам Гамильтоновых функций получим следующие сопряженные уравнения 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

2

,

.

Tdv xdH A x v x
d dx

d xdH A x x
dv dx

ϕ
ϕ

ϕ

= =

= = −













 (9) 

Нетрудно установить, что выполняется соотношение  
 1 2 0,H H+ =  (10) 

так как  1
T TH A vψ=  

, а 2
T TH v A ϕ=



. 
Поскольку 

 1 2
1 1

0,
n n

i i
i i i i

i i

dv d dH H v v
dx dx dx

ϕ
ϕ ϕ

= =

  + = + = =       
∑ ∑  

то скалярная функция в виде интеграла от суммы гамильтонианов является постоянной при переменных 
координатах исходной и сопряженной системы дифференциальных уравнений по той причине, что ее 
производная по независимой переменной согласно (9)  тождественно равняется нулю. 

Для установления взаимосвязи между исходными и сопряженными уравнениями рассмотрим 
преобразование 

 ( ) ( ) ( ) ,x P x v xϕ =
   (11) 

где ( )P x  есть еще неопределенная матрица. 
Подстановка (11) в систему уравнений для гамильтонианов приводит к следующему матричному 

дифференциальному уравнению 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,TdP x
P x A x A x P x

dx
+ + =  (12) 

которое по форме является близким к известному уравнению Ляпунова. 
Рассмотрим взаимосвязь полученных результатов с резольвентным решением ИУ (1) и (7). 

Переходные матрицы фундаментальных решений матричных дифференциальных уравнений, которые 
составляют Гамильтонову систему (9) , удовлетворяют, в свою очередь, дифференциальным уравнениям  

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
1

2
2

,
, ,

,
, .

H T
H

H
H

d x x
A x x x

dx
d x x

A x x x
dx

Φ
= − Φ

Φ
= Φ

 (13) 

Поскольку справедливо 

 
( ) ( )
( ) ( ) ( )

1

1

, ,

, ,

H H
T

H H

v x x x v

y x x x x vα

= Φ

= Φ

 

 

 

то решение ИУ (1) через резольвенту имеет вид 

 ( ) ( ) ( ) ( ), .
H

x
T T

H
x

y x x E s R x s ds vα α
 
 = +
 
 

∫
  

 

Из последнего выражения получаем следующую взаимосвязь между фундаментальной матрицей и 
резольвентой 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1, , .T x x s s R x sα βΦ =


  (14) 
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Рассматривая аналогичным образом сопряженные уравнения и учитывая известное соотношение 

( ) ( )1 2, ,T x s x s EΦ Φ = , получим взаимосвязь для сопряженных уравнений 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2, , .T x x s s R x sβ αΦ =


  (15) 
Поскольку  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2, , , , , ,T T TR x s R x s x x s A x s x s sα β= Φ Φ


  (16) 
то для вектор-функции резольвенты следует соотношение 

 ( ) ( )2 1, , .TR x s R x s=  
Полученные результаты относительно свойств ИУ Вольтерры ІІ-го рода, их представление в 

сопряженной форме, связи с Гамильтоновой формой дифференциальных уравнений, взаимосвязи резольвентных 
решений относительно ИУ и фундаментальных решений относительно эквивалентных дифференциальных 
уравнений, возможности решения эквивалентного дифференциального матричного уравнения относительно 
матрицы ( )P x  представляют основу для решения ряда важных прикладных задач, в частности, оптимизации и 
моделирования режимов сложных технических объектов. 

 
Заключение 

Предлагаемый подход к установлению решений некоторых типов интегральных уравнений 
Вольтерра ІІ-го рода на основе отыскания решений соответствующих уравнений, связывающих ядро и 
резольвенту, дает возможность исследовать новые классы решений таких уравнений и упростить алгоритмы 
численной реализации при таблично заданных исходных данных, что определяет существенные 
преимущества предлагаемых моделей.  

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением круга возможных типов 
интегральных уравнений Вольтерры ІІ-го рода, для которых могут быть получены аналитические решения. 
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 Методом задачи Штурма-Лиувилля построено конечное гибридное интегральное преобразование, 
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FINITE HYBRID INTEGRAL TRANSFORM OF LEGENDRE-BESSEL-FOURIER TYPE 

ON THE SEGMENT  WITH TWO POINTS OF CONJUGATION 
 

By the method of Shtourm-Liouville problem it is introduced finite hybrid integral transform generated on the 
segment ](0, 3R  with two points of conjugation by hybrid differential Legendre-Bessel-Fourier operator.  

Keywords: hybrid differential operator, Shtourm-Liouville problem, hybrid integral transfor. 
 

Постановка проблеми 
На сучасному етапі науково-технічного прогресу, особливо у зв’язку із широким застосуванням 

композитних матеріалів, виникає гостра потреба у вивченні фізико-технічних характеристик даних матеріалів, 
які знаходяться в різних умовах експлуатації, що математично приводить  до задач інтегрування сепаратної 
системи диференціальних рівнянь другого порядку на кусково-однорідному інтервалі з відповідними 
початковими та крайовими умовами [1 – 3]. Одним із ефективних методів побудови інтегральних зображень 
аналітичних розв’язків алгоритмічного характеру таких задач є метод гібридних інтегральних перетворень. 
Основні положення теорії скінченних гібридних інтегральних перетворень закладено в роботі [4]. 

У цій статті побудовано скінченне гібридне інтегральне перетворення (СГІП), породжене на сегменті 
](0, 3R  з двома точками спряження гібридним диференціальним оператором Лежандра-Бесселя-Фур’є. 

Основна частина 
Побудуємо на множинi }<);,(),()(0,:{= 3322112 ∞∪∪∈ RRRRRRrrI  iнтегральне перетворення, 

породжене гiбридним диференцiальним оператором (ГДО)  

(1).)()()()()()(= 222
332,

2
221)(

2
11

)(
, drdarRRrBarRRrarRrM −−+−−+Λ− θθθθθθ ανµ
µ
αν

У рiвностi (1) )(xθ  – одинична функцiя Гевiсайда [1], )(µΛ  – узагальнений диференцiальний оператор 

Лежандра [4]; αν ,B  – диференцiальний оператор Бесселя; 22 drd  – диференцiальний оператор Фур'є другого 
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порядку (одновимiрний диференцiальний оператор Лапласа) [2]. 

Означення. Областю задання ГДО )(
,
µ
ανM  назвемо множину G  вектор-функцiй 

)}();();({=)( 321 rgrgrgrg з такими властивостями: 1) вектор-функцiя }];[];[{=)( 32,1)(
''ggBgrf ανµΛ  

неперервна на множинi 2I ; 2) функцiї )(rg j  задовольняють крайовi умови:  

                  (2)0=|)()(0,=)]([lim 3=3
3
22

3
221

0
Rr

r
rg

dr
drgr βαγ +

→
 

 3) функцiї )(rg j  задовольняють умови спряження:  

      
(3).1,2=,0;=|)]()()()[( =12211 kjrg

dr
drg

dr
d

kRrk
k
j

k
jk

k
j

k
j ++−+ βαβα  

Вважаємо, що виконанi умови на коефiцiєнти: 0>12 +α , αν ≥ ; ),(=)( 21 µµµ , 021 ≥≥ µµ ; 03
22 ≥α , 

03
22 ≥β , 03

22
3
22 ≠+ βα ; 0≥k

jmα , 0≥k
jmβ , k

j
k
j

k
j

k
jjkc 2112= βαβα − , 0>21 kk cc ⋅ ; 1,2=,, kmj . 

Для Gru ∈)(  та Grv ∈)(  має мiсце базова тотожнiсть:  

(4).|)]()()()([=|)]()()()([ =1111
1

2
= kRr

'
kkk

'
k

k

k
kRr

'
kkk

'
k rvrurvru

c
crvrurvru ++++ −−

Якщо Grv ∈)( , а умови спряження для )(ru  неоднорiднi:  

 1,2,=,;=|)]()()()[( =12211 kjru
dr
dru

dr
d

jkkRrk
k
j

k
jk

k
j

k
j ωβαβα ++−+  

то базова тотожнiсть має вигляд:  

 +−− ++++ kRr
'
kkk

'
k

k

k
kRr

'
kkk

'
k rvrurvru

c
crvrurvru =1111

1

2
= |)]()()()([=|)]()()()([  

            (5).]|)()(|)()[( 1=122222=11212
1

1 kkRrk
kk

kkRrk
kk

k rv
dr
drv

dr
dc ωβαωβα ++

− +−++  

Визначимо числа: 1,=,1=,1= 3
2
312

122

12
2

2
2

112
2

12
1

2221

1211
1

2
1 σσσ αα

α
a

Rc
ca

shRR
R

cc
cca ++

+
вагову функцiю:  

       (6))()()()()()(=)( 332
12

22111 σθθσθθσθθσ α rRRrrrRRrshrrRrr −−+−−+− +  
та скалярний добуток:  

 

(7).)()()()()()()()()(=))(),(( 333
3

2

12
222

2

1

111
1

0

3

0
drrvrudrrrvrushrdrrvrudrrrvrurvru

R

R

R

R

RR

σσσσ α ∫∫∫∫ ++≡ +  

Методом iнтегрування частинами з використанням крайових умов (2) та базової тотожностi (4) 
встановлюємо рiвнiсть: 

                                       (8).)])([),((=))()],([( )(
,

)(
, rvMrurvruM µ

αν
µ
αν  

Рiвнiсть (8) означає, що ГДО )(
,
µ
ανM  самоспряжений диференцiальний оператор. Отже, його спектр дiйсний. 

Оскiльки ГДО )(
,
µ
ανM  на множинi 2I  не має особливої точки, то його спектр дискретний [6]. 

Припустимо, що власному числу β  вiдповiдає власна вектор-функцiя:  

                    (9).0=),,()()(=),( 0
)(
;,1

3

1=

)(
, RrVrRRrrV kkk

k
βθθβ µ

αν
µ
αν −− −∑  

Тодi функцiї ),()(
;, βµ

αν rV j  повиннi задовольняти вiдповiдно диференцiальнi рiвняння  

 ),(0,0,=),()( 1
)(
;1,

2
1)( RrrVb ∈+Λ βµ

ανµ  
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                                              (10)),,(0,=),()( 21
)(
;2,

2
2, RRrrVbB ∈+ βµ

αναν  

    ,),(0,=),()( 32
)(
;3,

2
32

2
RRrrVb

dr
d

∈+ βµ
αν  

крайовi умови (2) та умови спряження (3); 1/2221 )(= jjj kab +− β , 02 ≥jk , 1,3=j . 
Фундаментальну систему розв'язкiв для диференцiального рiвняння Лежандра утворюють узагальненi 

приєднанi функцiї Лежандра )()(
*
1

chrP µ
ν

 та )()(
*
1

chrL µ
ν

, 1
*
1 1/2= ib+−ν  [4]; фундаментальну систему розв'язкiв 

для диференцiального рiвняння Бесселя  утворюють дiйснi функцiї Бесселя першого роду )( 2, rbJ αν  та другого 

роду )( 2, rbN αν  [3]; фундаментальну систему розв'язкiв для диференцiального рiвняння Фур'є утворюють 

функцiї )(cos 3rb  та )(sin 3rb  [2]. 
Наявнiсть фундаментальної системи розв'язкiв дозволяє в силу лiнiйностi спектральної задачi 

вiдшукувати функцiї ),()(
;, βµ

αν rV j  у виглядi лiнiйної комбiнацiї фундаментальної системи розв'язкiв:  

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

)(
1

)(
1

)(
;1, *

1
*
1

RrchrLBchrPArV ∈+ µ
ν

µ
ν

µ
αν β                                             

                                   (11)),,(),()(,=),( 212,222
)(
;2, RRrrbNBrbJArV ∈+ αν

µ
αν ανβ  

 ).,(),(sin)(cos=),( 323333
)(
;3, RRrrbBrbArV ∈+βµ

αν  
Умова обмеження в точцi 0=r  вимагає 0=1B . Для визначення величин jA  ( 1,3=j ) та 2,3)=(kBk  

умови спряження (3) й крайова умова в точцi 3= Rr  дають однорiдну алгебраїчну систему п'яти рiвнянь: 
 

 ,1,2=0,=)()()( 212
12

2;,212
11

2;,11
);11(

1;*
1

jBRbuARbuAchRZ jjj αναν
µ

ν
−−  

                 (12),0=)()()()( 323
22
2323

21
2222

22
1;,222

21
1;, BRbvARbvBRbuARbu jjjj −−+ αναν  

 .0=)()( 333
32
22333

31
22 BRbvARbv +  

Введемо до розгляду функцiї: −)()(=),( 22
22

1;,12
11

2;,2212;, RbuRbuRbRb kjjk ανανανδ ×)( 12
12

2;, Rbu jαν  

,2,1=,);( 22
21

1;, kjRbu kαν× 1,2;=);()()()(=),( 33
31
2223

22
233

32
2223

21
233232 jRbvRbvRbvRbvRbRb jjj −δ  

 ),,()(),()(=)( 2212;1,1
);11(
;21*

1
2212;2,1

);11(
;11*

1

)(
;, RbRbchRZRbRbchRZa jjj αν

µ
ν

αν
µ

ν
µ
αν δδβ −  

 ).,(),(),(),(=)( 22122;,33231222121;,332322;, RbRbRbRbRbRbRbRbb jjj αναναν δδδδβ −  
Для того, щоб алгебраїчна система мала ненульовий розв'язок, необхiдно й досить, щоб визначник системи 
дорiвнював нулю [5]:  

                                
(13).0=)()()()()( ;1,1

);11(
;21*

1
;2,1

);11(
;11*

1

)(
, βββδ αν

µ
ν

αν
µ

ν
µ
αν bchRZbchRZ −≡  

Ми одержали трансцендентне рiвняння для обчислення власних чисел nβ  ГДО )(
,
µ
ανM . 

Пiдставимо в систему (12) nββ =  ( jnnj bb ≡)(β ) й вiдкинемо останнє рiвняння в силу лiнiйної 

залежностi. Для визначення величин 2A , 2B  маємо алгебраїчну систему двох рiвнянь:  

              (14).1,2=);(=)()( 1
);11(

1;*
1

1212
12

2;,212
11

2;, jchRZABRbuARbu
jn

njnj
µ

ν
αναν +  

Визначник алгебраїчної системи (14) обчислюється безпосередньо:  

 .0)(2=)()()()( 12
1

2
2

21
12

12
;12,12

11
;22,12

12
;22,12

11
;12, ≠≡− + n

n
nnnn q

Rb
cRbuRbuRbuRbu β

π ααααναναναν  
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Алгебраїчна система (14) має єдиний розв'язок [5]:  

              (15))],()()()([
)(

= 12
12

;12,1
);11(
;21*

1
12

12
;22,1

);11(
;11*

1

1
2 RbuchRZRbuchRZ

q
AA n

n
n

nn
αν

µ
ν

αν
µ

να β
−  

)],()()()([
)(

= 12
11

;22,1
);11(
;11*

1
12

11
;12,1

);11(
;21*

1

1
2 RbuchRZRbuchRZ

q
AB n

n
n

nn
αν

µ
ν

αν
µ

να β
−

     
.1/2= 1

*
1 nn ib+−ν  

При вiдомих 2A , 2B  для визначення 3A , 3B  маємо алгебраїчну систему двох рiвнянь:  
                (16).1,2=);()]([=)()( )(
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1

1323
22
2323
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Алгебраїчна система (16) має єдиний розв'язок [5]:  
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Пiдставимо визначенi формулами (15), (17) величини jA  та kB  2,3)=,1,3=( kj  у рiвностi (11). Одержимо 

функцiї: ,)(=),( 322
)(
;1, nnn bcqrV ββ α

µ
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−),()([=),( 212
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Згiдно формули (9) спектральна вектор-функцiя ),()(

, nrV βµ
αν  визначена (стає вiдомою). Її квадрат норми 

обчислюється за формулою:  
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Згiдно з роботою [7] сформулюємо такі твердження. 
Теорема 1 (про дискретний спектр). Коренi nβ  трансцендентного рiвняння 0=)()(

, βδ µ
αν  складають 

дискретний спектр ГДО )(
,
µ
ανM : дiйснi, рiзнi, симетричнi вiдносно нуля й на пiввiсi 0>β  утворюють 

монотонно зростаючу числову послiдовнiсть з єдиною граничною точкою ∞=β . 

Теорема 2 (про дискретну функцiю). Система власних функцiй ∞
1=

)(
, )},({ nnrV βµ
αν  ортогональна на 

множинi 2I  з ваговою функцiєю )(rσ , повна й замкнена. 
У подальшому перейдемо до ортонормованої системи власних функцiй  
 .||}),(:||),({=)},({ 1=

)(
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,1=

)(
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nnnnn rVrVrv βββ µ
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Теорема 3 (про зображення рядом Фур'є). Будь-яка вектор-функцiя Grg ∈)(  зображається за системою 
∞

1=
)(

, )},({ nnrv βµ
αν  абсолютно й рiвномiрно збiжним на множинi 2I  рядом Фур'є:  

                                       (20).),()(),()(=)( )(
,

)(
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n
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∞
 

Ряд Фур'є (20) визначає пряме )(
,
µ
ανH  й обернене )(

,
µ
αν

−H  скiнченне гiбридне iнтегральне перетворення 

(СГIП), породжене на множинi 2I  ГДО )(
,
µ
ανM :  
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Теорема 4 (про основну тотожнiсть). Якщо вектор-функцiя )}()];([)];([{=)( 32,1)( rgrgBrgrf ''
ανµΛ  

неперервна на множинi 2I , а функцiї )(rg j  задовольняють крайовi умови:  
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та умови спряження:  
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то має мiсце основна тотожнiсть СГIП ГДО )(
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ανM :  
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Висновки 
Одержані формули (21), (22) та (25) складають математичний апарат для побудови iнтегрального 

зображення точного аналiтичного розв'язку вiдповiдних крайових задач математичної фiзики кусково-
однорiдних середовищ. 
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Міжнародний науково-навчальний центр 

 інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ТА ОБЕРНЕНИХ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ 
В КОМБIНАТОРНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ  

 
Показано, що прямі та обернені цільові функції в комбінаторній оптимізації моделюються різними 

виразами, значення яких для певного впорядкування комбінаторних конфігурацій (аргументу) змінюється 
симетрично. Це пояснюється тим, що множині комбінаторних конфігурацій властива симетрія. Якщо 
цільова функція моделюється одним виразом, то для оберненої задачі по відношенню до основної на неї 
накладаються певні обмеження.  

Ключові слова: комбінаторна оптимізація, прямі та обернені функції, комбінаторна конфігурація,  
функція натурального аргументу,  цільова функція. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМЫХ И ОБРАТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
В КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

 
Показано, что прямые и обратные целевые функции в комбинаторной оптимизации моделируются 

разными выражениями, значения которых для конкретного упорядочения комбинаторных конфигураций 
(аргумента) изменяется симметрично. Это объясняется тем, что множеству комбинаторных 
конфигураций характерна симметрия. Если целевая функция моделируется одним выражением, то для 
нахождения ее оптимальных значений накладываются конкретные ограничения. 

Ключевые слова: комбинаторная оптимизация, прямые и обратные функции, комбинаторная 
конфигурация,  функция натурального аргумента,  целевая функция. 
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MODELLING OF THE DIRECT AND INVERSE OBJECTIVE FUNCTIONS  
IN COMBINATORIAL OPTIMIZATION  

 
It is shown that the direct and inverse objective functions in combinatorial optimization are modeled 

different expressions whose values for a particular ordering of combinatorial configurations (argument) is changed 
symmetrically. This is because that the set of combinatorial configuration characteristic of symmetry. If the 
objective function is modeled by one expression, then to find its optimal values imposed certain limitations.  

Keywords: the combinatorial optimization, the direct and inverse functions, the combinatorial 
configuration,  the functions of natural argument,  the objective function. 

 
Постановка задачі 

 
В комбінаторній оптимізації оцінку оптимального розв'язку задачі можна проводити як за 

максимальним значенням цільової функції, так і за мінімальним. Тобто, якщо накласти одні умови на 
обчислення змодельованої цільової функції, то для заданого аргументу вона набуває найбільшого значення. 
За інших умов для цього ж самого аргументу цільова функція набуває найменшого значення. Така 
властивість задач комбінаторної оптимізації характерна для прямих та обернених функцій [1]. Для задач, що 
розв’язуються на перестановках, прямі та обернені цільові функції моделюються різними виразами. 
Вивчення цих функцій дасть можливість досліджувати залежність зміни значень цільової функції від 
структури вхідної інформації та використовувати для розв’язання оговорених задач ефективні підходи, які 
дозволять поліноміально знаходити глобальний або наближений до нього результат. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій за темою 

 
Для розв’язання задач комбінаторної оптимізації використовують методи, які ґрунтуються на 

частковому переборі варіантів, наприклад [2–4]. Оптимальне значення в цьому разі оцінюють за допомогою 
лінійної функції, яка має властивості кореляційних. Тобто, в цих методах не розпізнається, не аналізується 
та не встановлюється закономірність зміни значень цільової функції від структури вхідних даних. Тому в 
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літературі з комбінаторної оптимізації не розглядаються прямі та обернені функції як цільові, так і ті, якими 
моделюються вхідні дані. В комбінаторній оптимізації ця властивість проявляється завдяки симетрії 
комбінаторних множин, які є аргументом цільової функції. Аналогічну властивість в задачах оптимізації 
визначають як двоїстість [5–6]. 

 
Формулювання мети дослідження 

 
Нижче проведено аналіз зміни значень прямої та оберненої цільових функції для задач 

комбінаторної оптимізації, що розв’язуються на перестановках та на розбитті n -елементної множини на 
підмножини. Показано, що для задач, які розв’язуються на перестановках, цільова функція моделюється 
різними виразами: прямою та оберненою. На заданому впорядкуванні комбінаторних конфігурацій вони 
змінюються симетрично.  

  
Моделювання структури вхідних даних функціями натурального аргументу  

 
Наведемо загальну постановку задачі комбінаторної оптимізації [7]. Задачі цього класу, як правило, 

задаються однією або кількома множинами, наприклад A  та B , елементи яких мають будь-яку природу. 
Назвемо ці множини базовими. Наявні два типи задач. В першому типі кожну з цих множин подамо у 
вигляді графа, вершинами якого є її елементи, а кожному ребру поставлено у відповідність число Rcls ∈ , 
яке називають вагою ребра ( R  – множина дійсних чисел); },...,1{ nl ∈ , }~,...,1{ ns∈ , n  – кількість 
елементів множини A , n~  – кількість елементів множини B . Покладемо, що nn ~= . Між елементами цих 
множин існують зв'язки, числове значення яких назвемо вагами. Величини lsc  назвемо вхідними даними та 
задамо їх матрицями. В другому типі задач між елементами заданої множини зв'язків не існує, а вагами є 
числа Rv j ∈ , },...,1{ nj∈ , яким у відповідність поставлено деякі властивості цих елементів, числові 
значення яких задаються скінченними послідовностями, що також є вхідними даними. Ці величини 
визначають значення цільової функції.  

Для обох типів задач із елементів однієї або кількох із заданих множин, наприклад Aal ∈ , 
},...,1{ nl∈ , утворюється комбінаторна множина W  – сукупність комбінаторних конфігурацій певного типу 

(перестановки, вибірки різних типів, розбиття тощо). На елементах w  комбінаторної множини W  

вводиться цільова функція )(wF . Необхідно знайти елемент *w  множини W , для якого )(wF  набуває 
екстремального значення при виконанні заданих обмежень.  

Змоделюємо вхідні дані в задачі комбінаторної оптимізації першого типу скінченними 

послідовностями. Подамо елементи h  наддіагоналей симетричної комбінаторної матриці )( kwQ  

комбінаторною функцією )),)((,...,),)1(((|),)(( 11
k

m
kmk wmfwfwjf ββ=β , а елементи h  

наддіагоналей симетричної матриці C  – функцією натурального аргументу ))(...,),1((|)( 1 mj m ϕϕ=ϕ , 

де 
2

)1( −
=

nnm  – кількість елементів h  наддіагоналей матриць C  та )( kwQ , 1,1 −= nh . Верхній індекс 

k  ( },...,1{ qk∈ ) – порядковий номер kw  в W , q  – їхня кількість. Якщо матриці )( iwQ  та C  – 

несиметричні, то mkwjf 1|),)((β  та mj 1|)(ϕ  містять усі їхні елементи, а 2nm=  (або nnm ~= ). Функція 

цілі )( kwF  набуває вигляду 

)(),)(()(
1

jwjfwF k
m

j
j

k ϕβ= ∑
=

.                                                (1) 

 

Уведемо системи комбінаторних функцій H  та 'H , де Hwjf mk ∈β 1|),)((  – комбінаторна 

функція, аргументом якої є перестановка Wwk ∈ , утворена з елементів базової множини },...,{ 1 nn aaA = , 
'

1
' |),)(( Hwjf mi ∈β  – комбінаторна функція, аргументом якої є перестановка '' Ww i ∈ , утворена з 

елементів базової множини }~,...,~{~
1 mm aaA = . Якщо mm wjfwjf 1

1'
1

1 |),)((|),)(( β=β , де 1'1, ww  – 

перші перестановки в W , 'W  і Hwjf m ∈β 1
1 |),)(( , '

1
1' |),)(( Hwjf m ∈β , то 'HH ⊂ . Задачу 
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комбінаторної оптимізації, вхідні дані в якій задано функціями mkwjf 1|),)((β  та mj 1|)(ϕ , назвемо 

базовою (або задачею системи H ). Задачу, вхідні дані в якій задано функціями miwjf 1
' |),)((β



 (або 
mtwjf 1

' |),)((β


), де ),)1((),)(( '' ii wjfwjf +β≥β


 (або ),)1((),)(( '' tt wjfwjf +β≤β


), та 
mj 1|)(ϕ



 (або mj 1|)(ϕ


), де )1()( +ϕ≤ϕ jj


 (або )1()( +ϕ≥ϕ jj


), утворених із mkwjf 1|),)((β  та 
mj 1|)(ϕ , назвемо впорядкованою (або задачею системи 'H ). 

Сформулюємо таке означення. 
Означення. Назвемо прямою та оберненою функції, які симетричні відносно лінії, паралельній осі 

абсцис або осі ординат. Якщо ці функції монотонні, то паралельна лінія проходить через точку їх нього 
перетину. 

Пряма та обернена функції мають однакові множини визначення та множини значень. 
 

Задачі комбінаторної оптимізації, аргументом цільової  функції  
 в яких  є розбиття n -елементної множини на підмножини  

 
Поняття “задачі розбиття” об’єднує широкий клас задач (як дискретних так і неперервних), 

аргументом цільової функції в яких є розбиття n -елементної множини на підмножини. Це – компоновка, 
кластеризація, класифікація, самонавчання, покриття, розбиття геометричної поверхні, розрізання графів 
тощо. Цільова функція в них формулюється по-різному, підходи до їхнього розв’язання також – різні. 
Розглянемо розбиття на неперетинні класи. Розбиттям n -елементної множини },...,{ 1 naaA =  на η  

підмножин (блоків) назвемо множину підмножин ),...,( 1
kkk

kwww
η

=  таку, що Aww kk
k =

η
 ...1 , 

∅≠k
rw , ∅=k

r
k
p ww  , rp ≠ , },...,1{, krp η∈ , },...,1{ nk ∈η  – кількість підмножин в kw . 

Підмножина ),...,( 1 k
r

aawk
r ξ= , Aa ∈τ , },...,1{ n∈τ , може мати від 1 до n  елементів ( },...,1{ nk

r ∈ξ ). 

Два розбиття kw та iw  назвемо ізоморфними, якщо ik η=η  і для будь-якої підмножини kk
p ww ⊂  

знайдеться підмножина ii
r ww ⊂ , для якої i

r
k
p ξ=ξ . 

Задачу, аргументом цільової функції в якій є розбиття n -елементної множини на підмножини, 
назвемо основною, а цільову функцію (1) прямою, якщо в ній знаходження оптимального результату 
проводиться за кількістю зв'язків між елементами однієї і тієї ж підмножини. Задачу із класу розбиття 

назвемо оберненою до основної, в якій цільова функція )(1 kwF − обернена до прямої (1), тобто результат 
обчислюється за кількістю зв'язків між елементами, що знаходяться в різних підмножинах. В цьому разі 

1),)(( =β k
j wjf , якщо елементи Aaa ls ∈  знаходяться в різних підмножинах заданого розбиття, та 

0),)(( =β k
j wjf  в іншому випадку. Якщо цільова функція (1) в основній задачі набуває найбільшого 

значення, то в оберненій набуває найменшого значення і навпаки.  
 

Задачі комбінаторної оптимізації, аргументом цільової функції  в яких є перестановка  
 

Зміну значень цільової функції в задачах, аргументом якої є перестановка, розглянемо для 
впорядкованої задачі (система 'H ). Для них прямою цільовою функцією, вважаємо вираз   

 

)(),)(()( '

1

' jwjfwF t
m

j
j

t ϕβ= ∑
=

,                                                                 (2) 

 
а оберненою 
 

∏
=

− ϕ+β=
m

j

tt jwjfwF
1

''1 ))()),((()(  для 0))()),((( ' >ϕ+β jwjf t
,  n1,j = .                            (3) 
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Теорема 1. Якщо ),...,1(|),)(( 1
1' mwjf m =β , а )...,,1(|)( 1 mj m =ϕ , то найбільшого значення 

цільова функція (2) набуває для перестановки ),...,1(1' mw = , а найменшого – для перестановки 

)1,...,(~ ' mw t = . 

Лема 1. Значення цільової функції, яка задана виразом ∏
=

ϕβ=
m

j

t
j

t jwjfwF
1

'' )()),(()(~
, 

0)()),(( ' >ϕβ jwjf t
 для усіх }!m,...,1{t =  перестановок tw' дорівнює постійній величині. Для 

),...,1(|),)(( 1
1' mwjf m =β , )...,,1(|)( 1 mj m =ϕ  2

1

2' )!()(~ mjwF
m

j

t ==∏
=

. 

Доведення очевидне. 

Теорема 2. Якщо ),...,1(|),)(( 1
1' mwjf m =β , )...,,1(|)( 1 mj m =ϕ , то найбільшого значення 

цільова функція (3) набуває для перестановки )1,...,(~ ' mw t = , а найменшого – для перестановки 

),...,1(1' mw =  і ∏∏
==

>+
m

j

m

j
jm

11
2)1( , де ∏

=

− +=
m

j

t mwF
1

'1 )1()~( , а ∏
=

− =
m

j
jwF

1

1'1 2)( .  

Доведення.  Доведемо такі леми. 

Лема 2. Значення цільової функції (3) для 1'w , якщо ),...,1(|),)(( 1
1' mwjf m =β , а 

)...,,1(|)( 1 mj m =ϕ , менше ніж для tw'~ , якщо )1,...,(|)~,)(( 1
' mwjf mt =β , а )...,,1(|)( 1 mj m =ϕ . 

Доведення. Значення цільової функції (3), якщо ),...,1(|),)(( 1
1' mwjf m =β , а 

)...,,1(|)( 1 mj m =ϕ , дорівнює =++++=ϕ+β=∏
=

)...(33)(22()11())()),((()(
1

1'1' mmjwjfwF
m

j
j  

⋅==∏
=

!22
1

mj m
m

j
. Значення цільової функції (3), якщо )1,...,(|)~,)(( 1

' mwjf mt =β , a =ϕ mj 1|)(  

)...,,1( m= , дорівнює ...)23()12()1())()~),((()~(
1

'' −+−++=ϕ+β=∏
=

mmmjwjfwF
m

j

t
j

t  

m
m

j
mmmmmmmmm )1()1()1)(1)...(1)(1)(1()1)(21(....

1
+=+=+++++=++− ∏

=
. 

Доведемо нерівність 
mm mm )1(!2 +< .                                                              (4) 

Обчислимо значення !2 mm  і результати занесемо в таблицю. 
Таблиця 1  

Значення  !2 mm  
m  !m  m2  !2 mm  
1 1 2 2 = 1+m  
2 2 4 8 = 2)1(2 ++m  
3 6 8 48 = 2)1(3 +m  
4 24 16 384 = 9)1(3 3 ++m  
5 120 32 3840 = 48)1(3 4 −+m  
6 720 64 46080 = 1341)1(3 5 −+m  
7 5040 128 645120 = 141312)1(3 6 −+m  
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Використовуючи результати цих обчислень, запишемо !2 mm  як Kmm mm −+= −1)1(3!2 , де 

0>K  – довільне ціле число. Тоді нерівність (4) набуде вигляду: mm mKm )1()1(3 1 +<−+ − . В результаті 

одержимо: 1)1(3 1 +<+− − mmK m , що і доводить нерівність (4), а тим самим і лему 2. 

Зауваження.  Для 1=m  2)1( 1 =+m  і 2!2 =mm . 
Лема 3. Заміна в послідовності ),,...,,,...,,,...,2,2,1,1( mmbbaa  чисел ),( aa  на ),( ba , а 

),( bb  на ),( ba , призводить до збільшення добутку членів одержаної послідовності, тобто  
mbabamba 2...)(...)(...)22()11(2...2...2...)22()11( ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅++<⋅⋅⋅⋅⋅⋅++ . 

Доведення. Оскільки 0)( 2 >− ba  , то 2)(4 baba +< , що і доводить лему 3. 

Лема 4. Заміна будь-яких чисел ba, , ba ≠ , у функції mtwjf 1
' |)~,)((β  на будь-які інші значення 

)~,)(( 't
j wjfβ  не збільшує добутку нової послідовності.  

Доведення. Запишемо нерівність −++−−+⋅⋅−++ maamamm ()1(()))1(((...))1(2()1(  
)1))...(1)1(()1(())1((...))1(2()1()))1)1(( +−+−+−−++⋅⋅−++≥−+−⋅ mamamaamma , 

},...,1{ ma∈ . 
Доведемо, що 

≥−+−++−−+ )))1)1((()1(()))1((( amaama  
 )1)1(()1(())1(( −+−+−−++≥ amamaa                                                (5) 

Шляхом нескладних перетворень нерівності (5), одержимо )122()12()1( 2 +−+≥+ amam  і в 

результаті 22 22 amam −≥ . 

З виразу 0)( 22 >+− aam   випливає справедливість нерівності (5), а тим самим і леми 4. 
Справедливість теореми 2 випливає з лем 2–4. 
Теорему 2 доведено. 

Оскільки 'HH ⊂  при mm wjfwjf 1
1'

1
1 |),)((|),)(( β=β , то викладені результати справедливі і 

для базової задачі (системи H ).  
Висновок 

Отже, якщо аргументом цільової функції є перестановка, то обернена задача до основної (2) 

задається виразом (3) за умови, що 0)(),)(( >ϕ+β jwjf k
j  для всіх n1,j = . Для аргументу kw , для 

якого цільова функція (2) набуває найменшого значення, вираз (3) набуває найбільшого значення і навпаки. 
В задачах розбиття цільова функція задається одним виразом. Тому, як для основної так і для оберненої 
задач уводяться  певні обмеження.  

Аналізуючи зміну значень цільової функції в задачах комбінаторної оптимізації в залежності від 
упорядкування її аргументу можна побачити, що тут має місце симетрія. Ця властивість характерна для 
утворення та впорядкування комбінаторних множин (аргументу цільової функції).  
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ТHEORY ОF INFORMATIVE CALCULATIONS:  

NECESSITY OF CREATION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
 

Foundation of theory of informative calculations is represented. This theory was created analogously to 
analytical mechanics. Applications this theory for the problems of matrix calculations and for the formation of 
arrays are analyzed. Role of theory of informative calculations for the creation of polymetric analysis is shown too.  
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formation of arrays.  
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ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ:  
НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 
Розглянуті основи теорії інформаційних обчислень. Показано, що цю теорію можна будувати по 

аналогії з аналітичною механікою. Проаналізовано застосування цієї теорії для задач матричного числення 
та сортування масивів. Також показано роль теорії інформаційних обчислень при створенні 
поліметричного аналізу.   

Ключові слова: інформаційні обчислення, співвідношення де Бройля, поліметричний аналіз, 
інформаційні решітки, сортування масивів.  
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ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ:  
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 
Рассмотрены основы теории информационных вычислений. Показано, что эту теорию можно 

создавать по аналогии с аналитической механикой. Проанализированы применения этой теории для задач 
матричного исчисления и сортировки массивов. Также показана роль теории информационных вычислений 
при создании полиметрического анализа.   

Ключевые слова: информационные вычисления, соотношение де Бройля, полиметрический анализ, 
информационные решетки,  сортировка массивов.  

 
 

Introduction 
Problem of creation optimal theory of calculations or informative calculations is caused of the development 

of modern science, including physics, cybernetics and computer science [1-10]. Complexity of calculations is one of 
central problems of modern cybernetics and computer science [1-7]. This problem is included in famous important 
unresolved problems of modern mathematics (Smale problems) [1,  8,  9]. 

One variant of the resolution of this problem is theory of informative calculations [1,  2]. This theory may 
be represented as variant of the creation of universal system of calculations. The ways of resolution of this problem 
were searched by Pythagor and Leubniz [1]. Pythagorean way was founded on the synthesis of esoteric Egyptian 
system and “open” Sumerian system. Leubnician way was caused to creation of modern differential and integral 
calculations and mathematical logics [1, 9]. 

Another way resolution of this problem is theory of informative calculations [1]. This theory is based on the 
polymetric theory (theory of variable measure or theory of measure and measurements with including prоcedure of 
measurements  in measure) of measure and measurements and is one of basic element of polymetric analysis. 

  
Basic concept 

Basic elements of this theory is the generalizing mathematical elements or its various presentations – 
informative knots [1, 3-7]. Generalizing mathematical element is the composition of functional numbers 
(generalizing quadratic forms, including complex numbers and functions) and generalizing mathematical 
transformations, which are acted on these functional numbers in whole or here elements [1, 3]. Roughly speaking 
these elements are elements of functional matrixes. 
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Generalizing mathematical elements are the elements of variable polymetric measure, which are included 

the procedure of measurements [1, 3]. This element ijkp
stqo

nmab M  may be represented in next form 
 

ij
NOOAAOOAAOOAAM l

b
l
a

l
m

l
n

r
o

r
q

r
t

r
spkjiijkp

stqo
nmab ϕ= .                                     (1) 

 
Where

ij
Nϕ – functional number; , , , , ,r l r l

i s n j t mA A A A A A   are qualitative transformations, straight and inverse (with 
tilde),  (r) – right and (l) –  left. 
 Functional number 

ij
Nϕ  may be represented as [1, 3] 

jiij
N ϕϕϕ =  ,                                                              (1a) 

where 1 1( ,..., , ,..., )i i n nx x x xϕ ϕ=  and 1 1( ,..., , ,..., )j j n nx x x xϕ ϕ=  – straight and inverse (with tilde) functions; 
( ), , 1,i jx x i j n∈  – straight and inverse (with tilde) parameters.  

 Generalizing mathematical element may be represented universal measure of quantity of information []. 
These elements are created informative lattice [1, 3]. For this case it was called as knots []. Informative 

lattice is basic array of theory of informative calculations. This theory was constructed analogously to the analytical 
mechanics [1, 10]. 

Basic elements of this theory are: 
1. Informative computability C is number of possible mathematical operations, which are required for the 

resolution of proper problem.  
2. Technical informative computability ,t iC C t= ∑ where ti – realization time of proper computation.  
3. Generalizing technical informative computability 0 ,t ac tC k C= where ack  – a coefficient of algorithmic 

complexity [1].  
 Basic principle of this theory is the principle of optimal informative calculations [1]: any algebraic, 

including constructive, informative problem has optimal resolution for minimum informative computability C, 
technical  informative computability  Ct or generalizing technical  informative computability toC ..  

The principle of optimal informative calculations is analogous to action and entropy (second law of 
thermodynamics) principles  in physics.  

This principle is more general as Shennon theorem [1, 3-7, 10-14]. 
Idea of this principle may be explained on the basis de Broglie formula [15] 
 

a e

B

S S
k=



                                                                        (2) 

 
(equivalence of quantity of ordered and disorder information) [1,5]. Where aS – action,   – Planck constant,  

eS – entropy and Bk – Boltzman constant. Therefore we can go from dimensional quantities (action and entropy) to 
undimensional quantity – number of proper mathematical operations. 
 

Basic applications 
This theory was used for the estimation of effectiveness of matrix calculations and problem of formation of 

arrays [1]. 
For the practical application we must include normalized measure of calculations { }mes stqo

nmab ijkpN M  
 

{ } ( )
( ){ }.
 mesmax

 mes
 mes

ijkp
stqo

nmab

ijkp
stqo

nmab
ijkp

stqo
nmab MN

MN
MN =                                          (3) 

 
Norm of functional matrix and normalized measure of calculation are comfortable characteristics for 

practical estimations of proper calculations (transformations).  
Now we are representing the example of application this theory to matrix calculation [1,16]. Matrix 

calculations(computations) are basic for computer processors [1, 3, 17]. For this case we are using the principle of 
optimal informative calculations.  

For squarte matrix  
 

totott CCCCCC ===    ;   ; ,                                                         (4) 
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where tottot CCCCCC  , , , , ,  – proper informative calculations for straight and opposite (with tilde) matrix 
multiplication.  

For multiplication of rectangular matrixes  
 

totott CCCCCC ≠≠≠    ;   ; .                                                               (5) 
 

Computing procedures with conditions (4) were called symmetrical, with conditions (5) – asymmetrical,  
Now we represent the examples C for the multiplication of various types of matrixes.  Further we marked C 

as Π  –  number of algebraic operations only.    
1. Multiplication of two matrixes with dimensions nm× . 
In one case (”straight” multiplication) we have square matrix with dimension mm× , and in second case 

(inverse multiplication) – nn× . Number of operations for proper multiplication is equaled:  
for mm×  matrix 
 

2 (2 1);m m nΠ = −                                                               (6) 
 
and for nn×  matrix 
 

2 (2 1).n n mΠ = −                                                                 (7) 
 

2. Let matrixes with dimension nm×  are reduced to quasidiagonal type and ktnpm == // . Then its 
number of operations is equaled 

 
;)12(2 kppptk +−=Π                                                           (8) 

 
.)12(2 ktttpk +−=Π                                                              (9) 

 
3. Multiplication of square matrixes: 
а) general case –   
 

);12(2 −=Π nnn                                                                (10) 
 

б) diagonal case – 
 

;n nΠ =                                                                    (11) 
 

в) quasidiagonal cases – 
1) )(   // tpktnpn === ; 

 
kttk +−=Π )12(2

1
;                                                          (12) 

 
2) lkltnkpn ≠==   ;/  ;/ ; 

 
kppnkl +−=Π )12(2 ;                                                      (13) 

 
kllnlk +−=Π )12(2 ;                                                       (14) 

 
Proper estimations were received for functional and block matrixes [1, 16].  
Criteria of estimations of effectivity of calculations may be proofed from formula (3). For matrix 

calculation it may be represented in next form [1]:  
analog of normalized measure of calculations  

maxΠ
Π

=∆ i
i

                                                              (15) 

 
and inverse to i∆  quantity 
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ii

i Π
Π

=
∆

= max1δ .                                                       (16) 

 
The proper estimations of quantity iδ  were received for  various types of matrix calculations. For each type 

of matrix multiplication we must select proper maxΠ . 
For example for square and other matrixes multiplications iδ  may be have various functional forms [1]. 
Calculative gain iδ for some types of matrixes multiplications may be >103.  
This concept was used for the estimations of effectivity of formation arrays too [1].  
In addition theory of informative calculations has fundamental value: it is one of basic element of 

polymetric analysis – universal system of analysis, synthesis and formalization of knowledge [1,5,18,19].  
All possible systems of knowledge may be classified with help hybrid theory of systems (system theory of 

polymetric analysis) was created. This theory is based on two criterions: criterion of reciprocity – principle of 
creation of proper formal system, and criterion of simplicity – principle of optimality of this creation. For “inner” 
bond of two elements of informative lattice a parameter of connectedness was introduced. Principle of optimal 
informative calculation is included in criterion of simplicity. Only 10 minimal types of hybrid systems are existed. 
But four types of these systems aren’t mathematical in classical sense [1]. Hybrid theory of systems is open theory. 
Parameters of openness of this theory are number of generalizing mathematical transformations and parameter of 
connectedness. Thereby we have finite number of types of systems, but number of systems may be infinite. Hybrid 
theory of systems allows considering verbal and nonverbal knowledge with one point of view [1, 4-6]. Roughly 
speaking this theory may be represented as variant of resolution S. Beer centurial problem in cybernetics [1,20]. 

Mathematical constructive element may be represented as generalizing knot of informative lattice. 
Generalizing mathematical transformations are classified as quantitative and qualitative, left and right. Calculative 
(quantitative) transformations are corresponded to primary measurement and qualitative transformations – to derived 
measurements. It allows formalizing N.R. Campbell concept [21] about primary and derived measurements. Result 
of this formalization was named polymetric theory of measure and measurement. Basic principles of this theory are 
principle of asymmetry of measurement for calculative transformations and principle of dimensional homogeneity. 
This theory is optimal synthesis of all famous theories of measure and measurements and dimensional analysis [1]. 
Basic element of this theory is generalizing mathematical element – functional expansion of number-measure. N.R. 
Campbell concept is more general as “measuring” part of quantum mechanics. Therefore L.I. Mandelstam called 
Quantum Mechanics as science of derivative measurements [22]. 

Polymetric analysis is the system of optimal formalization, synthesis and analysis of knowledge. But it is 
the nature of mathematics [1, 9]. For creation of theory of foundations of mathematics we must include three 
aspects: synthesis, analysis and formalization. This theory must be open system. Therefore Russel – Whitehead 
“logic” concept, Hilbert – Bernayce”formal” concept and Brauer – Heiting “constructive” concept can’t be full 
theories of foundations of mathematics [1, 9]. It was cause of crisis in theory of foundations of mathematics. 
Therefore A.N. Whitehead made conclusion that logical concept can’t be the theory of foundations of mathematics 
[12]. But it must be “organism” theory. Practically this concept was realized in cybernetics: theory of neuronets, 
systolic computers, theory of cellular automata a.o. [1]. With point view of neuronets theory polymetric analysis is 
more general theory, where neurobonds may be represented with help of generalizing mathematical transformations 
and parameter of connectedness. Therefore polymetric analysis may be represented as variant of realization of 
Whitehead concept of “organism” mathematics [22] and formalizing unification of proper cybernetic theories [1]. 

Roughly speaking it is the optimal system synthesis of logistic, formal and intuitive directions of 
foundations of mathematics. 

Polymetric analysis may be represented as variant of resolution of problem of century in cybernetics 
(problem of complexity) according by S.Beer [20]. This problem is connected with problem of calculations 
according to [1, 8]. Problem of complexity of computation (calculation) is one of central problem of computing 
science and and is one of unresolved problems of XXI century [7, 17]. 

Polymetric analysis may be represented as optimal “dynamical’ formalization of Errol E. Harris polyphasic 
concept of modern science [1,  24]. 

Methods of polymetric analysis were used for the decoding of possible Pythagorean civilization of VI – V 
B.C., which was open by German archeologists in Mediterranean in 1980 – 1984; and for decoding of mathematical 
and linguistically part of Table of God Thot (Egyptian mythology) [1]. Multiplicative (operative) mathematical 
system was used for these cases. Zero and infinity weren’t important elements of these systems [1]. Practically it is 
optimal functional expanded Pythagorean system (numbers is ruled the World) with modern point of view. 

Functional numbers and generalizing mathematical elements are the numbers of third generation (number is 
the system element). Therefore polymetric analysis may be represented as theoretical foundations of modern 
computing (informatics). Basis thesis of this science according to A. Yershov is words of Canadian philosopher “All 
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that go from head is intelligent” [1]. Therefore theory of informative calculations may be used in all applications of 
computing. 

 
Conclusions 

Thus we can make next conclusions: 
1. The necessity of creation the theory of informative calculations is represented. 
2. Basic concept of this theory is analyzed. 
3. Application this theory for the problems of matrix calculations and formation of arrays is observed. 
4. Place and role of theory of informative calculations for the creation of polymetric analysis is analyzed too. 
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КИНЕТИКА  РОСТА  ДИСПЕРСНЫХ  ЧАСТИЦ  ОКИСЛОВ  И  СТРУКТУРА 

ПОВЕРХНОСТНООКИСЛЕННОГО  СЛОЯ  МЕТАЛЛОВ  И  БИНАРНЫХ  
СПЛАВОВ 

Часть 1 Диффузионный и нормальный механизмы роста частиц окислов на 
поверхности 

Проведен анализ кинетики формирования поверхностноокисленного слоя. Исследованы нормальный 
и диффузионный механизмы роста дисперсных частиц окислов на поверхности металлов и сплавов.  

Ключевые слова: поверхностное окисление, нормальный и диффузионный механизмы роста. 
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КІНЕТИКА  РОСТУ  ДИСПЕРСНИХ  ЧАСТОК  ОКИСЛІВ  І СТРУКТУРА 

ПОВЕРХНЬООКИСЛЕНОГО  ШАРУ  МЕТАЛІВ  ТА  БІНАРНИХ  СПЛАВІВ 
Частина 1   Дифузійний і нормальний механізми росту часток окислів на поверхні 

Проведено аналіз кінетики формування шару поверхнього окислення. Досліджено нормальний і 
дифузійний механізми росту дисперсних часток окислів на поверхні металів і сплавів. 

Ключові слова: поверхневе окислення, нормальний і дифузійний механізми росту. 
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THE KINETICS OF DISPERSION PARTICLE GROWTH AND THE STRUCTURE OF SURFACE 

OXIDE LAYERS OF METALS AND BINARY ALLOYS  
Part 1 Diffusion and normal mechanisms of surface oxide particle growth 

An analysis of surface oxidized layer formation is performed. We study the normal and diffusion dispersed 
oxide particle growth mechanisms on the surfaces of metals and alloys. 

Keywords: surface oxidation, normal and diffusion mechanisms growth. 
 

Постановка проблемы 
Формирование поверхностных слоёв химических соединений является весьма распространённым 

случаем химико-термической обработки металлов и сплавов. В этом сложном процессе можно выделить три 
основные стадии: 

1) зарождение частиц новой фазы на свободной поверхности исходного металла; 
2) срастание этих частиц до образования сплошного слоя новой фазы; 
3) рост сплошного слоя. 
Из этих стадий наиболее полно изучена кинетика роста слоя новой фазы. Начальные стадии 

процесса реакционной диффузии исследованы как теоретически, так и экспериментально в значительно 
меньшей степени. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

 Большинство работ в основном содержат материал по зарождению и росту частиц на инертной 
подложке. Однако, для практики химико-термической обработки наибольший интерес представляет 
изучение кинетики роста частиц новой фазы в приповерхностном слое металла, образующихся в результате 
химической реакции между атомами подложки и насыщающей среды. 

При теоретическом рассмотрении последнего случая существенным является выбор модели 
границы раздела двух соприкасающихся фаз: насыщаемого металла и насыщающей среды. До настоящего 
времени для описания поверхностных явлений широко используется модель Гиббса [1]. В ней поверхность 
раздела представляется как некоторая переходная область, в которой происходит постепенный переход от 
термодинамических свойств одной фазы к термодинамическим свойствам другой. В принципе переходную 
область можно рассматривать как слой, термодинамические свойства которого отличны от свойств объёма 
материала. Однако, точно указать толщину этого слоя достаточно сложно. Ориентировочная толщина 
поверхностного слоя колеблется от одного до нескольких десятков атомных слоёв и стремится к 
бесконечности только вблизи критического состояния [2].  
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Таким образом, при обычных условиях насыщения толщина поверхностного слоя относительно 

мала и это даёт основания предположить, что термодинамические свойства по его сечению не изменяются. 
Механизм зарождения частиц новой фазы в поверхностном слое в значительной степени 

определяется величиной поверхностного пересыщения. При большом поверхностном пересыщении 
образование частиц идёт, по-видимому, в основном по механизму гомогенного зарождения. Иначе 
зарождение происходит в случае малого пересыщения поверхностного слоя – вероятность возникновения 
частиц новой фазы в результате гомогенного зарождения мала и зародыши образуются на активных местах, 
т.е. местах, обладающих повышенной энергией. Поскольку в начальный момент времени имеются активные 
места различных типов и, соответственно, вероятность зарождения на каждом из них различна, то, как 
правило, наблюдается эффект "исчерпания мест зарождения" [3]. Его сущность заключается в том, что, когда 
все места одного типа оказываются внутри областей, претерпевших превращение, дальнейшее зарождение 
происходит на местах с меньшей энергией и средняя частота зарождения понижается. Так как частоты 
зарождения на активных местах различного типа отличаются весьма существенно, то после исчерпания 
активных мест с наибольшей энергией новые частицы практически не образуются [4] . 

Сделанное выше краткое изложение существующих в настоящее время представлений о механизме 
зарождения в поверхностном слое позволяет сформулировать цель работы – рассмотрение условий 
равновесия частиц новой фазы в поверхностном слое и исследование механизма и кинетики их роста. 

 
Основная часть 

Рассмотрим бинарный сплав А-В, который в исходном состоянии представляет твёрдый раствор А(В) на основе 
компонента А. Пусть при контакте этого сплава с насыщающей средой, например, газовой фазой с парциальными 
давлениями компонентов соответственно AP  и BP , в поверхностном слое образуются частицы химического соединения 

nmBA .  
Если для простоты анализа предположить, что при температуре насыщения концентрация компонента В в 

исходном твёрдом растворе соответствует пределу его растворимости, то условие равновесия между газовой фазой, 
поверхностным слоем толщиной h и твёрдым раствором будет иметь вид: 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
kT
G

papacacaãaãa nmBAnp
B

mp
A

np
B

mp
A

np
B

mp
A

0∆
=== exp ,  (1) 

где ia  (i = А,В) – активность i-го компонента (индекс указывает на то, что при данных значениях ia  реализуется 

состояние равновесия);  0
nmBAG∆  – свободная энергия образования соединения nmBA . 

При образовании в поверхностном слое дискообразной частицы nmBA  радиуса R  и высотой h  свободная 
энергия системы изменяется на величину 

( ) .îáÌïôïðïãôðôã GnRhRG ∆−+−−+=∆ −−−−− σπσσσσπ 22   (2) 

Здесь ôã−σ ; ôð−σ ; ïã−σ ; ïð−σ  и ïô −σ –  с о о т ветственно коэффициенты поверхностного натяжения на 
границах раздела газовая фаза-частица, твёрдый раствор-частица, газовая фаза- поверхностный слой, твёрдый раствор-
поверхностный слой и частица-поверхностный слой; 
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=∆ l      (3) 

MRhRn TÌ
2πρ=  – число молекул nmBA  в частице; ρ  – плотность nmBA ; М  –  грамм-

молекулярный вес nmBA ;  TR  – газовая постоянная. 
Выражение (2) справедливо для любых R. Поэтому можно получить соотношение между коэффициентами 

поверхностного натяжения. В предельном случае, когда поверхностный слой полностью занят новой фазой ( )∞→R , 

имеется равновесие между газовой фазой и твёрдым раствором ( )0→∆G . Тогда, согласно (1-3) 

ïðïãôðôã −−−− +=+ σσσσ      (4) 

Определим критический радиус зародыша KR , при котором частица находится в равновесии с поверхностным 

слоем. Как известно, KR  является координатой экстремума на кривой ( )RG∆  и удовлетворяет уравнению 

0=
∂
∆∂

= KRRR
G

 

Отсюда с помощью (2) и (4) находим  
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.îáTïôK GRMR ∆= − ρσ  

При небольших отклонениях от равновесия ( )p
pp

îá cc
c

n
c
mkTG −













−
−≈∆

1
           (5) 

и 
( )pK ccR −≈α  

где c  и pc  – соответственно текущее и равновесное ( )∞→R  значения концентрации компонента В в 
поверхностном слое: 

( )[ ]ppTïô cncmRM −−= − 1ρσα  
Из (5) видно, что критический радиус обратно пропорционален пересыщению поверхностного слоя: чем меньше 

пересыщение, тем больше  KR . Выражение (5) аналогично зависимости KR  от пересыщения, полученной для случая 
распада пересыщенных твёрдых растворов [4] . Однако имеется одно существенное различие. Распад пересыщенных 
твёрдых растворов происходит в изолированных системах, в которых суммарное количество вещества сохраняется 
постоянным [6] и, в соответствии с этим, пересыщение уменьшается ( KR  – растёт) с увеличением времени процесса. В 
поверхностном слое величина пересыщения зависит от условий насыщения и в принципе может поддерживаться 
постоянной constRK = . 

Скорость бокового роста частиц соединения nmBA  пропорциональна величине отклонения от равновесного 
значения локальной свободной энергии поверхностного слоя на этой границе: 

( )( ) ( )( )[ ]R
BB

R
AAR RnRmk

dT
dRv mmmm −+−== 1     (6) 

где ( )Rim  и R
im  ( )BAi ,=  – соответственно текущее и равновесное значения химического потенциала i-го 

компонента в слое на границе с частицей радиуса R ; 1k  – кинетический коэффициент. 
Кроме того, скорость бокового роста определяется величиной диффузионного потока компонента В к границе 

растущей частицы: 

Rô

ï
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Ñ
Dv ∇=       (7) 

Здесь ïD  – коэффициент поверхностной диффузии; ôÑ  – концентрация компонента В в частице. 
Если учесть, что при небольших отклонениях от равновесия 
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то из (6) и (7) получаем соотношение: 
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Таким образом, если известно распределение концентрации компонента в приповерхностном слое С, то с 
помощью (8) и любого из выражений (6) и (7) можно определить изменение концентрации на боковой поверхности 
частицы RC  и скорость её роста Rv  В общем случае, когда в приповерхностном слое имеется целый ансамбль частиц 
разных размеров, диффузионно взаимодействующих друг с другом, перераспределение компонентов в этом слое носит 
настолько сложный характер, что аналитическое описание такого процесса практически невозможно. Однако, для 
принципиального выяснения механизма роста частиц можно ограничиться рассмотрением наиболее простого случая, 
когда частицы имеют одинаковый размер и расположены относительно друг друга на разных расстояниях. 

Для описания процесса роста частиц в подобной системе используем хорошо известный метод построения ячеек 
[4]. Сущность метода состоит в следующем. Вокруг каждой частицы с радиусом R  строится окружность радиуса 0R , 

причём выражение NR2
0π  ( N  – число частиц) равно площади свободной поверхности. Построение таких ячеек 

позволяет рассматривать частицы как изолированные и записать для каждой ячейки соответствующее уравнение 
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диффузии в системе координат, связанной с центром данной частицы. Диффузионное взаимодействие между частицами 
учитывается через изменение концентрации 

0RC  на границе ячейки, которая определяется из естественного в силу 
симметрии задачи условия: равенство диффузионного потока на этой границе нулю. 

В цилиндрической системе координат уравнение диффузии для каждой ячейки записывается следующим 
образом: 

( )ccK
r
c

rr
cD

t
c

ï −+







∂
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+
∂
∂

=
∂
∂

022

2 1
     (9) 

где 2K  –  коэффициент массопередачи между насыщающей средой и поверхностным слоем; 0c  – 
концентрация компонента В, соответствующая случаю равновесия между поверхностным слоем и насыщающей средой. 

В [5] было показано, что при решении уравнений типа (9) достаточно хорошим приближением является 
предположение о квазистационарности процесса, т.е. 
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Решение (10) при следующих граничных условиях: 
( ) ( ) 00 RR c,tR;     ccR,tc ==      (11) 

 имеет вид: 
( ) ( ) ( )ρρ 00 BKAIrc −−= 0c      (12) 

  
 Здесь 0I  – функция Бесселя мнимого аргумента; 0K – модифицированная функция Бесселя: 
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Удовлетворяя (12) условию равенства нулю потока на границе 0Rr = : 0=
∂
∂

=Rrr
c

 находим с помощью (13) 

связь между концентрациями на поверхности частицы Rc и на границе ячейки 0Rc :  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )000000
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где ( ) ( ) ( ) ( )
ρ
ρρ

ρ
ρρ

d
dKK

d
dII 0

0
0

0 =′=′      , . 

На рис. 1  представлен график зависимости функции F от RR0  для различных RDKx ï2= . Из рис. 1  

видно, что при ∞→RR0 , 0→F  и 00
ññR → ; при 10 →RR , 1→F  и RññR →

0
. 

Физический смысл этого результата состоит в том, что с приближением R  к 0R  диффузионное 

взаимодействие между частицами увеличивается и концентрация на границе ячейки 
0Rñ  изменяется от 0ñ  (нет 

перекрытия диффузионных полей) до Rñ  (все частицы соприкасаются). 
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Рис. 1.  График функции ( )RRF 0  для различных значений RDKx ï2= : 1 – 2; 2 – 3; 3 – 4. 

 
Рис. 2.  Распределение концентрации около частицы при различных механизмах роста: а - нормальном; б - диффузионном. 

Концентрация Rc  в значительной степени зависит и от скорости установления равновесия между насыщающей 

средой и поверхностью, которая определяется величиной относительного коэффициента массопередачи  ïDK2 : чем 

больше ïDK2 , тем меньше отличие 
0Rc  от 0c  при одинаковом отношении RR0 . 

Используя выражения (8), (12), (14) получаем выражение для концентрации в поверхностном слое на границе с 
частицей Rc . 

( ) ( ) RRRRRcR 0100 ,, ββ +=       (15) 
Здесь 

( ) ( );    ; 11111111111100 αααβααβ kFkkFckFc p +=++=  
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( )( )kTcncm pp −−= 11α ; 

Рассмотрим выражение (15) для двух предельных случаев: 01 →k  – равновесие на границе частица-слой 

устанавливается бесконечно медленно и ∞→1k  – равновесие на этой границе устанавливается мгновенно. Как следует 

из (15), при 01 →k  концентрация 0ccR → , т.е. градиент концентрации компонента В около растущей частицы равен 
нулю, диффузионное перераспределение вещества отсутствует и рост частиц лимитируется скоростью химической 
реакции на их поверхности (рис. 2а). При ∞→1k  Rc  зависит от радиуса частицы согласно уравнению Гиббса-Томсона 

Rcc pR α+=  и частицы растут по диффузионному механизму (рис. 2б). 
Определим из (6) с помощью (15) скорость роста частицы: 

( )
kk

R R
Ru

u
u

R
Fv =

−
=     где   , 111β     (16) 

Анализ (16) показывает, что кинетика роста частиц в значительной степени зависит от механизма роста на 
стадии, когда 0RR ≈ . На этой стадии процесса 0→Rv  при диффузионном механизме роста и 

( )10011 −→ kR RRRkv αα  при росте, лимитируемом химической реакцией. Следует отметить, что при больших 
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2K ( )12 >>RDK ï  в обоих предельных случаях ( 01 →k  и ∞→1k ) имеется одинаковая зависимость ( )uvR , 
и при переходе от одного механизма к другому переопределяется только постоянная скорости роста: 

( )( )
( )( ) ;uucccKDv

;uuccαkv

pôïkR

pkR

1

1

02

0110

1

1

−−=

−−=

∞→

→
    (17) 

Как указывалось выше, использование метода ячеек позволяет достаточно просто выяснить основные 
механизмы роста частиц на поверхности, но для описания кинетики процесса следует рассмотреть более сложную 
модель, учитывающую как рост, так и растворение частиц новой фазы. 

 
Выводы 

Анализ кинетики формирования слоя окалины на поверхности металлов показал, что рост частиц 
окисла, путём срастания которых и образуется слой, может происходить по нормальному или 
диффузионному механизмам, как и при распаде пересыщенных твёрдых растворов в изолированных 
системах. Вместе с тем, рассмотренный процесс протекает в условиях, когда возможно создание на 
поверхности большой степени пересыщения и обеспечение её постоянства практически при всем времени 
окисления. В свою очередь, это влияет на кинетику роста частиц и, в конечном итоге, на структуру слоя. 
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КИНЕТИКА  РОСТА  ДИСПЕРСНЫХ  ЧАСТИЦ  ОКИСЛОВ  И  СТРУКТУРА 
ПОВЕРХНОСТНООКИСЛЕННОГО  СЛОЯ  МЕТАЛЛОВ  И  БИНАРНЫХ  

СПЛАВОВ 
Часть 2. Влияние степени пересыщения на кинетику роста окисных частиц и структуру 

поверхностноокисленного слоя. 
Проведен анализ кинетики формирования поверхностноокисленного слоя. Рассмотрена кинетика 

роста частиц на поверхности при большом и малом пересыщении. Исследованы параметры структуры на 
всех стадиях процесса: от зарождения частиц до коалесценции. 

Ключевые слова: пересыщение, параметры структуры, кинетика роста частиц, коалесценция. 
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КІНЕТИКА  РОСТУ  ДИСПЕРСНИХ  ЧАСТОК  ОКИСЛІВ  І  СТРУКТУРА 

ПОВЕРХНЬООКИСЛЕНОГО  ШАРУ  МЕТАЛІВ  ТА  БІНАРНИХ  СПЛАВІВ 
Частина 2. Вплив ступеню пересичення на кінетику росту окисних частинок і структуру 

поверхньоокисленого шару. 
Проведено аналіз кінетики формування шару поверхнього окислення. Розглянуто кінетику росту 

частинок на поверхні при великому і малому пересиченні. Досліджено параметри структури на всіх стадіях 
процесу: від зародження частинок до коалесценції. 

Ключові слова: пересичення, параметри структури, кінетика росту часток, коалесценція. 
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THE KINETICS OF DISPERSION PARTICLE GROWTH AND THE STRUCTURE OF SURFACE 

OXIDE LAYERS OF METALS AND BINARY ALLOYS  
Part 2. Effect of the degree of oversaturation on the growth kinetics and structure of oxide particles 

in the oxidized surface layer. 
An analysis of surface oxidized layer formation kinetics is performed. The kinetics of particle growth on 

surfaces with high and low oversaturation are considered. The parameters of the structure at all stages of the 
process are studied: from particle birth to coalescence. 

Keywords: oversaturation, structure parameters, kinetics of particle growth, coalescence. 
 

Постановка проблемы 
В первой части настоящей работы исследованы основные механизмы роста дисперсных частиц 

окислов на поверхности (диффузионный и нормальный). Однако, для описания кинетики процесса следует 
рассматривать более сложную модель, учитывающую как рост, так и растворение частиц новой фазы в 
зависимости от создаваемого пересыщения на поверхности. 

 
Цель настоящей части работы 

рассмотрение кинетики роста частиц на поверхности при большом и малом поверхностном 
пересыщении. 

 
Основная часть 

Определение временной зависимости среднего радиуса частиц AmBn, их числа и суммарной 
площади поверхности образца, занятой этими частицами, можно произвести с помощью функции 
распределения ( )tR,ϕ : 
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где N , R , S  – соответственно числа частиц, их средний радиус и занятая ими площадь. 
В свою очередь ( )tR,ϕ  находится из решения уравнения Фоккера-Планка. 

( )ϕϕκϕ
Rv

RRt ∂
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−
∂
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=
∂
∂

2

2

      (18) 

с соответствующими граничными и начальными условиями. Выбор этих условий в основном определяется 
механизмом зарождения частиц новой фазы. Поскольку тип этого механизма (гомогенное или гетерогенное 
зарождение) зависит от величины поверхностного пересыщения, то рассмотрим два случая роста частиц: 
при большом и малом пересыщении поверхности металла. 

Кинетика роста частиц nmBA  при большом поверхностном пересыщении. 

При большом пересыщении, когда KR  близок к минимально возможному размеру частиц (порядок 

молекулы nmBA ), зародышами новой фазы являются частицы, имеющие критические и закритические 

размеры ( )KRR ≥ . В этом случае для скорости роста частиц (17) имеем 

( )11 −≅ ubvR .      (19) 

Введя новые безразмерные переменные 111 −=−=
KR

Ruu ; t
RK

2

κτ =  и функцию распределения 

( )dRduRK ϕϕϕϕ == 111            соответственно преобразуем выражения (18) и (19): 
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В работе [1] получена функция Грина ( )00,,,τxG  уравнения 
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в следующей форме 
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Сопоставляя (20) и (21) с (22), получаем 
10 321 === aaba       ;      ; . 

Тогда функция Грина уравнения (20) будет иметь вид (в соответствии с (23)) 
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Рассмотрим теперь граничные и начальные условия для решения (20). Два из них очевидны: 
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( ) ( ) 00111 ==∞ ,, uϕτϕ .     (25) 

Второе граничное условие (при 01 =u ) определим в предположении, что частота зарождения 

частиц с радиусом KRR =  известна, то есть рассматривается перераспределение частиц на полуоси 

∞<≤ 10 u  при заданном их потоке в точке 01 =u . Если частоту образующихся частиц с kRR =  на 
единице площади обозначить через q , то граничное условие будет иметь вид 
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где 

qRQ
κ

2
k= .      (27) 

Множитель ( )S−1  в правой части (26) необходим для учёта уменьшения частоты зарождения по 
мере заполнения поверхности частицами новой фазы. 

Используя метод отражения нетрудно получить решение уравнения (20) (для полуплоскости 
∞<≤ 10 u ) с условиями (25) и (26): 
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0
1111 02

τ

ηηηττϕ dPuGu ,,,, .     (28) 

Здесь ( )ητ ,,, 011uG  определено выражением (24), а 12
1 −= ττ bexp  

С помощью (28) можно определить площадь  S , занятую частицами nmBA : 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ;,,, 11 0 111

2
1

2
1

22 1 012111 dudPuGuRduuRS
Q

P
kk ηηητπϕπτ τ

∫ ∫∫
∞ ∞

+−=−=−=  

 (29) 
Для малых значений τ из (29) имеем простое интегральное уравнение Вольтерра второго рода 

( ) ( ) ( )( ) ;1211
0

22 ηηπτ τ ητ de
b

PR
Q

P b
k ∫ 



 −+−= −  

решение которого, полученное с помощью операционного метода, имеет вид 

( ) ( ) ( )[ ]( )21
21 21 22

PP
QebPebPP PP
−

−−−= τττ ,    (30) 

где  ( )
QR

bbQRP
k

k 2
22

2,1
4  ;411

4 π
λλλλπ
=






 −+±−= . Постоянные 21,P  являются 

действительными величинами при ( ) 041 2 ≥−+ λλ
b

. Это неравенство выполняется при 1≥b  всегда. 

В случае ( ) 041 2 <−+ λλ
b

, 21,P  являются комплексными величинами и выражение (30) для ( )τP  

запишется следующим образом 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )
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+
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 −=

4
41sin

41

1
4

41cos
4

1exp 22

2

222 τλλπ
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λτλλπτλπτ
b

QR

b
b

QRQRQP kkk

 
Окончательное выражение для ( )τS  получим из (30). 

( ) ( ) ( )
( )21

21 21 221
PP

ebPebPS
PP

−
−−−

−=
ττ

τ .    (31) 
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На рис. 3 представлены графики ( )τS , построенные по (31) при различных значениях параметров 

b  и κπ QRk
2 . Из рис 3 видно, что увеличение обоих этих параметров приводит к более быстрому 

"зарастанию" поверхности металла. При этом начиная с некоторых значений ( )30 22 ≥κπκπ QRQR kk  

кинетика изменения ( )τS  слабо зависит от величины b . Это особенно отчётливо видно на зависимости 
времени срастания частиц ( )( )1=cpS τ  

12

2

1
2
2ln

PP
bP
bP

cp −









−
−

=τ  

от величины параметра b , представленной на рис. 4. Как показывают эти данные, cpτ  при 302 ≥κπ QRk  

практически не зависит от b . Другими словами, в этом случае сплошной слой nmBA  на поверхности 

металла можно интерпретировать состоящим из ( )cpτΝ  частиц со средним относительным размером 

( )kRRu ==     1 . 
. 
 

 
Рис. 3. Зависимость изменения площади зародышей ( )tS  от 1τ  

 

 
Рис. 4. Зависимость времени срастания от величины параметра b: 

 
Для полного описания кинетики роста частиц остаётся ещё определить временную зависимость их 

числа ( )tΝ , это можно сделать используя граничное условие (26) и выражение (30) 
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u
t . (32) 

Исследование (32) показывает, что с увеличением b , то есть с увеличением скорости роста частиц, 

количество зародышей уменьшается, а с возрастанием κπ QRk
2 , то есть с ростом скорости зарождения 

частиц, наоборот, увеличивается. Начиная со значений 302 ≥κπ QRk  число частиц определяется скоростью 
их зарождения. 

Кинетика роста частиц nmBA  при малом поверхностном пересыщении. 
При малых пересыщениях зародыши новой фазы образуются, как говорилось выше, на активных 

местах, причём частоты зарождения на местах различного типа могут сильно отличаться. Поэтому при 
временах, больших, чем время исчерпания активных мест с наибольшей энергией, образованием новых 
частиц можно пренебречь. Тогда уравнение для функции распределения, начальные и граничные условия 
имеют вид: 

( )

( ) ( ) ( ) ( )uu

v
uut u

0
1111

12
1

2
1

0,    ;0,,0 ϕϕτϕτϕ

ϕϕϕ

==∞=

∂
∂

−
∂

∂
=

∂
∂

    (33) 

Для определённости рассмотрим случай, когда скорость роста растворения каждой отдельной 
частицы определяется из выражения: 

u
ubvu

1−
= ,     (34) 

где κ1bb = ;    






∞→

→
=

12

111
1 K при       

0K при                

фn CKD

K
b

αα
 

Физическая картина эволюции во времени функции распределения описываемая (33), довольно 
проста. Часть частиц с 1<u  растворяется, то есть движется влево по оси u  и исчезает в точке 0=u ; 
другая часть частиц ( 1   c >u ) растёт. На асимптотической стадии процесса основной вклад в функцию 
распределения будут давать растущие частицы с относительным размером 1>>u . Поэтому для 
асимптотики получаем из (34) 

bvu =  
и соответственно уравнение (33) перепишется следующим образом 

u
b

u ∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂ 1

2
1

2
1 ϕϕ
τ
ϕ

.     (35) 

Кроме того, на асимптотической стадии роста частиц кинетика процесса не должна зависеть от 
начальной функции распределения ( )u0

1ϕ .  В этой связи в качестве асимптотического представления 
( )τϕ ,1 u  можно взять решение (35) с такими начальными  и граничными условиями, при которых это 

решение получается достаточно просто. В нашем случае будем искать решение (35) со следующими 
начальными и граничными условиями 

( ) ( ) ( ) ( ) 00,,     ;10, 111 =∞=∞−−= ϕτϕδϕ uAu , 
где A  – постоянная. 
Воспользовавшись общим выражением (23) для функции Грина при ba =1 ; 02 =a ; 13 =a , 

получим 

( ) ( )









 −
−=

τ
τ

πτ
τ

4
exp

2
10,0,,

2buuG . 

Соответственно, решение (35) имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( )









 −−
−=∫

∞

∞−
τ

τ
πτ

ξξτξϕτϕ
4

1exp
2

0,,,0,,
2

1
buAduGu .   (36) 

Используя (36), определим для больших τ  число частиц ∞Ν  их средний размер R  и площадь S , 
ими занятую. 
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Из выражений (37) видно, что на асимптотической стадии число частиц постоянно (при отсутствии 

столкновений между частицами), а средний размер меняется во времени, причём постоянная роста не 
зависит от κ . Последнее обстоятельство означает, что на асимптотической стадии роста флуктуационный 
механизм не играет существенной роли в кинетике роста частиц. 

Важным моментом при построении асимптотического решения является определение постоянной 
A , значение которой соответствует числу частиц ∞N  на асимптотической стадии процесса. Очевидно, что 

∞N  во многом определяется положением начальной функции распределения 0
1ϕ  относительно точки 1=u . 

Рассмотрим две начальные функции распределения (рис. 5), описываемые уравнениями: 

( )( )2
0

0
1 110exp10 −−= uN πϕ  ;    (38) 

( )( )2
0

0
1 210exp10 −−= uN πϕ  ,    (39) 

где 0N – исходное число частиц. 

На рис 6 представлены графики зависимости 0NN∞  от b , полученные по результатам 
численного решения уравнения (35) с начальными условиями (38) и (39). Из рис. 6 видно, что при задании 
функции 0

1ϕ  по выражению (38), когда начальная функция распределения симметрично расположена 

относительно точки 1=u , число частиц 20NN →∞   при ∞→b . В случае функции 0
1ϕ , определённой 

с помощью (39), когда практически все частицы в начальный момент времени имеют закритические размеры 
1>u , 0NN →∞  при ∞→b . 

В рассматриваемом случае частицы с разным радиусом движутся в пространстве размеров u  с 
одинаковой постоянной линейной скоростью bvu =  и учёт столкновений между ними можно произвести по 
стандартной схеме Колмогорова [2]. Для этого представим, что все ∞N  частиц образовали одну частицу с 

площадью ( )22 τπ bNRk ∞ , которая растёт со скоростью bvu =  на единичной площади. 
 

 
Рис. 5. Графики начальных функций распределения, построенные по выражениям (38) (кривая 1) и (39) (кривая 2), 
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Рис 6. Графики зависимости относительного числа частиц 0NN∞  от b для различных начальных функции 

распределения:   1 – (39), 2 – (38). 
 
Вероятность того, что некоторая точка, ещё не захваченная в момент iτ  растущей частицей, не 

попадает в площадь, занятую частицей за iτττ −=∆ , равна 

( ) τττπω ∆−−= ∞ iki NRb 2221 . 
Вероятность того, что эта точка не попадает в площадь, занятую частицей за время от 0 до τ , 

( )( )[ ]∏
=

∞ ∆−−=
S

i
ik bNR

1

222exp τττπω . 

Устремив 0→∆τ , после простых преобразований, получаем 

( ) ( )[ ]222exp τπτω bNRk ∞−= . 

Площадь, занятая частицами, определяется с помощью ( )τω  следующим образом: 

( ) ( )[ ]222exp11 τπτω bNRS k ∞−−=−= .    (40) 

Определим время срастания cpτ  как время релаксации экспоненты в (40) 

∞
=

NbRk
cp π

τ 1
.      (41) 

Переходя от τ  к времени t из (41), получаем 

                                           
∞

=
Nb

Rt k
cp π1

  .                     (42) 

Из (42) следует, что cpt  увеличивается с уменьшением пересыщения (с увеличением  kR ) и 

уменьшением кинетического коэффициента 1b , характеризующего скорость роста частиц. 
Таким образом, при больших пересыщениях срастание частиц 

21 ωω BA  происходит, главным 
образом, за счёт зарождения и флуктуационного роста частиц. При малых пересыщениях процесс срастания 
лимитируется ростом частиц (нормальным или диффузионным). 

Проведенное выше рассмотрение кинетики роста частиц относится к constRk = , т.е. на 
поверхности поддерживается постоянное пересыщение за счёт вещества, поступающего из внешней среды. 
Не менее интересным и важным является случай, когда среда и образец образуют изолированную систему, в 
которой количество вещества сохраняется постоянным, a kR  соответственно меняется (увеличивается) с 
течением времени процесса. Очевидно, что при больших временах на свободной поверхности металла в 
изолированной системе в отличие от случая constRk =  может протекать процесс "чистой" коалесценции, 
при которой суммарная площадь, занятая частицами второй фазы, сохраняется постоянной. Этот процесс 
можно описать воспользовавшись методом, разработанным в теории Лифшица-Слёзова [3] . 

При условии равновесия между частицами второй фазы и слоем constk →1  скорость роста частиц 
даётся вторым выражением (17) и уравнение (33) с новыми переменными 

( ) ( ) RtRRRRRRu kkkkk ϕϕτ ==== 1    ;    ;0ln    ;      (43) 
преобразуется к виду 
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Здесь 

( )[ ] uuug 12 −−= γ  ;       (45) 

( ) ( )pфn
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k
CCKD
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R
−=⋅= 02 C    ; ββτγ .    (46) 

Асимптотическое решение уравнения (44) может быть представлено следующим образом: 
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Постоянные А, и ν  определяются из условия неизменности суммарной площади S, занятой 
частицами: 
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В работе [3] показано, что процесс коалесценции реализуется только в том случае, если в уравнении 
( ) 0=ug       (48) 

все корни совладают. Подставляя в (48) выражение (45) и решая полученное уравнение, получаем 
4=γ .       (49) 

В свою очередь, учитывая (49) можно с помощью (46) и (47) получить зависимость kR  от времени 

tRk 2
2 β
=      (50) 

и выражение для функции распределения 

( ) ( ) ( )( ) 20    ,2exp24, 422
1 ≤≤−−−= −− uuuuuAeeu ττϕ .   (51) 

График зависимости ( )u1ϕ  построен на рис. 7.   

 
Рис 7. График функции распределения ( )u1ϕ  

 
С помощью (51) определим средний размер частиц R  и их число N : 
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Проведённый анализ показывает, что в процессе "двухмерной" коалесценции формируется 
универсальная функция распределения частиц по размерам, как и при коалесценции в объёме [3] . Это 
приводит к тому, что в отличие от случая constRk =  количество частиц на стадии коалесценции не 
зависит от начальной функции распределения. 

 
Выводы 

Анализ кинетики формирования слоя окалины на поверхности металлов показал, что рост частиц 
окисла, путём срастания которых и образуется слой, может происходить по нормальному или 
диффузионному механизмам, как и при распаде пересыщенных твёрдых растворов в изолированных 
системах. Вместе с тем, рассмотренный процесс протекает в условиях, когда возможно создание на 
поверхности большой степени пересыщения и обеспечение её постоянства практически при всем времени 
окисления. В свою очередь, это влияет на кинетику роста частиц и, в конечном итоге, на структуру слоя. 

В случае большого пересыщения формирование слоя окалины происходит, в основном, в результате 
зарождения частиц на поверхности. Определена область значений скорости зарождения, при которых 
кинетика процесса практически не зависит от скорости роста частиц.  

При малом поверхностном пересыщении образование окалины происходит за счёт роста частиц и 
кинетика их укрупнения сильно зависит от механизма роста только при малых временах окисления, когда 
средний размер окислов невелик. Число частиц с увеличением времени процесса становится постоянным и 
определяется положением начальной функции распределения относительно критического радиуса. Стадия 
коалесценции при постоянном поверхностном пересыщении отсутствует. 
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ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ТА ПІДБІР ЗНОСОСТІЙКИХ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МЕТОДУ 

КОНТРОЛЮ 
 
В статті розглянуті можливості застосування термоелектричного методу неруйнівного 

контролю для підбору зносостійких наплавочних сталей, які забезпечують підвищення довговічності 
штампового інструменту. Показано, що для підвищення зносостійкості поверхні інструменту 
штампів бажано застосовувати сплави, в яких у поєднанні з маркою оброблюваного матеріалу 
сумарна Т. Е. Р. С. прагне до нуля. Встановлено, що застосування термоелектричного експрес-
методу неруйнівного контролю дозволяє оперативно визначати найбільш небезпечні локальні місця 
можливого руйнування. 

Ключові слова: сталь, зносостійкість, термоелектричний метод неруйнівного контролю. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА И ПОДБОР ИЗНОСОСТОЙКИХ 

МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
 
В статье рассмотрены возможности применения термоэлектрического метода 

неразрушающего контроля для подбора износостойких наплавочных сталей, обеспечивающих 
повышение долговечности штампового инструмента. Показано, что для повышения 
износостойкости поверхности инструмента штампов желательно применять сплавы, в которых в 
сочетании с маркой обрабатываемого материала суммарная Т. Е. Д. С. стремится к нулю. 
Установлено, что применение термоэлектрического экспресс-метода неразрушающего контроля 
позволяет оперативно определять наиболее опасные локальные места возможного разрушения. 

Ключевые слова: сталь, износостойкость, термоэлектрический метод неразрушающего 
контроля. 
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EXPRESS DIAGNOSTICS OF THE QUALITY AND SELECTION OF WEAR-RESISTANT 

MATERIALS USING THERMOELECTRIC METHOD OF CONTROL 
 
The article discusses the possibility of using thermoelectric NDT method for the selection of wear-

resistant surfacing of steels that increase the durability of the punching tools. It is shown that to improve the 
wear resistance of the surface of tool dies is desirable to use alloys that are combined with the brand name of 
a processed material total T. E. D. S. tends to zero. It is established that the application of thermoelectric 
Express NDT method allows one to quickly determine the most dangerous local places of potential damage. 

Keywords: steel, wear resistance, thermoelectric NDT method. 
 

Постановка проблеми 
В даний час розробка нових методів дослідження напруженого деформованого стану 

матеріалів, розширення можливостей існуючих методів неруйнівного контролю набуває все більшого 
значення. Особливо важливим є розширення використання фізичних методів неруйнівного контролю, 
заснованих на вивченні внутрішніх процесів, що відбуваються в деформованому матеріалі. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Одним із найважливіших засобів підвищення якості надійності виробів, що несуть значні 
теплові та механічні навантаження, є неруйнівний контроль. Неруйнівний контроль успішно 
застосовується у виробництві на різних етапах технологічного процесу, а також під час експлуатації 
готового виробу для оцінки його подальшого ресурсу [1].  

Експериментальні методи дослідження  напруженого деформованого стану матеріалів є 
одними з основних при оцінці рівня в деталях і конструкціях як у пружній, так і в пружно-пластичній 
області деформування. 
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Поверхневий шар деталей, несучих контактні циклічні навантаження (термічні і механічні), 

знаходиться в напруженому стані всебічного нерівномірного стиснення, інтенсивність якого 
періодично змінюється. Крім того, на напружений стан, створений зовнішніми силами, накладаються 
внутрішні термічні та структурні напруження. При наплавленні легованими сталями до зовнішніх і 
вищевказаних внутрішніх напружень додатково накладаються залишкові напруження, викликані 
термічним циклом зварювання і внутрішні напруження, обумовлені розходженням фізичних і 
механічних властивостей покриття та основи. Поверхневий шар в процесі експлуатації може 
зазнавати значних пластичних деформацій. Внаслідок цього в більшості випадків руйнування 
починається з поверхневого шару і, отже, міцність і зносостійкість деталей, несучих контактні 
навантаження, визначається переважно якістю поверхневого шару [2].  

Особливо погіршують якість поверхневого шару різного роду дефекти (неоднорідності, 
структурні неоднорідності тощо). Вони знижують міцність, зносостійкість і експлуатаційну 
надійність деталей та інструменту. 

Оскільки в процесі динамічного контактного навантаження поверхневі шари металу 
безпосередньо сприймають основне навантаження, необхідною умовою підвищення контактної 
міцності і довговічності матеріалу є спрямований вибір їх системи легування і хімічного складу. У 
зв'язку з цим виникає необхідність у застосуванні різних методів випробування (фізичних, 
механічних) для співставлення експлуатаційних характеристик, отриманих як при найпростіших 
навантаженнях (розтяг, стиск, кручення), так і в умовах складного напруженого стану при 
нормальних і високих температурах. Результати цих випробувань є основною інформацією про 
матеріалі при розрахунку в умовах дії будь-якої складної системи напружень. При цьому 
закономірності деформування та руйнування твердих тіл вивчаються, як правило, на основі 
усереднених характеристик механічних властивостей матеріалу. Експериментальні дослідження при 
складному напруженому стані, особливо в умовах високих температур, пов'язані з великими 
труднощами при постановці експерименту. 

У багатьох випадках бажано отримання досліджуваних характеристик матеріалу з 
мінімальною кількістю зразків, підданих перевірочним руйнівним випробувань. Особливо ця 
проблема актуальна при дослідженні напруженого стану в зразках і деталях, відновлених 
наплавленням. 

В даний час розробка нових методів дослідження напруженого деформованого стану 
матеріалів, розширення можливостей існуючих методів неруйнівного контролю набуває все більшого 
значення. Особливо важливим є розширення використання фізичних методів неруйнівного контролю, 
заснованих на вивченні внутрішніх процесів, що відбуваються в деформованому матеріалі. 

 
Формулювання мети дослідження 

Обґрунтувати можливість застосування термоелектричного методу неруйнівного контролю 
для підбору зносостійких сплавів. 

 
Викладення основного матеріалу дослідження 

Експериментальні дослідження були направлені на вивчення впливу робочих температур 
штампів і процесів тертя на зносостійкість і контактну міцність наплавочних матеріалів, які умовно 
можна розбити на чотири групи. 

До першої групи віднесені метастабільні аустенітні сталі системи Cr-Mn на основі заліза 
додатково леговані Ti та Si, до другої – вториннотвердіючі сплави системи Cr-Mn-Mo на основі 
заліза. В якості основного елемента для зв'язування вуглецю в цих групах прийнятий Ti. До третьої та 
четвертої групи в якості матеріалів для порівняння прийняті сталі 5ХНМ та 08Х6Н8М7С. 

Хімічний склад сталей першої і другої груп варіювали за змістом таких елементів, як С, Mn, 
Ti. Вміст Cr було прийнято до 3%, Mo ~5-7%. Співвідношення Ti та C підтримували в межах 
Ti/C=0,24:0,25 ат (%). 

Титан в якості основного карбідоутворюючого елемента був прийнятий, виходячи з вимог 
високої стійкості наплавлювальних сплавів в умовах абразивного зношування і ударних навантажень: 
структура сплаву повинна складатися з мартенситно-аустенітної або мартенситної матриці і 
рівномірно розподілених карбідів; твердість карбідів повинна бути максимальною, а їх кількість 
знаходиться в межах 20 %-30 %. 

Орієнтовний хімічний склад наплавленого металу визначали з урахуванням перемішування 
основного і наплавленого металу, коефіцієнтів засвоєння легуючих елементів та інших величин. 

Наплавлення виконували трактором ТС-17М і автоматичною головкою А-1416 на пластини 
розміром 200х150х25 мм зі сталі 20, 500х300х40 мм із сталі 45 і 400х50х40 зі сталі 5ХНМ. В якості 
захисного флюсу для наплавлення порошковими дротами з системами легування Cr-Mn-Ti і Cr-Mn-
Mo-Ti на основі заліза був прийнятий флюс АН-22. Вихідна основність флюсу АН-22 - В=1,4668, 
хімічна активність – Аф=0,1819. 
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Вирізку зразків для дослідження властивостей наплавленого металу виконували абразивними 

відрізними кругами з наступним шліфуванням і поліруванням. 
Лабораторні випробування проводили на машині тертя 2070 СМТ-1 за схемою “диск-

колодка”. Режими тертя: швидкість обертання диска U=0,5 м/с; навантаження – N=25; 50 Н. Матеріал 
контртіла сталь 40Х термооброблена, НRС 47-49. 

В якості основного методу дослідження впливу процесів тертя на міцнісні властивості 
досліджуваних матеріалів використовувався термоелектричний метод неруйнівного контролю. Даний 
метод заснований на ефектах, пов'язаних з виникненням у металах термоелектрорушійної сили (Т. Е. 
Р. С.) [3]. У зв'язку з відсутністю прямої залежності між величиною Т. Е. Р. С. і температурою спаю 
термопар, вимірювали коефіцієнт Т. Е. Р. С., тобто величину Т. Е. Р. С. на 1 градус. 

Для дослідження використовувалися зразки, які випробувані на зносостійкість на установці 
2070 СМТ-1, із сталей 50ХНМ, 40Х4Г8Т2С, 08Х6Н8М7С 20Х3Г9М5Т2С.  

Крім цього, вимірювався коефіцієнт Т. Е. Р. С. сталі 45 і 35ХГСА (сталь, що застосовується 
на заводі АТ "Світло шахтаря" для виготовлення сережки). 

Схема точок виміру коефіцієнта Т. Е. Р. С, наведена на рис. 1. Точки вимірів коефіцієнтів Т. 
Е. Р. С. приймалися в місцях можливих змін напруженого стану після випробувань на тертя. 

 

 
 

Рис. 1.  Схема точок виміру коефіцієнта Т. Е. Р. С. 
 
Результати вимірювання коефіцієнтів Т. Е. Р. С. досліджуваних матеріалів наведені в табл. 1. 
Значення коефіцієнтів Т. Е. Р. С. сталі 45 і 35ХГСА відповідно склали +3,8-3,9 мкВ/°С і +5,9-

6,0 мкВ/°С. 
Аналіз результатів значень коефіцієнтів Т. Е. Р. С. показує, що їх значення коливаються в 

невеликих межах і за їх величиною, з урахуванням різниці температур гарячого і холодного 
електродів, досліджувані матеріали можна розкласти в термоелектричний ряд відносно міді: 
20Х3Г9М5Т2С Е=-433•10-6 В, 40Х4Г8Т2С Е=-389•10-6 В, мідь Е=0 В, сталь 45 Е=+273•10-6 В, 
08Х6Н8М7С Е=+315•10-6 В, 50ХНМ Е=+329•10-6 В, 35ХГСА Е=+420•10-6 В. 

 
Таблиця 1  

Значення коефіцієнтів Т. Е. Д. С. досліджуваних матеріалів 
Точка виміру 50ХНМ 08Х6Н8М7С 20Х3Г9.М5Т2С 40Х4Г8Т2С 

α1 
α2 
α3 
α4 
α5 
α6 
α7 

+4,6-4,7 
+4,4-4,7 
+4,6-4,7 
+4,1-4,2 
+4,4-4,5 
+4,7-4,9 
+4,8-4,9 

+4,5-4,6 
+5,6-5,7 
+5,6-5,7 
+5,2-5,3 
+5,1-5,2 
+4,6-4,7 
+4,6-4,7 

-6,1-6,2 
-6,0-6,1 
-6,1-6,2 
-5,9-6,0 
-6,0-6,1 
-6,2-6,3 
-6,2.-6,3 

-5,5-5,6 
-5,2-5,6 
-6,2-6,3 
-6,5-6,7 
-6,6-6,8 
-6,3-6,4 
-6,6-6,7 

 
 Примітка: Знак “+” показує, що струм тече від міді до металу через гарячий електрод, знак  

“-“ – через холодний електрод. 
 
Знаючи потенціали в зіткненнях металів, можна судити про величину поверхневої енергії на 

межі їх торкання. Різниця потенціалів контактуючих пар викликає розсіювання тільки тих електронів 
провідності, постачальником яких є метал з великим хімічним потенціалом. Тобто, в цьому металі 
акумулюється поверхнева енергія, в той час як з боку іншого металу вона різко знижується. Про 
механізм провідності сплавів можна також судити по процентному змісту і типу власної провідності 
легуючих елементів [4]. Підвищення рухливості дислокацій у процесі тертя контактуючих пар 
обумовлюється не тільки дією напружень, але і підвищенням температури. Це викликає прискорення 
пластичної деформації в поверхневому шарі, що впливає на зміну поверхневої енергії. Таким чином, 
при одних і тих же розмірах контактних плям термострум, що протікає через них, буде різним. Для 
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збільшення довговічності терміну служби бажано, щоб термоток був мінімальний. Отже, при інших 
рівних умовах повинна бути найменшою і термоелектрорушійна сила, яка обумовлює цей струм. 
Розрахунок сумарних Т. Е. Р. С. у контурі гарячий електрод (мідь марки М1) – сплав – сталь 45 - 
холодний електрод (мідь марки М1) з урахуванням знаків показав, що термострум мінімальний в парі 
сталь 45 – сплав 20Х3Г9М5Т2С, хоча зносостійкість у порівнянні з іншими сплавами вище при 
лабораторних випробуваннях.  

Виробничі випробування відновлених наплавленням матриць гарячого деформування 
деталей зі сталі 35ХГСА підтвердили отримані результати лабораторних досліджень щодо 
встановлення кореляції між зносостійкістю і сумарним термострумом контактуючих матеріалів. 

Результати лабораторних досліджень і виробничих випробувань цілком узгоджуються з 
положеннями про електричні явища при терті, викладеними в роботах Костецького Б.В., 
Крагельського В.В., Постнікова С.Н. Отримані значення коефіцієнтів Т. Е. Р. С. α3, α4, α5 і α6 
свідчать про зміни властивостей металу як у поверхневому шарі (α4), так і в підповерхневих його 
шарах, що також підтверджується вимірюваннями мікротвердості зразків тертя і металографічними 
дослідженнями. 

Отримані результати лабораторних досліджень і виробничих випробувань наплавленого 
металу свідчать про можливість застосування термоелектричного методу неруйнівного контролю для 
підбору контактуючих пар, які забезпечують підвищення зносостійкості і довговічності обробного 
інструменту. 

Для дослідження зон концентрації напружень термоелектричним методом використовувалася 
наплавлена матриця К 49793 із сталі 50ХНМ. Коефіцієнт Т. Е. Р. С. вимірювали переміщенням 
електродів пристрою по гравюрі матриці (окремо по металу шва і зоні термічного впливу). Потім 
виконували поперечні переміщення відносно гравюри з амплітудою 10...20 мм у бік основного 
металу. Показання приладу реєструвалися зі знаками “+” і “-“. За середні значення коефіцієнта Т. Е. 
Р. С. на гравюрі прийняті виміряні на прямолінійних ділянках. У навколошовній зоні за середнє 
значення коефіцієнта Т. Е. Р. С. прийняті показання для сталі 50ХНМ. Стрибкоподібна зміна знака і 
величини коефіцієнта Т. Е. Р. С. вказує на зони концентрації напружень. 

Результати розподілу коефіцієнта Т. Е. Р. С. і його точки вимірів показані на рис. 2. Зони 
максимальних концентрацій напружень показано на лініях зміни знаків коефіцієнтів Т. Е. Р. С.  

 

 
 
Рис. 2.  Розподіл середніх значень коефіцієнтів Т. Е. Р. С. в виміряних перетинах гравюри матриці 
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Аналіз рівнів концентрації напружень показує, що найбільші напруження в наплавленому 

металі виникають в області точок 9-10, де крім дії дотичних напружень в процесі експлуатації, 
змінюється характер напруженого стану через геометрію матриці. Це, згідно з критерієм Мізеса-
Генки, веде до збільшення напружень, необхідного для виникнення локального течії матеріалу. 
Внаслідок зміни напруженого стану величина межі плинності досягає межі обмеженої плинності, що 
спричиняє до виникнення концентрації напружень і деформацій. 

В сталях 08Х6Н8М7С і 20Х3Г9М5Т2С в результаті дослідження виявлено більш протяжний 
зміцнений шар, в структурі якого спостерігаються характерні пластинчасті освіти. Враховуючи 
численні літературні дані про схильність металів з низькою енергією дефектів пакування до 
двійникування деформації, можна припустити, що новоутворення, які спостерігаються в зоні тертя, 
являють собою специфічні двійники деформації, що утворилися в умовах підвищених температур. 
Додатковий внесок у зміцнення двійникової зони в цих сплавах вносить виділення дисперсних 
карбідів. 

Для всіх досліджених сплавів характерним є поступове зменшення розкиду значень 
мікротвердості по глибині зони тертя.  

Зміна мікротвердості в приповерхневих шарах на стадії усталеного зношування, по всій 
видимості, обумовлено тим, що паралельно відбуваються процеси взаємної дифузії матеріалів пари 
тертя, виборчого окислення і термодифузійного перерозподілу зміцнюючої фази під дією деформацій 
і температур, викликаних тертям. 

Перелічені структурні зміни справляють різний вплив на інтенсивність зношування 
досліджуваних матеріалів. Низька здатність до зміцнення, незважаючи на присутність “білої смуги”, 
призводить до підвищення темпу зносу і передчасного переходу до стадії усталеного зношування. 
Двійникування і виділення карбідів по двійникам (сталі 40Х4Г8Т2С, 08Х6Н8М7С 20Х3Г9М5Т2С) 
підвищує опірність пластичним зсувам при підвищених температурах, ускладнюючи руйнування 
робочих об'ємів при терті. 

З досліджених матеріалів найбільшою зносостійкість має сталь 20Х3Г9М5Т2С. Підвищену 
зносостійкість цієї сталі можна пояснити, з одного боку, оптимальним фазовим складом, з іншого – 
низькою енергією дефектів пакування, що забезпечує схильність до деформаційного двійникування 
при підвищених температурах. Двійникування сприяє зміцненню приконтактних обсягів металу, тим 
самим знижуючи інтенсивність зношування, що пов'язано з дією механізму Мотта-Набарро. Зміна 
дислокаційної структури прикордонних областей і характеру старіння (перерозподіл карбідної фази), 
що відбуваються в результаті дії підвищених температур і деформацій, є одним з основних факторів 
підвищення контактної міцності і мікропластичності поверхневих шарів сталі 20Х3Г9М5Т2С. 

 
Висновки 

1. В результаті проведених досліджень показана можливість застосування термоелектричного методу 
неруйнівного контролю для підбору зносостійких наплавочних сталей, які забезпечують підвищення 
довговічності штампового інструменту. Встановлено, що для підвищення зносостійкості і 
довговічності поверхні обробного інструменту штампів гарячого деформування бажано застосовувати 
сплави, у яких у поєднанні з маркою оброблюваного матеріалу сумарна Т. Е. Р. С. прямує до нуля. 
2. Застосування термоелектричного експрес-методу неруйнівного контролю дозволяє оперативно 
визначати найбільш небезпечні локальні місця, які характеризуються критичними зонами 
концентрації напружень і своєчасно застосовувати заходи для їх усунення. 
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Представлены  результаты физического моделирования процесса распространения возмущений в 
двумерной гранулированной среде при перпендикулярной упаковке. 
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PHYSICAL MODELING OF THE PROPAGATION PROCESS OF DISTURBANCES  

IN A TWO-DIMENSIONAL GRANULAR MEDIUM FOR PERPENDICULAR PACKAGING 
 

The paper presents the results of physical modeling the evolution of disturbances in a two-dimensional 
granular medium under the influence of impulse load. 

Keywords: physical modeling, two-dimensional granular medium, soliton waves. 
 

Постановка проблеми 
 Особливості розповсюдження нелінійних збурень в реальному геофізичному середовищі залежать 

як від його структури, так і від способу здійснення навантаження. Однією із поширених структур 
геофізичного середовища є його гранульована будова. Спосіб здійснення механічного навантаження 
значною мірою впливає на параметри збурень в двовимірному гранульованому середовищі. 
 В кінці минулого століття вченими з Новосибірську [1] були поставлені експерименти з кулями, які 
дали суттєвий поштовх для досліджень. Через 30 років здавалось, що немає що вивчати в фізично-
модельованому кулями середовищі. Однак всі моделі, які досліджувались, включали в собі одновимірний 
ланцюг куль, в якому поширювалось нелінійне збурення [2, 3]. Саме в цих моделях були виділені усамітнені 
солітоноподібні хвилі [2-5]. 
 Природно цікаво для експериментальних досліджень було б отримати еволюцію збурення в 
двовимірному середовищі. За допомогою математичного моделювання  були отримані такі результати [2]. 
 Ми маємо поставити собі за мету фізичний експеримент для того, аби експериментально дослідити 
еволюцію збурення на фізичній, а не математичній моделі. Маючи досвід досліджень збурення в ланцюгу 
куль, ми перенесли його на двовимірну модель. 

На відміну від фізичного моделювання поширення компактонів в одновимірному гранульованому 
середовищі, де повна інформація отримувалась при вимірюванні однієї компоненти сили, що діє на 
контактах між гранулами, в двовимірному гранульованому середовищі на кожен його елемент діє дві 
складові сили під час імпульсного навантаження. При цьому різниця між величинами цих сил може бути 
суттєвою і точне вимірювання їх є першочерговою задачею в динаміці двовимірного гранульованого 
середовища.  
 Спосіб, за яким здійснювалось розташування датчиків-куль в двовимірному гранульованому 
середовищі, визначався на підставі спеціальних градуювальних експериментів. В цих експериментах два 
датчики-кулі розташовувались на третій та четвертій позиціях в ланцюгу куль, по якому здійснювався удар 
такою ж кулею. В кожному наступному експерименті датчики-кулі повертались на певний кут, що 
утворювався між вектором діючої сили та перпендикуляром до площини чутливого елемента датчика. При 
вказаному повороті датчика-кулі відносно його вертикальної осі змінюються нормальна і дотична складові 
сили, що діють на чутливий елемент датчика. Оскільки знак заряду, що генерується на площинах чутливого 
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елемента різний від дії нормальної та дотичної складових сил, то існує певний кут повороту датчика, при 
якому його чутливість дорівнює нулю.  

Ця обставина ілюструється результатами градуювання датчиків-куль, що представлені на рис. 1 а, б 
та 2 а, б. Отже, як видно з наведених даних, значення кута з нульовою чутливістю першого та другого 
датчиків-куль відповідно складає 68˚ та 70˚. 
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Рис.1. Залежність осцилограми сигналу (а) та максимальної сили (б), що генерується першим датчиком - кулею від 
величини кута між вектором діючої сили та перпендикуляром до площини чутливого елемента датчика.  

Цифрами на кривих позначено величину кута. 
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Рис.2. Залежність осцилограми сигналу (а) та максимальної сили (б), що генерується другим датчиком - кулею від 
величини кута між вектором діючої сили та перпендикуляром до площини чутливого елемента датчика.  

Цифрами на кривих позначено величину кута. 
 

Таким чином, за допомогою орієнтації датчиків-куль в двовимірному гранульованому середовищі 
існує можливість реєструвати тільки одну складову сили при його динамічному навантаженні. Ця обставина 
є досить важливою, коли необхідно реєструвати значення сили, величина якої значно менше сили, що діє на 
кулю по взаємо перпендикулярному напрямку. 

Метою нижче наведених експериментальних досліджень було визначення двовимірної картини 
хвильових процесів, що виникають за межами центрального ланцюга куль при дії на нього зосередженого 
імпульсного навантаження. 

 
Основна частина 

 Двовимірне гранульоване середовище моделювалось набором 225 сталевих куль діаметром 40 мм 
(15 ланцюгів куль по 15 куль в кожному ланцюгу). Кулі розташовувались в металевому коробі, дно і бокові 
поверхні якого буди вкриті гумою товщиною 5 мм. Фото експериментальної установки наведено на рис.3. 

В якості системи координат такого двовимірного гранульованого середовища було вибрано: xN – 
номер ланцюга куль, перпендикулярних напряму удару;  yN  – номер ланцюга куль, паралельних напряму 
удару. 
 Збурення, яким імпульсно навантажувався центральний ланцюг куль ( xN =1; yN =8) двовимірного 
гранульованого середовища, формувалось в ланцюгу 5 куль діаметром 40 мм під час удару по ньому такою 
ж кулею. 
 Реєстрація параметрів нелінійних збурень, які поширювались в двовимірному гранульованому 
середовищі, здійснювалась двома датчиками-кулями [4]. 
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Рис.3. Фото експериментальної установки 
 

 Результати експериментальних досліджень. Досліджувана картина хвильових процесів в 
двовимірному гранульованому середовищі під час його імпульсного навантаження включає в себе еволюцію 
нелінійного збурення як по центральному ланцюгу куль, так і за його межами. 
 Дані, які представлені на рис. 4, ілюструють еволюцію нелінійного збурення по центральному 
ланцюгу куль двовимірного гранульованого середовища після удару по ньому кулею зі швидкістю 0,5 м/с.  
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Рис. 4. Еволюція нелінійного збурення по центральному ланцюгу куль двовимірного гранульованого середовища 

 
Як свідчать наведені дані, по центральному ланцюгу куль поширюється компактон, складова сили 

( xF ) якого на 20% більша, а часова складова на 4% менша аналогічних значень для одновимірного ланцюга 

куль [2]. Крім цього, складова сили ( yF ) цього збурення є стійко від’ємною, що свідчить про те, що кулі в 
центральному ланцюгу при імпульсному навантаженні приймають форму еліпса, витягнутого по y -ковій 
координаті. 
 Еволюція нелінійного збурення вздовж ланцюгів куль, паралельних центральному ланцюгу куль 
двовимірного гранульованого середовища, після його імпульсного навантаження ударом кулі зі швидкістю 
0,5 м/с, представлена на рис. 5. 

Як свідчать наведені дані, складова нелінійного збурення ( xF ) для всіх вимірюваних ланцюгів є 

додатною. А ось складова сили ( yF ) по мірі поширення нелінійного збурення в двовимірному 
гранульованому середовищі має тенденцію зміни знаку з від’ємного на додатній в кінці вимірюваного 
діапазону (дивись дані для yN =9; xN =9 та yN =10; xN =9). 
 Еволюція нелінійного збурення вздовж ланцюгів куль, які перпендикулярні центральному ланцюгу 
куль двовимірного гранульованого середовища, представлена на рис.6. Як свідчать наведені дані, складова 

нелінійного збурення ( xF ) для всіх вимірюваних ланцюгів є додатньою. Складова сили ( yF ) по мірі 
поширення нелінійного збурення в гранульованому середовищі має тенденцію зміни знаку з від’ємного на 
додатній. 

84 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
   
 

Ny=9, Nx=Var(3,5,7,9)

0

50

100

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.00

t, c

Fx
, H

 

Ny=9, Nx=Var(3,5,7,9)

0

50

100

150

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.00

t, c

Fy
, H

 
Ny=10, Nx=Var(3,5,7,9)

0

50

100

0 0.001 0.002 0.003 0.004

t, c

Fx
, H

 

Ny=10, Nx=Var(3,5,7,9)

0

40

80

120

160

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.00

t, c

Fy
, H

 

Ny=11, Nx=Var(3,5,7,9)

0

50

100

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

t, c

Fx
, H

 

Ny=11, Nx=Var(3,5,7,9)

0

65

130

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

t, c

Fy
, H

 
Ny=12, Nx=Var(3,5,7,9)

0

30

60

90

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

t, c

Fx
, H

 

Ny=12, Nx=Var(3,5,7,9)

0

55

110

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

t, c

Fy
, H

 
Рис.5. Еволюція нелінійного збурення вздовж ланцюгів куль,  

паралельних центральному ланцюгу Двовимірного гранульованого середовища 
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Рис.6. Еволюція нелінійного збурення вздовж ланцюгів куль, 

 перпендикулярних центральному ланцюгу двовимірного гранульованого середовища 
 

Висновки 
 

1. Визначено, що кулі в центральному ланцюгу при його імпульсному навантаженні, приймають 
форму еліпса, витягнутого в напрямку, перпендикулярному удару. 
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2. Значення сил за межею центрального ланцюга куль двовимірного гранульованого середовища 

майже в 100 раз менше, ніж в центральному ланцюгу куль.  
3. Нелінійне збурення, що поширюється по центральному ланцюгу куль, є компактон, а за його межею 

нелінійне збурення являє собою безліч коливань, які згасають з плином часу. 
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УДК 519.233.5:677.11.044.4 
С.В. БОБИРЬ, Т.О. КУЗЬМІНА, М.Б. ЄДИНОВИЧ  

Херсонський національний технічний університет 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗБЕРІГАННЯ ЛЛЯНОЇ СИРОВИНИ  
В РІЗНИХ УМОВАХ 

 
У статті розглянуто актуальну проблему збереження льоносировини підвищеної вологості. В 

роботі наведено результати математичного моделювання процесу зберігання лляної сировини з 
використанням екологічно безпечного біологічно активного консерванту при різній вологості вихідної 
сировини в середовищі Mathcad 13.0. В результаті отримано математичні моделі, які дозволяють 
прогнозувати зміну якісних параметрів лляної сировини підвищеної вологості у процесі зберігання. 
Встановлено високу консервуючу дію нового біологічно активного препарату. 

Використовуючи отримані математичні моделі за оптимізованими параметрами процесу 
зберігання було одержано тресту достатнього ступеня вилежування. При подальшій механічній переробці 
якої отримано лляне волокно, яке за фізико-механічними показниками можна рекомендувати для 
застосування у виробництві органічного геотекстилю різного функціонального призначення. 

Ключові слова: солома підвищеної вологості, зберігання, біологічно активний препарат, 
математичне моделювання, органічний  геотекстиль. 

 
С.В. БОБЫРЬ , Т.О. КУЗЬМИНА, М.Б. ЕДИНОВИЧ  

Херсонский национальный технический университет 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ ЛЬНЯНОГО СЫРЬЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  
 
В статье рассмотрена актуальная проблема хранения льносырья повышенной влажности. В 

работе приведены результаты математического моделирования процесса хранения льняного сырья с 
использованием экологически безопасного биологически активного консерванта при разной влажности 
исходного сырья в среде Mathcad 13.0. В результате получены математические модели, которые позволяют 
прогнозировать изменение качественных параметров льняного сырья повышенной влажности в процессе 
хранения. Установлено высокое консервирующее действие нового биологически активного препарата. 

Используя полученные математические модели при оптимизированных параметрах процесса 
хранения была получена треста достаточной степени вылеживания. Дальнейшая механическая 
переработка позволила получить льняное волокно, которое по физико-механическими показателями можно 
рекомендовать к применению в производстве органического геотекстиля разного функционального 
назначения. 

Ключевые слова: солома повышенной влажности, хранение, биологически активный препарат, 
математическое моделирование, органический  геотекстиль. 

 
S.V. BOBYR, T.O. KUZMINA, M.B.YEDYNOVYCH 

 Kherson National Technical University 
 

MODELING OF FLAX RAW MATERIAL STORAGE IN DIFFERENT CONDITIONS 
 

In the article the actual problem of high wet flax raw materials storage. The results of mathematical 
modeling of the storage of flax raw materials using environmentally friendly biologically active preservative at 
different humidity of raw materials in the Mathcad 13.0 software. The result obtained by mathematical models that 
allow to predict the change of qualitative parameters of wet flax raw materials during storage. Established high 
preservative effect of the new biologically active drug. 

Using these mathematical models to optimize the parameters of the storage process has received the trust 
sufficiently staying. Further mechanical processing yielded flax fibers, which in physical and mechanical properties 
can be recommended for use in organic production of geotextiles of different functional purpose. 

Keywords: high wet flax raw materials, storage, biologically active drug, mathematical modeling, organic 
geotextiles. 

Постановка проблеми 
В Україні сьогодні близько 20-50 % урожаю лляної сировини не доходить до первинної переробки. 

Це пов'язано з недотриманням агротехнічних строків збирання, несприятливими погодними умовами та 
відсутністю сучасних технічних засобів збирання, внаслідок чого, стебла льону олійного тривалий період 
знаходяться на полі в стані підвищеної вологості. Льоносолома та треста підвищеної вологості є 
сприятливим середовищем для розвитку багатьох патогенних мікроорганізмів. В результаті спостерігається 
погіршення якості льоносировини та її втрата. 
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Попередні дослідження закордонних та вітчизняних вчених показали, що основними факторами, які 
обумовлюють збереження соломи в рулонах, є вологість сировини та умови зберігання (температура і 
вологість навколишнього середовища). Згідно нормативно-технічній документації нормативна вологість 
льоносоломи, що піддається пресуванню в рулони становить 19 %, при цьому гранично допустима вологість 
не повинна перевищувати 23 %. 

Підвищення вологості навколишнього середовища в осінньо-весняний період сприяє підвищенню 
вологості соломи в середині рулонів, які були сформовані навіть з нормативною вологістю, що активізує 
біологічні та екзотермічні процеси всередині паковок і може призвести до розвитку пліснявих, патогенних 
грибів та бактерій, в результаті чого значно знижується вихідна технологічна якість стебел льону [1]. 

Методи математичної статистики дозволяють провести моделювання процесу зберігання лляної 
сировини в рулонах з варіюванням основних факторів в необхідних інтервалах, що дає змогу прогнозувати 
зміни якісних показників льоносировини впродовж терміну зберігання і запобігти її псуванню. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Волокно льону олійного – це матеріал з унікальними фізико-механічними, хімічними та 

екологічними властивостями. З його стебел можна отримувати у середньому 19 % целюлозовмісного 
короткого волокна [2]. 

До останнього часу стебла соломи льону олійного не використовували в промисловості і рулони 
соломи льону олійного зберігалися у полі просто неба, іноді закриваючи зовнішню поверхню захисним 
покриттям. Через недотримання агротехнічних строків збирання, відсутність сучасних технічних засобів 
зберігання та несприятливі погодні умови, рулони соломи тривалий період знаходяться на полі в стані 
підвищеної вологості. Льоносолома підвищеної вологості є сприятливим середовищем для розвитку 
багатьох патогенних мікроорганізмів. В результаті чого спостерігається погіршення якості льоносировини 
та її втрата [3].  

Відомо, що штучне сушіння є найнадійнішою технологією консервування продукції, але через 
значну енергоємність і високу вартість вона не знайшла застосування на практиці [1]. Істотно меншу 
залежність технології зберігання від зміни погодних умов може забезпечити хімічне або біологічне 
консервування. Ю.В. Березовським були проведені дослідження з пошуку найкращого консерванту для 
збереження якості соломи та трести льону-довгунця. Дослідження показали, що найкращим консервантом 
для зберігання льоносировини підвищеної вологості є карбамід [3].  

На даний час існує багато різних хімічних речовин та препаратів для вирішення проблеми 
зберігання лляної сировини, але не всі відомі консерванти характеризуються комплексом необхідних 
властивостей: ефективністю, екологічністю і дешевизною. Для збереження якості стебел соломи льону 
олійного необхідні принципово нові екологічно безпечні, ефективні та мало витратні консерванти. 

Отже, наукові дослідження свідчать про перспективність та економічну доцільність розробки 
технології зберігання стебел соломи льону олійного з метою одержання трести та волокна з необхідними 
якісними властивостями для виробництва органічного геотекстилю різного функціонального призначення. 

Формулювання мети дослідження 
Завданням даної роботи є визначення на основі методів математичного моделювання оптимальних 

технологічних параметрів процесу зберігання соломи льону олійного підвищеної вологості, що можуть 
забезпечити збереження фізико-механічних показників льоносировини на необхідному рівні для подальшої 
її механічної переробки з метою отримання волокна, придатного для виготовлення органічного геотекстилю.  

Викладення основного матеріалу дослідження 
На першому етапі досліджень зі зберігання соломи підвищеної вологості було вирішено такі 

питання: визначення впливу вологості соломи, дії консервантів, тривалості зберігання та їх комплексної дії 
на збереження якості лляної сировини в процесі зберігання з метою виявлення кращого консерванту для 
проведення моделювання процесу зберігання. 

Дослідження процесу зберігання лляної соломи підвищеної вологості проводили в лабораторних 
умовах кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації ХНТУ. Зразки соломи доводили до вологості 
25, 30 та 35 %, а потім обробляли розчинами консервантів з різними концентраціями. Також проводили 
контрольний варіант, де зволожені стебла льону залишали без обробки. Після обробки зразки соломи 
пресували в паковки з середньою щільністю 120 кг/м³, яка найкращим чином сприяє збереженню лляної 
сировини в рулонах і відповідає вимогам нормативно-технічної документації (НТД). Солому пакували в 
поліетиленові пакети, які не герметизували для створення аеробних умов. Дослідні зразки зберігалися в 
закритих ємностях при температурі 12-19оС та відносній вологості приміщення 24-30 % протягом 1, 2 та 3 
місяців. Під час проведення експерименту постійно перевіряли вологість стебел соломи. По закінченню 
визначеного строку стебла виймали і піддавали природному сушінню, після чого визначали органолептичні 
та фізико-механічні показники лляної сировини, згідно НТД [4]. Порівнювали якісні показники вхідної 
сировини, контрольних зразків із вказаною вище вологістю та зразків оброблених консервантами.  

Для дослідів в якості консервантів були обрані наступні препарати: карбамід, композиційний 
препарат на основі фосфату карбаміду та оксіетильованого нонілфенолу АФ 9-10, біологічно активні 
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препарати «Триходермін» і «Фітоспорін-М». Обрані препарати мають високу біологічну, фунгіцидну, 
бактерицидну активність в першу чергу проти патогенних целюлоолітичних грибів і бактерій, які 
розвиваються на стеблах льону підвищеної вологості. Ці препарати є екологічно безпечними та дешевими. 
Відмінність обраних препаратів від застосовуваних раніше, полягає в їх здатності майже не пригнічувати 
розвиток пектиноруйнівної мікрофлори, що дозволяє одержати лляну тресту без традиційного розстилання. 

Результати середніх значень показників якості трести та лубоподібного волокна, одержаних з 
соломи льону олійного, що зберігалася з вологістю 35 % протягом 3-х місяців, без обробки (контрольний 
варіант) та при застосуванні консервуючих речовин з оптимальними концентраціями, подано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Фізико-механічні показники трести та лубоподібного волокна, одержаних з соломи льону олійного 

при зберіганні з вологістю 35 % протягом 3-х місяців 
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Контрольний варіант - ІІІ 6,6 21,6 4,62 16,2 3,5 
Солома, після обробки 
карбамідом 6,8 % ІІІ 5,5 20,9 6,47 34,6 5,4 

Солома, після обробки 
композицією 0,2 г/л ІІІ 5,7 20,9 6,36 38,2 6,0 

Солома, після обробки 
Триходерміном 0,5 % ІІІ 5,4 20,2 7,25 50,0 6,9 

Солома, після обробки 
Фітоспоріном-М 1,25 % ІІІ 5,0 19,7 8,08 63,0 7,8 

Аналіз наведених (табл. 1) даних показує, що фізико-механічні показники стебел соломи льону 
підвищеної вологості за всіма варіантами обробки протягом 3-х місяців зберігання поступово знижуються. 
Найбільше втратила свої початкові показники солома у контрольному варіанті. Так, показник розривного 
навантаження одиничного волокна, одержаного із лляної соломи з вологістю 35 % знизився в 8,1 раз, тобто 
зменшився з 131,7 сН (вхідний показник лубу) до 16,2 сН.  

До того ж в процесі зберігання лляної соломи підвищеної вологості при температурі 12-19 оС різко 
активізуються мікробіологічні процеси всередині паковок. Вже до кінця 1-го місяця зберігання зразки льону 
з вологістю 35 % без обробки консервантами та зразки з вологістю 25 і 30 % до кінця 2-го місяця мали 
бурий колір з вогнищами цвілевих грибів і сірої плямистості. Таким чином, лляна солома підвищеної 
вологості за вказаний період зберігання стає непридатною для подальшої переробки. 

У той же час, на стеблах соломи після обробки консервантами, протягом всього строку зберігання, 
цвілеві гриби не розвивалися. Під дією застосовуваних препаратів відбувається значне уповільнення 
основних біологічних процесів всередині випробуваних зразків. В процесі зберігання соломи підвищеної 
вологості з використанням консервуючих речовин також спостерігається поступова зміна кольору, 
підвищення показників відокремлюваності та вмісту волокна, зниження лінійної щільності та розривного 
навантаження одиничного волокна. Але ці зміни на даному етапі зберігання є позитивними, тому, що 
вказують на процес мацерації стебел, який сприяє повільному мікробіологічному перетворенню соломи в 
тресту [5, 6].  

За результатами органолептичної та інструментальної оцінки трести, одержаної після 3-х місяців 
зберігання соломи підвищеної вологості встановлено, що на 1-у та 2-у місці за своїми консервуючими 
характеристиками є біологічно активні препарати «Фітоспорін-М» і «Триходермін», на 3-у місці – 
композиційний препарат на основі фосфату карбаміду і нонілфенолу АФ 9-10, а на 4-у – карбамід.  

На другому етапі для оптимізації процесу зберігання стебел соломи льону олійного було проведено 
регресійний аналіз впливу умов зберігання на фізико-механічні показники одержаного лляного волокна. 
Математична модель процесу зберігання соломи льону олійного підвищеної вологості розроблялася для 
біологічно активного препарату «Фітоспорін-М», оскільки саме з цим консервантом були отримані найкращі 
результати. 

За вихідні критерії для лляної соломи, що зберігалася з підвищеною вологістю було обрано: Y1 –  
відокремлюваність, од. та Y2   – розривне навантаження одиничного волокна, сН; За фактори варіювання було 
обрано: Т – тривалість зберігання; С – концентрація препарату. Рівні варіювання факторів процесу 
зберігання лляної сировини, подано у табл. 2. 
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На підставі комп’ютерного моделювання в середовищі Mathcad 13.0 було визначено коефіцієнти 
регресійної моделі другого порядку (1, 2). За допомогою критерію Стьюдента було оцінено їхню значимість  
і перевірено адекватність моделі досліджуваного об'єкту (за критерієм Фішера). Отримані моделі адекватні 
експериментальним даним з довірчою ймовірністю 0,95. 

Таблиця 2 
Рівні варіювання факторів 

Фактор та одиниці  виміру 
Тривалість зберігання Концентрація препарату 

натуральні 
значення, міс. 

кодовані значення натуральні 
значення, % 

кодовані 
значення 

Позначення факторів Т t C c 

Рі
вн

і 
ва

рі
ю

ва
нн

я 1 0 0 0 0 
2 1 0,333 0,5 0,4 
3 2 0,667 0,75 0,6 
4 3 1 1,0 0,8 
5 - - 1,25 1 

Інтервал варіювання iX∆  3 1 1,25 1 

Рівняння регресії для вихідних параметрів лляної трести, отриманої в процесі зберігання соломи 
льону олійного підвищеної вологості при обробці біопрепаратом «Фітоспорін-М» мають вигляд: 
– для відокремлюваності, од. (1) 

cwcwctwtwctwctwY 474,1168,01,0647,143,1396,0488,0383,5591,0434,1),,( 222
1 −+−−+−−++= , 

 
(1) 

– для розривного навантаження одиничного волокна, сН (2) 

.293,39912,35081,2

712,110814,10296,3532,47579,200344,8752,120),,(
2

22
4

cwcwc

twtwctwctwY

+−+

++−++−−=  (2) 

Графічне відображення одержаних поверхонь відгуку залежності вихідних параметрів від вхідних 
факторів представлено на рис. 1. 

  
а) б) 

Рис. 1. Результати апроксимації залежності вихідних параметрів від вхідних факторів – Т-тривалості 
зберігання, міс; С-концентрації препарату, %; під час зберігання соломи льону олійного підвищеної 

вологості – W1-25 %; W2-30 %;  W3-35 %: 
а) відокремлюваність, Y1, од.; б) розривне навантаження одиничного волокна, Y2, сН. 
 

Як показує аналіз отриманих графічних залежностей (рис. 1), зі збільшенням концентрації 
біопрепарату «Фітоспорін-М» від 0,5 до 1,25 % суттєво підвищується збереження якісних показників 
лубоподібного волокна, отриманого в процесі зберігання стебел соломи льону олійного підвищеної 
вологості протягом 3-х місяців. Показник відокремлюваності при обробці стебел соломи біопрепаратом з 
концентрацією 1,25 % наприкінці зберігання становив 5,0 од., при обробці соломи біопрепаратом з 
концентрацією  0,5 % цей показник дорівнював 5,9 од., а у контрольному варіанті – 6,6 од. Показник 
розривного навантаження одиничного волокна при обробці стебел льону зазначеним препаратом з 
концентрацією 1,25 % через 3 місяці становив 63,0 сН, при обробці з концентрацією 0,5 % дорівнював лише 
49,7 сН. У контролі цей показник становив 16,2 сН. 

Графічне відображення оптимальної області значень вищезазначених вихідних параметрів наведено 
на рис. 2. Лляна треста вважається вилежаною, якщо відокремюваність становить від 4,1 до 7 од. при цьому 
розривне навантаження для лубоподібного одиничного волокна повинно бути не нижче ніж 40 сН. Можна 
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вважати, що при отриманні водночас таких значень в процесі зберігання льоносировини є досягненням 
необхідного результату експерименту. 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Вплив вхідних факторів – Т-тривалості зберігання, міс; С-концентрації препарату, %; на 
визначення оптимальних вихідних параметрів для соломи, що зберігалася з вологістю 35 %: 

а) відокремлюваність, Y1, од.; б) розривне навантаження одиничного волокна, Y2, сН; в) 
перетин областей Y1 і Y2. 

 

Аналіз моделей рівнянь регресії (1, 2) та графічних образів (рис. 1, 2) свідчить, що при всіх 
концентраціях біологічно активного препарату «Фітоспорін-М» через 3 місяці зберігання соломи льону 
олійного підвищеної вологості, одержано лляну тресту цілком придатну для подальшої механічної 
переробки.  

Таким чином, за результатами проведеного моделювання процесу зберігання стебел соломи льону 
олійного встановлено, що при обробці стебел льону олійного консервантом «Фітоспорін-М», льоносировина 
підвищеної вологості 25-35 % може зберігатися протягом 3-х місяців і більше без зниження технологічної 
якості сировини. 

Висновки 
В результаті проведених комплексних досліджень з використанням математичного моделювання 

оптимізовано процес зберігання соломи льону олійного підвищеної вологості.  
Аналіз отриманих математичних моделей свідчить, що обраний біологічно активний препарат 

«Фітоспорін-М» має ефективну консервуючу дію. При його застосуванні в діапазоні концентрацій від 0,5 до 
1,25 % під час зберігання соломи відзначається високий ступінь збереження фізико-механічних показників, 
особливо розривного навантаження, що є одним із основних показників якості льоносировини. За умови 
впровадження розробленої технології зберігання соломи льону олійного з підвищеною вологістю до 35 %, 
льоносировина може зберігатися в умовах південного регіону України понад 3 місяці без псування.  
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Выполнено моделирование гидродинамической модели ирригационного канала для случая прямого и 

реверсного расчета потока воды в бьефе. Показана принципиальная возможность синтеза граничного 
упреждающего управления  водоподачей в бьеф по желаемой траектории регулируемой координаты на 
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Виконано моделювання гідродинамічної моделі іригаційного каналу для прямого і реверсного 
розрахунку потоку води в б'єфі. Показана принципова можливість синтезу граничного попереджуючого 
управління водоподачі в б'єф за бажаною траєкторією регульованою координати на підставі повної 
системи рівнянь Сен-Венана. 
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MODELING FEEDFORWARD CONTROL IRRIGATION CANALS 
 

Simulation of hydrodynamic model of irrigation canal in the case of direct and reverse flow calculation of 
water in the pool. The principal possibility of synthesis boundary predictive control  of water supply to the pool of 
the desired trajectory controlled position on the basis of a complete system of Saint-Venant equations. 
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Постановка проблемы 
Оросительные системы юга Украины проектировались по нормам, которые не предусматривали 

бессбросовую работу, при этом они не имели в своем составе водохранилищ суточного, декадного, 
месячного регулирования. Управление водоподачей в различных ирригационных  каналах реализуется по 
одной из основных технологических схем: 1) по нижнему бьефу; 2) по верхнему бьефу; 3) с перетекающими 
объемами; 4) по соотношению объемов воды в бьефах и др.  

Основная задача современной оросительной системы – это своевременная и наиболее экономичная 
подача воды на поле. Важно не только подать воду потребителю; ее следует подать в таком количестве, 
чтобы максимально исключить холостые сбросы весьма дефицитной и дорогостоящей оросительной воды. 
Однако значительная протяженность магистральных и межхозяйственных каналов не позволяет обеспечить 
эффективное оперативное управление водораспределением, что приводит к значительным 
нетехнологическим сбросам, которые достигают  12 ... 35% от величины водозабора [4, 5, 7, 11].  

Одним из путей повышения эффективности эксплуатации магистральных и межхозяйственных 
каналов оросительных систем,  как сложных организационно-технических объектов, является 
использование  современных автоматизированных систем управления (АСУ).  Такие системы позволяют 
уменьшить удельные расходы электроэнергии на перекачку воды насосными станциями (НС),  снизить 
уровень потерь электроэнергии на водозабор и транспортировку воды по магистральным каналам и 
межхозяйственной сети и минимизировать потери от  непроизводительных сбросов воды [5, 6].  

Организация эффективного использования водных ресурсов в условиях  ограниченности запасов 
пресных вод и растущих потребностях  в продовольствии обеспечивается соответствующим планом 
водопользования, который  составляется ежегодно с учетом особенностей каждого хозяйства. Такой план 
плохо отражает фактическое состояние системы, а практическая реализация плана водопользования 
осуществляется диспетчером оросительной системы. 
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Необходимым условием решения задачи управления оросительным каналом является наличие 

резервов  самой ирригационной системы: производительности перекачивающих насосных станций, 
пропускной способности подпорно-регулирующих гидротехнических сооружений (ГТС), распределенных 
резервных емкостей и объемов в бьефах канала и водохранилищах [5, 11]. Такая задача управления каналом 
должна решаться с учетом ограничений резервов,  при этом  диспетчер канала должен оперативно 
определить ход переходного процесса в ирригационном канале в режиме ограниченного по времени 
прогноза.   

В общем случае известны различные математические методы анализа и синтеза нелинейных систем, 
каждый из которых применим для определенного класса систем и задач.  

Задачи математического моделирования неустановившегося движения воды в открытых потоках 
исследовали Сен-Венан, С. А. Христианович, В. А. Архангельский, Васильева О. Ф., Маковского Э.Э., 
Стокер и др. Совершенствованию вопросов водораспределения на ирригационных системах с применением 
автоматизированных систем посвящены работы: Бочкарёва Я.В., Коваленко П.И., Куротченка В.И., 
Попова В.Н., Михайленко А.И., Маковского Э.Э.,  Толстых В.К.  и др. [2, 5, 9]. 

Однако универсальных аналитических (математических) методов исследования нелинейных систем 
не существует. Любое исследование нелинейных систем управления (более или менее сложных), 
завершается математическим моделированием, которое является универсальным (неаналитическим) 
методом исследования [10].  

При моделировании процессов управления нелинейными объектами, к которым относятся 
оросительные системы, стохастические модели малоинформативные, поэтому они применяются редко.  

Более глубокое, чем у стохастических моделей, описание процесса позволяют выполнять  
концептуальные модели.  Большая степень детализации результатов расчетов, возможности применения в 
реальном масштабе времени  и небольшие объемы вычислений являются достоинствами этих моделей.  Но в 
моделях такого типа появляется необходимость оценивания допустимости отказа от учета подпорных 
явлений в каждом конкретном случае применения. 

Наиболее универсальными для описания процессов движения жидкости являются 
гидродинамические модели, в которых хорошо апробированные исходные положения, точная 
математическая формулировка задач, является их существенным преимуществом. Гидродинамические 
модели позволяют получать характеристики процессов движения воды с требуемой детализацией и 
приемлемой погрешностью, интерполировать и экстраполировать характеристики в широких пределах. 

При создании автоматизированных систем управления ирригационными каналами, с учетом 
оптимизационных задач управления на главных водозаборных и подпорно-регулирующих сооружениях, 
разработчики, как правило,  применяют балансовые методы учета и прогноза.  

Балансовые методы расчета достаточно давно применяют для управления водными ресурсами, 
например, при управлении каскадом водохранилищ. Учитывая тот факт, что в задаче управления часто бьеф 
рассматривается как объект с сосредоточенными параметрами, для управления каналом этот подход 
используют и в настоящее время. Для повышения точности оценки состояния объекта по модели, а в 
конечном итоге, для улучшения управления каналом в целом, в балансовую модель иногда вводят 
коэффициенты учета времени «добегания» волны, определение которых основано на «опыте эксплуатации» 
системы. Эти коэффициенты должны учитывать нелинейность и пространственную протяженность бьефа 
канала.  

Балансовая модель представляет собой первое уравнение в системе уравнений Сен-Венана – 
уравнение неразрывности [3]. Однако балансовые модели расчета не учитывают особенности волнового 
характера потока воды в открытом русле канала, что значительно ухудшает точность прогноза при расчете 
управления подпорно-регулирующими сооружениями и насосными станциями. Так как большинство 
каналов Украины не имеют в своем составе водохранилищ, то совершенствование методов использования 
распределенных резервных емкостей и объемов в бьефах канала, является актуальной задачей. 

Параметры управления водозаборного сооружения канала рассчитываются таким образом, чтобы 
уровни воды во всех бьефах канала не выходили за пределы границ  регулирования. В общем виде такая 
задача терминального управления уровнем воды в определенных створах бьефов формулируется как задача 
определения необходимой величины водоподачи в бьефы канала путем:  

− изменения водозабора головной насосной станции (ГНС);  
− расходов перекачивающих насосных станций (ПНС); 
− изменения положения затворов подпорно-регулирующих сооружений (ПРС) на границе бьефов. 

Целью статьи является моделирование упреждающего управления  бьефом ирригационного канала 
и проверка метода определения упреждающего управления, основанного на решении полной системы 
уравнений Сен-Венана  [1, 2, 13]. 

Основная часть 
Для расчета динамики бьефа канала на заданном интервале времени необходимо иметь 

морфометрические и гидравлические характеристики русла, а также граничные условия – водоподачу и 
водоразбор (граничный и путевой). Переходные  процессы в системе управления каналом непосредственно 
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связаны с режимами работы гидротехнических сооружений и насосных станций, следствием которых 
являются не только значительные потери воды, но и возможность перехода системы управления в 
критический и/или аварийный режимы. 

Рассмотрим задачу управления работой головным водозаборным сооружением (самотечным или 
насосной станцией) на открытом канале [5].  

 
Рис. 1. Продольные профили поверхности потока воды в бьефе канала  

 с регулированием по нижнему бьефу с отнесенным датчиком 
 

Нестационарное течение воды описывается одномерной нелинейной гиперболической системой 
уравнений Сен-Венана [3]:   
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где Q  – расход воды, S  – площадь живого сечения; h  – глубина потока в сечении; 0I  – уклон дна канала; 

fI  – уклон трения;  0=q  – путевые потери. 

Управление – подача воды в канал inQ  осуществляется на левой  границе  канала (верхний  створ), 
при этом потребитель находится на правой границе outQ  (нижний створ) (рис.1). Целью управления бьефом 
является удержание номинального уровня (глубины) воды 1h  в нижнем створе канала, где работает 
потребитель с известным переменным расходом outQ , т.е. необходимо минимизировать функционал: 
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Пусть начальное состояние потока считается известным: 

0)Q(x,t)Q(x,0)h(x,t)h(x, == . (3) 
Выделив частные производные глубины потока h  и расхода Q  по координате x , имеем: 
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На рис.2 показаны области влияния регулирующего сооружения на состояние потока воды в канале. 

 

Рис. 2. Области влияния регулирующего сооружения на состояние потока воды в канале 
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Выполнив расчет траектории изменения глубины воды до момента начала возможного влияния 

управляющего воздействия 1t  (рис. 2), со стороны головного подпорно-регулирующего сооружения 

(регулятора в точке 0x ) по системе дифференциальных уравнений (1) в координатах от 0x  до Lx  и от 0t  

до 1t , получим значение отклонения уровня воды в точке  )( 1txL . Далее из точки )( 1txL  задаем желаемую 
траекторию изменения глубины на разумный диапазон предсказания ( Ntt −1 ).  

Решая систему дифференциальных уравнений (4) в обратном направлении по пространственной 
координате от  ot  до  Nt  и от Lx  до 0x , получаем искомое управление – гидрограф водоподачи в бьеф. 
При этом направление расчета (прямое или реверсное) зависит от расположения подпорно-регулирующего 
сооружения (регулятора), относительно точки управляемой координаты [1, 13].  

В отличие от  известных решений подобных задач [9], где для минимизации функционала качества 
управления (2) используется многократное решение сопряжённой системы в обратном по времени 
направлении с нулевым начальным условием, данный метод предполагает допущение, что такой 
функционал существует и имеет минимум, равный нулю.  

Моделирование системы управления выполнено при следующих исходных  данных: 
− длина канала L=20000 (м); 
− ширина канала по дну b= 30(м); 
− заложение откоса канала m= 4; 
− коэффициент шероховатости русла  

канала n= 0,0245; 
− уклон дна канала Io= 0,00015; 

− количество точек дискретизации по длине канала xpts= 200; 
− количество точек дискретизации по времени  tpts= 100; 
− расход в канале (начальное состояние)  Qto= 40 (м3/с); 
− расход в канале (конечное состояние) Qxt= 510 (м3/с); 
− глубина в конце канала (стабилизируемая координата) 

 h1 = 5,97 (м). 
 

На рис. 3 – 6 показаны результаты синтеза упреждающего управления, стабилизирующего уровень в 
конце канала, при ступенчатом возрастании нагрузки – расхода потребителя с 10% до 125%. На рис. 5 
показан график уровней в канале при синтезе управления реверсным расчетом,  на рис. 6 – проверка 
полученного решения (управления).  

 
 

Рис. 3. Графики управляющего (1) и возмущающего (2) 
 воздействий 

Рис. 4. График изменения профиля свободной поверхности  
воды в канале в статическом режиме 

  

Рис. 5. График свободной поверхности воды в канале 
(реверсный расчет по L) 

Рис. 6. График свободной поверхности воды в канале  
(прямой расчет по T) 
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Выводы 

Синтез граничного упреждающего управления водоподачей в бьеф ирригационного канала по 
желаемой траектории регулируемой координаты, переводящее весь поток в желаемое (возможно 
установившееся) состояние к заданному моменту времени, выполнен путем численного решения обратной 
задачи динамики исходной одномерной нелинейной системы уравнений Сен-Венана.  

Моделирование потока в бьефе ирригационного  канала  выполнено по полной системе уравнений 
Сен-Венана, которая позволяет рассчитывать переходные процессы  во всем диапазоне изменений нагрузки 
как  при прямом, так  и при реверсном направлениях  расчета. 

На основании ретроспективных данных метод позволяет выполнить идентификацию параметров 
бьефа с оценкой коэффициента шероховатости русла  и потери воды на фильтрацию, испарение, 
несанкционированный отбор и восстановить значения неизмеряемых координат в модели бьефа (глубины h 
и расхода Q). 
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В статье приведен обзор современных пакетов прикладных программ, предназначенных для 

моделирования электронных компонентов компьютеризированных систем. Показана возможность 
моделирования и анализа параметров функционирования электронного устройства в среде Proteus на 
примере разработки модели электронного однофазного счетчика электрической энергии. Рассмотрена 
функциональная схема современного прибора учета электроэнергии, блок-схемы моделирования его 
отдельных  элементов, их входные и выходные сигналы. 

Ключевые слова: анализ, компьютерное моделирование, функциональная диагностика, 
дистанционный контроль, электронные компоненты, электронный счетчик. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ 
КОМП’ЮТЕРИЗОВАННИХ СИСТЕМ  

 
В статті приведений огляд сучасних пакетів програм, призначених для моделювання електронних 

компонентів комп’ютеризованих систем. Показана можливість моделювання та аналізу параметрів 
функціонування електронного обладнання в середовищі Proteus на прикладі розробки моделі електронного 
однофазного лічильника електричної енергії. Розглянута функціональна схема сучасного пристрою обліку 
електроенергії, блок-схеми моделювання його окремих елементів, їх вхідні та вихідні сигнали. 

Ключові слова: аналіз, комп’ютерне моделювання, функціональна діагностика, дистанційний 
контроль, електронні компоненти, електронний лічильник. 
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SIMULATION OF THE COMPUTERIZED SYSTEMS ELECTRONIC COMPONENTS  
 

The article provides an overview of modern software packages designed for modeling computerized 
systems electronic components. The possibility of modeling and analysis of the electronic device operation 
parameters, for example, a modeling of the electronic single-phase electricity meter, at the Proteus is described. The 
functional scheme of modern electricity meters, flowchart of simulation its elements, all input and output signals. 

Keywords: analysis, computer simulation, functional diagnostics, remote control, electronic components, 
electronic meter. 

 
Постановка проблемы 

В последнее время в связи с повсеместным внедрением интегрированных автоматизированных 
систем управления распределенными техническими и пользовательскими комплексами возникает 
потребность в разработке систем дистанционного контроля и управления, базирующихся на использовании 
современного телекоммуникационного оборудования. Для анализа надежности функционирования 
различных электронных компонентов компьютеризированных систем необходимо использовать методы 
дистанционной диагностики. 

Анализ работы элементов автоматизированных систем управления и/или контроля заключается в 
сравнении экспериментально измеренных параметров их функционирования с образцовыми значениями, 
который могут быть получены на основе моделей или от эталонных приборов.  

 
Анализ последних исследований и публикаций 

Для моделирования работы электронных компонентов широко используются методы теории 
графов, теории конечных автоматов, теории массового обслуживания, теории электрических и магнитных 
цепей, и другие. Теория графов используется для описания структурных связей и отношений между 
объектами в различных физических системах на основе геометрического подхода к изучению объектов [1]. 
Конечные автоматы позволяют строить модели систем и анализировать их поведение с позиции состояний и 
переходов [2]. Теория электрических и магнитных цепей основывается на анализе физических процессов, 
протекающих на всех участках электронной схемы [3]. Теория массового обслуживания целиком базируется 
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на теории вероятности и методах математической статистики. Модели систем массового обслуживания 
позволяют анализировать различные потоки событий в системе [4]. 

Для проведения компьютерного моделирования работы электронных компонентов можно 
использовать различные по сложности и возможностям профессиональные пакеты прикладных программ, 
такие как: Electronics Workbench, MatLab, VHDL, Proteus и другие. Во всех пакетах предусмотрено наличие 
библиотек, включающих в себя большой набор моделей различных элементов систем, с возможностью 
создания  моделей новых компонентов  или  подключения дополнительных библиотек. 

Система схемотехнического моделирования Electronics Workbench предназначена для 
моделирования и анализа электрических схем постоянного, и переменного тока. Пакет Electronics 
Workbench позволяет исследовать переходные процессы в цифро-аналоговых и цифровых схемах различной 
степени сложности при воздействии входных сигналов различной формы, а также анализировать параметры 
их функционирования [5]. 

Система компьютерного моделирования MatLab представляет собой универсальную, 
интерактивную систему для выполнения инженерных и научных расчетов, ориентированную на работу с 
большими массивами данных. Программа обладает широкими возможностями не только для работы с 
сигналами расчета, проектирования и анализа всевозможных характеристик (частотных, импульсных, 
переходных) аналоговых и цифровых схем, но и для моделирования разнообразных систем благодаря 
наличию постоянно расширяющихся библиотек компонент [6]. 

Язык программирования VHDL является базовым языком при разработке аппаратуры современных 
вычислительных систем. Он может использоваться на этапах проектирования, верификации, синтеза и 
тестирования аппаратуры, разработке вычислительных систем любой сложности – микросхема, плата, 
устройство, ЭВМ, комплекс [7]. 

Программное средство Proteus – это среда для проектирования и отладки электронных устройств, в 
т.ч. выполненных на основе микроконтроллеров различных семейств. Позволяет изображать схемы в 
графическом редакторе, моделировать их работу и разрабатывать печатные платы, включая трехмерную 
визуализацию их сборки. Уникальной чертой среды Proteus является возможность эффективного 
моделирования работы разнообразных микроконтроллеров и отладки микропрограммного обеспечения, 
удобные средства визуализации, возможности имитации подключения реальных измерительных приборов и 
устройств [8].  

 
Формулирование цели исследования 

Целью исследований является разработка модели электронного оборудования и проведение 
компьютерных экспериментов в программной среде Proteus для анализа параметров функционирования 
приборов с учетом возможных неисправностей.  

Основная часть 
Электронное оборудование компьютеризированных систем представляет собой по сути аналогово-

цифровые устройства, в состав которых зачастую включаются микропроцессорные средства. Рассмотрим 
возможность анализа функционирования электронных устройств в программной среде Proteus на примере 
моделирования электронного однофазного счетчика электрической энергии.  

Современные электронные приборы учета электроэнергии осуществляют цифровую обработку 
сигналов, измеренных датчиками, с помощью адаптивных алгоритмов, реализованных в 
специализированных микроконтроллерах (рис. 1), и обладают возможностью подключения через 
телекоммуникационные тракты к удаленному диспетчерскому пункту [9]. 

 

Датчик 
напряжения 

Устройство  
перемножения 

Датчик 
тока 

Переобразователь 
аналогового  

сигнала в 
дискретный 

Микропроцессор 

Дополнительные 
сервисные 
функции 

Дисплей Элемент 
памяти 

Сеть 
-220В 

Нагрузка  

 
Рис. 1. Структурная схема електронного счетчика электрической энергии 
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С помощью стандартных библиотек пакета Proteus можно составить фрагменты схемы 

моделирования типовых элементов, для которых достаточно указать номиналы в интерфейсных окнах 
задания параметров. Для составления схемы модели специализированного микроконтроллера необходимо 
учитывать особенности его функционирования (рис. 2). 

 

Х ≈  Драйвер Счетный 
механизм 

 U 

f 

U 

I KI 

u 

i 

БП 
ФНЧ 

KU ПНЧ 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема счетчика электрической энергии 

 
Нормирующие усилители KU и KI предназначены для преобразования выходного сигнала датчиков 

U и I в нормированные аналоговые сигналы по напряжению u или току i. На схеме моделирования блока 
усиления  сигналов от датчиков по току и напряжению реализуются однотипно в виде фрагмента схемы 
приведенного на рис. 3а. Сигналы до и после преобразования приведены на рис. 3б. 

  

U(I) 
u(i) 

 

 

U 

  u 

 
а) блок схема модели нормирующего усилителя б) входные и выходные сигналы 

Рис. 3. Нормирующий усилитель сигналов 
 
Блок перемножения сигналов БП предназначен для получения мгновенного значения мощности 

)()()( titutP ⋅= . Условное графическое изображение блока перемножения показано на рис. 4а, входные  и 
выходные сигналы –  на рис. 4б.  

 

  
а) графическое обозначение б) сигналы: входные – U, I; выходные - UI 

Рис. 4. Блок перемножения сигналов 
 
Для очистки сигнала от флуктуальных помех используют фильтр нижних частот (ФНЧ), который 

реализуется посредством в блоке с заданной передаточной функцией (рис 5а). Сигналы до и после 
фильтрации показаны на рис. 5б. 

  

Pвх Pвых 

 

 

Pвх 

Pвых 

 
а) блок модели б) сигналы  

Рис. 5. Фильтр нижних частот  
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Преобразователь напряжения в частоту можно реализовать с использованием ключей и каскадного 

включения операционных усилителей, которые осуществляют ряд промежуточных преобразований 
(усиление, интегрирование).  

 1 Pвх 

2 
3 

 
а) блок схема модели 

 
 

1 

2 

3 

 
б) сигналы в схеме 

Рис. 6. Моделирования преобразователя напряжения в частоту 
 
Для моделирования специализированного микропроцессора, который осуществляет 

непосредственное вычисление измерений мощности, можно использовать микропрограммные компоненты 
из библиотек пакета Proteus и блок шагового двигателя для имитации механической части счетчика, 
соединенные как показано на рис. 7. 

 
 На ключи 

S3, S2 

 
Рис. 7. Блок-схема модели счетного устройства 
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Объединение моделей рассмотренных блоков в общую схему согласно функциональной схеме 

счетчика электрической энергии (см. рис 2) позволяет получить схему моделирования в среде Proteus для 
анализа эффективности функционирования прибора учета в различных условиях: с различным сдвигом фаз 
между током и напряжением, с зашумленным сигналом, с различными номиналами компонент схемы. 

 
Выводы 

При разработке модели однофазного электронного счетчика электрической энергии в 
специализированной программе Proteus большая часть компонент схемы была реализована с 
использованием стандартных библиотечных модулей. Для проведения моделирования работы прибора 
необходимо предварительно откалибровать схему (подобрать параметры элементов схемы). 

В среде Proteus достаточно просто осуществлять моделирование и проводить анализ 
функционирования электронного оборудования, как с исправными, так и с поврежденными программными 
и аппаратными компонентами, что открывает возможность разрабатывать и отлаживать методы и средства 
дистанционной диагностики с использованием компьютерных моделей.  
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЖИДКОСТИ  
В ЖЕСТКИХ ОБОЛОЧКАХ ВРАЩЕНИЯ 

 
В работе предложен метод расчета собственных колебаний жидкости в оболочке вращения с жесткими 

стенками под действием силы тяжести. Предполагается, что жидкость идеальная, несжимаемая, а ее движение 
безвихревое. Метод решения основан на сведении задачи к системе сингулярных интегральных уравнений для 
определения потенциала скоростей. Численная реализация задачи основана на применении метода граничных 
элементов с применением специальных квадратур. Определены частоты и формы колебаний жидкости в жесткой 
конической оболочке. 

Ключевые слова: свободные колебания, сила тяжести,  метод граничных элементов. 
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ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ РІДИНИ В ЖОРСТКИХ ОБОЛОНКАХ ОБЕРТАННЯ 

 
В роботі запропоновано метод розрахунку власних коливань рідини в оболонці обертання з жорсткими 

стінками під дією сили тяжіння. Припускається, що рідина є ідеальною та нестисливою, а її рух є безвихоревим. 
Метод засновано на редукції задачі до системи  сингулярних інтегральних рівнянь для визначення потенціалу 
швидкостей. Чисельна реалізація задачі заснована на використанні методу граничних елементів з використанням 
спеціальних квадратур.  Визначені частоти і форми коливань рідини в жорсткій конічній оболонці. 

Ключові слова: вільні коливання, сила тяжіння, метод граничних елементів. 
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LIQUID OWN VIBRATIONS IN RIGID SHELLS OF REVOLUTION 

 
 In this paper we present a method for evaluating the own frequencies and modes of the liquid in a shell of revolution 
with rigid walls under the force of gravity. The liquid is supposed to be an ideal and incompressible one and its flow induced by 
vibrations of the shell is irrotational. The method is based on reduction of the problem considered to the system of singular 
integral equations for the velocity potential. The numerical simulation is based on the boundary element method using the special 
quadratures.  

Keywords: free vibrations, hydro-elastic interaction,  finite and boundary element methods, different filling level. 
 

Постановка проблемы 
 

Проблема плесканий жидкости в контейнерах и баках находится в центре внимания многих 
исследователей  на протяжении нескольких последних десятилетий. Феномен плесканий можно описать как 
интенсивное движение свободной поверхности жидкости, находящейся в резервуаре, под действием 
внезапно приложенной нагрузки. Плескания – это явление, наблюдающееся в широком диапазоне 
промышленных объектов: в контейнерах для хранения сжиженного газа, топливных баках ракет и 
самолетов, в резервуарах грузовых танкеров. Известно, что именно частично заполненные резервуары 
испытывают действие особенно сильных плесканий. Интенсивное движение жидкости может привести к 
высокому давлению на стенки резервуара, что в свою очередь ведет к разрушению конструкции или к 
потере устойчивости. Особенного внимания заслуживает изучение распределения давления на стенки 
резервуара, определение локальных максимумов, которые могут почти вдвое превышать аналогичные 
величины в незаполненном резервуаре [1]. В [2] определено давление на стенки круговых и призматических 
резервуаров, которые движутся с ускорением. В работах [3, 4] решалась плоская задача, и было установлено, 
что динамические характеристики существенно зависят от соотношения уровня заполнения и ширины 
контейнера. В [5] изучено распределение давления на стенки горизонтального цилиндрического резервуара 
сразу после действия ударной нагрузки при уровне заполнения жидкостью до 95%. В [6] проведено 
численное исследование для двумерного прямоугольного резервуара с жесткими стенками под действием 
горизонтального и вертикального ускорений. Эффекты вязкости исследованы в [7, 8], где показано, что 
вязкость проявляется при незначительных амплитудах и  высоком уровне заполнения. Анализ большого 
количества исследований, посвященных проблемам плескания жидкости в резервуарах, проведен в 
основательных обзорах Р.А. Ибрагима [9, 10]. 

Как видим, в большинстве работ рассматриваются плоские задачи либо изучаются цилиндрические 
резервуары. 
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 Данная работа посвящена определению частот и форм колебаний жидкости в произвольных 
оболочках вращения, в частности, конических резервуарах. 
 

Анализ публикаций по теме исследований 
 Рассматривается задача о колебаниях жидкости в оболочке. Обозначим смоченную поверхность 
оболочки через S1, а свободную поверхность – S0. Пусть декартова система координат 0xyz связана с 
оболочкой, свободная поверхность жидкости S0 совпадает с плоскостью x0y в состоянии покоя.  

Предполагается, что жидкость идеальная, несжимаемая, а ее движение, начавшееся из состояния 
покоя, является безвихревым. В этих условиях существует потенциал скоростей жидкости Ф 
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удовлетворяющий уравнению Лапласа. Величину давления p на стенки оболочки определяем из 
линеаризованного интеграла Коши-Лагранжа по формуле 
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в которой Ф – потенциал скоростей, g – ускорение свободного падения, z – координата точки жидкости, 
отсчитываемая в вертикальном направлении, ρl – плотность жидкости, р0 – атмосферное давление. 

 На свободной поверхности жидкости должны быть выполнены следующие условия: 
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где функция ζ описывает форму и положение свободной поверхности. 
 Таким образом, для потенциала скоростей имеем следующую краевую задачу 
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 Здесь w  – нормальное перемещение упругой оболочки, ( )zyxt ,,,ς=ζ – функция, описывающая 
поведение свободной поверхности. 
 Требуется определить частоты и формы свободных колебаний жидкости в зависимости от уровня 
заполнения с учетом действия гравитационной силы. 
 

Основная часть 
 

Представим потенциал Φ  в виде 
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Для функций ϕ2k  имеем следующие краевые задачи: 
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Продифференцируем второе из соотношений (3) по t  и подставим в полученное равенство 

выражение для 
t∂
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. Далее представим функции ϕ2k в виде ( ) ( )zyxezyxt k
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проблеме собственных значений, при этом на свободной поверхности будет выполнено равенство 
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Для уравнения свободной поверхности получим выражение 
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В цилиндрической системе координат искомые базисные функции допускают представления 
( ) ( ) αθϕθϕ cos,,, zrzr kk = .     (6) 
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Здесь α – номер гармоники. Таким образом, отдельно рассматриваются частоты и формы 
свободных колебаний для различных α. 

Представим ϕ в виде суммы потенциалов простого и двойного слоя 
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Здесь предполагается, что S = S1 ∪ S0; точки P и P0 принадлежат поверхности S.  
Величина P – P0 представляет собой декартово расстояние между точками P и P0. 
Удовлетворив граничным условиям (2),(3), приходим к системе интегральных уравнений в виде: 
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Решение системы (8) ищем в виде (6). 
Пусть Γ – образующая поверхности S1. В формулах (8) на поверхности S1 будет ( )zrr = . 
Устанавливаем, что система (8) принимает вид 
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Отметим, что величины a и b вычисляются на соответствующих поверхностях. При вычислении по 
S0 будем иметь (здесь мы вводим полярные координаты) 

( ) 0
2

0
*2

0
2 2; ρρ=−+ρ+ρ= bzza . 

Здесь z* – координата свободной поверхности. 
Итак, для каждого ( ) αθcos, zrww =  имеем систему интегральных уравнений вида (9). 
Решение систем сингулярных интегральных уравнений осуществляется методом граничных 

элементов с постоянной аппроксимацией плотности [11]. Внутренние интегралы в (9) представляют собой 
эллиптические интегралы первого и второго рода. Для вычисления эллиптических интегралов второго рода, 
не имеющих особенностей, используются стандартные квадратурные формулы Гаусса. Вычисление 
эллиптических интегралов первого рода осуществляется с привлечением среднего арифметико-
геометрического значения AGM(a,b) (см. [12]). Имеет место характеристическое свойство AGM(a,b)  
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 Это приводит к чрезвычайно эффективному методу вычисления эллиптических интегралов первого 

рода. Сходимость 810−<−= nn baε  достигается уже при 6=n . 

 Отметим, что ядра в интегральных операторах (9) имеют логарифмическую особенность [11]. Для 
вычисления таких интегралов неприменимы стандартные квадратурные формулы, поскольку 
подынтегральные функции резко меняются внутри элемента. Для их вычисления в данной работе 
применены специальные квадратурные формулы Гаусса [13]. 
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Численные результаты 

Рассмотрена задача о собственных колебаниях жидкости в коническом баке (рис.1). Аналитические 
значения собственных частоты и формы колебаний жидкости определяются формулами, полученными в 

[14]. Численно собственные частоты колебаний жидкости g/2χ  в конической оболочке определены по 
методике, описанной выше. 

 
Рис. 1. Конический бак с жидкостью 

При решении задачи задавалась сетка из n граничных элементов на меридиане оболочки и m 
граничных элементов на свободной поверхности жидкости. В табл.1 приведены результаты расчетов первых 
двух собственных чисел g/2χ  при RHH = , b= R/2 для α = 0 и α = 1 в зависимости от параметров n и m .  

Таблица 1.  
Сходимость собственных чисел в зависимости от разбиения 

n+ m α=0 α=1 
1 2 1 2 

10+10 3.54 6.93 1.39 5.15 
20+20 3.50 6.78 1.38 5.05 
30+30 3.48 6.74 1.37 5.02 
40+40 3.47 6.71 1.37 5.01 
 3.46 6.70 1.36 4.97 

Хорошее согласование и сходимость результатов свидетельствует о достоверности полученных 
данных, эффективности метода и алгоритма решения задачи. 

На рис. 2 приведены собственные формы колебаний свободной поверхности жидкости, 
соответствующие двум низшим частотным параметрам. 

 
          α=0                                 n=1                                                            n=2                                                   n=3 

 
          α=1                            n=1                                                        n=2                                                           n=3 

Рис.2. Формы колебаний свободной поверхности жидкости в коническом баке. 

Низшая частота собственных колебаний жидкости в коническом резервуаре отвечает α=1; n=1. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований 

 Построена математическая модель и разработаны теоретические основы численного метода анализа 
колебаний жидкости в жестком резервуаре, имеющем форму оболочки вращения. Разработан метод 
численного определения собственных частот и форм колебаний идеальной несжимаемой жидкости в 
жестком резервуаре. Метод основан на применении интегральных уравнений для определения потенциала 
жидкости. При численной дискретизации использован метод граничных элементов. Построенные формы 
колебаний будут в дальнейшем использованы как базисная система для решения задачи о вынужденных 
колебаниях упругих резервуаров, частично заполненных жидкостью. 
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УДК 539.3 : 519.6 
С.М. ГРЕБЕНЮК, М.І. КЛИМЕНКО, А.О. ЛІСНЯК 
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СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ШИНИ 

 
Розглянуто процедуру визначення напружено-деформованого стану автомобільної шини на основі 

методу скінченних елементів. Для моделювання композиційних та еластомерних шарів використано 
моментну схему скінченного елемента. Проаналізовано вплив транстропних властивостей волокна на 
напружено-деформований стан шини. 

Ключові слова: метод скінченних елементів, автомобільна шина, композиційний матеріал, волокно, 
напруження. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ШИНЫ 

 
Рассмотрена процедура определения напряженно-деформированного состояния автомобильной 

шины на основе метода конечных элементов. Для моделирования композиционных и эластомерных слоев 
использовалась моментная схема конечного элемента. Проанализировано влияние транстропных свойств 
волокна на напряженно-деформированное состояние шины. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, автомобильная шина, композиционный материал, 
волокно, напряжения. 

 
S.N. GREBENYUK, M.I. KLYMENKO, А.O. LISNYAK 

Zaporizhzhya National University 
 

THE FINITE ELEMENT MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE CAR TIRE 
 
The  procedure for determining the stress-strain state of a car tire are considered on the basis of the finite 

element method. For the simulation of composite and elastomer layers used moment scheme of finite element. The 
influence transtropic fiber properties on the stress-strain state of the tires is analyzed. 

 
Keywords: finite element method, car tire, composite material, fiber, stress. 
 
 

Постановка проблеми 
 

Потреби сучасної автомобілебудівної галузі при створенні нових та удосконаленні вже існуючих 
конструкцій шин призводять до необхідності визначення їх напружено-деформованого стану. При 
виготовленні шин використовуються матеріали, що мають специфічні властивості. Описання цих 
властивостей не завжди можливе за допомогою вже існуючих математичних моделей. Так, при моделюванні 
властивостей еластомерного матеріалу (гума) необхідно враховувати слабку стисливість, при моделюванні 
властивостей волокнистого композита – анізотропію властивостей, зокрема, транстропні властивості 
волокна. 

Крім цього автомобільна шина з геометричної точки зору є досить складною конструкцією, тому 
застосування аналітичних методів при її розрахунку є досить проблематичним і тому на перший план 
виходять чисельні методи, зокрема, метод скінченних елементів. Традиційний метод скінченних елементів 
має такі негативні якості як неврахування зміщень скінченного елементу як абсолютно жорсткого цілого, 
ефект «хибного» зсуву, неможливість розрахунку слабкостисливих матеріалів. Врахування усіх цих аспектів 
у моделі автомобільної шини є досить складною математичною задачею. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 
Внаслідок широкого застосування конструкцій із композиційних матеріалів в автомобільній 

промисловості отримав розвиток такий напрям як механіка багатошарових конструкцій, яка знайшла своє 
застосування при дослідженні напружено-деформованого стану гумовокордних пневматичних оболонок, 
зокрема шин. 
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В роботі [1] для розв’язання задачі стиснення та стаціонарного качіння автомобільної шини на 

поверхні дороги застосовувалась наближена теорія тришарових оболонок. Основне спрощення полягає у 
лінеаризації геометрично нелінійних рівнянь навколо переднапруженого стану шини, пов’язаного із 
внутрішнім тиском. Проблема вибору скінченного елементу для розрахунку оболонок типу шин розглянуто 
в статті [2]. 

Монографія [6] присвячена дослідженню напружено-деформованого стану армованих оболонок, 
зокрема пневматичних шин, на основі геометрично нелінійної теорії багатошарових анізотропних оболонок 
типа Тимошенко та різних гіпотез відносно характеру розподілу переміщень та поперечних дотичних 
напружень. Вплив граничних умов в точці обода на напружено-деформований стан пневматичних шин 
досліджено в [5] на основі розв’язання геометрично нелінійної задачі контактної взаємодії борта шини з 
ободом колеса. Як шукані функції обрані переміщення зовнішніх поверхонь, що дозволяє спростити 
формулювання контактних задач та створити ефективні чисельні алгоритми на основі дискретної 
ортогоналізації та метода скінченних елементів. 

Також розв’язанню контактної задачі присвячена стаття [7], у якій для двох пружних тіл проведено 
розрахунки чисельним методом з використанням функціоналів повної енергії оболонки шини та 
напівпростору та їх мінімізації методом локальних варіацій. 

Проблеми автоматизації та розвитку методик розрахунку напряжено-деформованого стану 
гумовокордних пневматичних шин на основі рівнянь теорії пружності розглянуто у роботі [12]. 

Чисельний аналіз напружено-деформованого стану у зоні борту пневматичної шини зроблено у 
роботі [9] за допомогою програмного комплексу ANSYS. 

Процедура реверсного (зворотного) проектування радіальної шини розглянута у роботі [10]. 
В роботі [11] описано методику проектування пневматичних шин за допомогою програмного 

комплексу на основі метода скінченних елементів, описано його переваги та можливості. 
Дослідження механіки шаруватих гумовокордних матеріалів типу каркасів радіальної та 

діагональної шини проведено у роботі [13]. 
 

Формулювання цілі дослідження 
 

Основною ціллю роботи є моделювання та аналіз напружено-деформованого стану автомобільної 
шини з врахуванням слабкої стисливості гуми та транстропних властивостей волокна гумовокордного 
матеріалу. 

Викладення основного матеріалу дослідження 
 

Конструкції автомобільних шин можуть бути різні, і ці відмінності обумовлені вимогами до 
міцнісних, функціональних та інших можливостей шини. Так одними із основних функціональних вимог є 
амортизація ударних та коливальних навантажень в процесі руху, зчеплення протектора шини з дорогою та 
інші. Автомобільна шина представляє собою багатошарову конструкцію, що складається із пакетів гумових 
та гумовокордних шарів (рис. 1). Як корд застосовується металокорд або текстильний корд. 

Розглянемо конструкцію діагональної шини. Основне силове навантаження в таких шинах несе на 
собі каркас, який представляє собою комбінацію декількох пар перехресно армованих гумовокордних шарів. 
Кут армування змінюється від точки до точки по меридіану і на екваторі досягає величини 50-65º. 

Наступним важливим конструктивним елементом є брекер, який іноді відділяється від каркаса 
шаром м’якої еластичної гуми. Брекер розташовується у біговій частині шини та виготовляється із 
розріджених у порівнянні з каркасом перехресно армованих гумовокордних шарів. В діагональній шині 
брекер функціонально необхідний для запобігання каркаса від механічних пошкоджень, зниження 
навантажень, що передаються від дороги, поліпшення зв’язку між каркасом та протектором. 

Протектор представляє собою масивний шар жорсткої зносостійкої гуми, який на боковині 
поступово переходить у тонкий гумовий шар, основне призначення цього шару – запобігання каркаса від 
зовнішніх пошкоджень. Для спрощення моделі протектор передбачається гладким. 

Розглянемо вантажну діагональну шину з каркасом та брекером, що складаються із чотирьох 
гумовокордних шарів кожний. Кути нахилу ниток корда на екваторі для цих восьми шарів такі -52º, 52º, -52º, 
52º, -52º, 52º, -52º, 52º. Діаметр ниток корда dc=0,0007 м. Товщина гумовокордного односпрямованого шару 
h0=0,0012 м. Щільність ниток на екваторі i0=900 ниток/м для каркаса та i0=700 ниток/м для брекера. 
Внутрішній тиск q=0,4 МПа. Геометричні параметри шини (рис. 1): R1=0,1 м, R0=0,4 м.  

Сформулюємо граничні умови. На екваторі для φ=0º виконується умова симетрії, а при φ=120º, у 
місті прилягання шини до ободу будемо вважати край шини жорстко защемленим. 

Проведемо розрахунок вважаючи металокорду 40л15 спочатку ізотропним, а потім транстропним. 
Як правило, пружні властивості ізотропного корда отримують в результаті випробувань на повздовжнє 
розтягнення, фактично визначаючи повздовжній модуль пружності 

1E  та коефіцієнт Пуассона 

12ν  
(символом ° – позначимо величини, що відносяться до волокна, а символом * – позначимо величини, що 
відносяться до матриці). А іншим пружним сталим присвоюють ці отримані значення. Тому у випадку 
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ізотропного корду маємо: модулі пружності 

21 EE = =36970 МПа, коефіцієнти Пуассона 

2312 νν = =0,41, 

модуль зсуву ( )

12112 12 ν+= EG . Коли корд – транстропний: модуль пружності 

1E =36970 МПа, модуль 

зсуву 

12G =7000 МПа, коефіцієнти Пуассона 

12ν =0,41, 

23ν =1. Поперечний модуль пружності приймемо 


12 EE = . Пружні характеристики гуми: модуль пружності *E =3 МПа, коефіцієнт Пуассона *ν =0,49. 
Для визначення ефективних пружних характеристик гумовокордного матеріалу використовувалися 

співвідношення, отримані для композиційного матеріалу із транстропними матрицею та волокном на основі 
енергетичного критерію узгодження [3, 4, 14]. 

Розподіл параметрів напружено-деформованого стану діагональної шини з урахуванням 
транстропних властивостей корда для вказаних пружних характеристик показано на рисунках 2-6. 

Для врахування слабкої стисливості гумових шарів шини використовувались матриці жорсткості, 
побудовані на основі моментної схеми скінченного елементу [8]. 

При таких пружних характеристиках и навантаженні напружено-деформований стан шини з 
врахуванням та без врахування анізотропії корду якісно не відрізняються, а різниця у кількісних значення 
параметрів не перевищує 2 %. 

 
 
 

 

x 
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Рис. 1. – Схема діагональної шини 

  
 

Рис. 2. – Розподіл переміщень u1 
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Рис. 3. – Розподіл напружень σ11 
 

  
 

Рис. 4. – Розподіл напружень σ22 

 
 
 

  
Рис. 5. – Розподіл напружень σ33 

 

  
Рис. 6. – Розподіл напружень σ12 

 
Висновки 

Прийняті значення пружних сталих матеріалу корду з врахуванням анізотропії в першу чергу 
впливають за зсувні властивості гумовокордного матеріалу. Зважаючи на те, що при радіальному 
навантаженні, що моделює внутрішній тиск, конструкція в цілому випробовує переважно стискаючі та 
розтягуючі деформації, вплив анізотропії зсувних характеристик композита на напружено-деформований 
стан шини є мінімальним. У числовому значенні він не перевищує 2 %. 
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КОЛЕБАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕВИТАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЭКИПАЖА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

С ПЛОСКОЙ ПУТЕВОЙ СТРУКТУРОЙ 
 
Предложена новая схема левитирующей транспортной системы с электродинамическим подвесом 

и плоской путевой структурой. Цель статьи состоит в оценке  пространственных колебаний и 
устойчивости  движения экипажа электродинамической транспортной системы. Метод исследования- 
теоретический, численный. Приведены результаты исследований, показывающие, что для предложений 
конструктивной схемы транспортной системы с четырьмя полосами сверхпроводящих магнитов и двумя 
полосами путевых контуров, имеет место устойчивость прямолинейного и криволинейного движения 
экипажа и приемлемые показатели комфорта пассажиров. 

Ключевые слова: электродинамический транспорт, плоская путевая структура, устойчивость  
движения, колебания. 
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КОЛИВАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ ЛЕВІТАЦІЙНОГО РУХУ ЕКІПАЖУ ЭЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ 
ТРАНСПОРТНОЇ  СИСТЕМИ  С ПЛОСКОЮ ШЛЯХОВОЮ СТРУКТУРОЮ 

 
Запропонована нова схема левітаційної транспортної системи з електродинамічним підвісом і 

плоскою шляховою структурою. Ціль статті складається в оцінці  просторових коливань і стійкості  руху 
екіпажу електродинамічної транспортної системи. Метод дослідження - теоретичний, числовий. 
Наведені результати досліджень, що показують: для запропонованої конструктивної схеми транспортної 
системи з чотирма смугами надпровідних магнітів та двома смугами шляхових контурів має місце 
стійкість прямолінійного і криволінійного левітаційного руху екіпажу і прийнятні показники комфорту 
пасажирів. 

Ключові слова:електродинамічний транспорт, плоска шляхова структура, стійкість  руху, 
коливання.  
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OSCILLFTIONS AND STABILITY OF LEVITATING MOTION OF ELECTRODYNAMIC 
TRANSPORT SYSTEM WITH FLAT TRACK  

 
The new scheme for a levitating transport system with electrodynamic suspension, consisting of four rows 

of superconducting magnets and two lanes of circuits on a flat track structure  is proposed. The purpose of the 
article is to evaluate the spatial oscillations and stability of motion of the system. The methods of research are 
theoretical and numerical. The obtained results show that the proposed system is stable under rectilinear and 
curvilinear motion and provides acceptable passenger comfort.   

Keywords: electrodynamic transport, flat track structure, stability of motion, oscillations. 
                                                           
 

Постановка проблемы 
В ранее  изложенных  разработках конструктивных схем электродинамических транспортных 

систем рассмотрены различные варианты использования числа полос и количества сверхпроводящих 
магнитов, а также путевых короткозамкнутых контуров [1]. Представляет интерес оценить устойчивость 
левитационного движения экипажа вдоль плоской путевой структуры прямолинейного и криволинейного 
очертания в плане в случае, когда на каждой из двух тележек экипажа крепятся 16  (четыре полосы) 
сверхпроводящих магнитов (по четыре магнита с левой и правой сторонам тележек) и две полосы 
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короткозамкнутых токопроводящих контуров прямоугольного очертания. Такая система может 
рассматриваться на основании решения комиссии НАН Украины как перспективная. 

Размеры соленоидов сверхпроводящих магнитов в продольном и поперечном направлениях 
приняты соответственно 1,2 и 0,25 м, а путевых контуров – 1,0 и 0,5 м. Предполагается, что 
сверхпроводящие магниты расположены по обе стороны каждой полосы путевых контуров, расстояние в 
продольном направлении между которыми принято 0,1 м, причем расстояние в поперечном направлении 
между продольными осями контуров и каждого из двух соседних рядов сверхпроводящих магнитов 
соответствует 0,205 м.  

 
Анализ публикаций по теме исследования 

В институте транспортных систем и технологий НАН Украины выполнена работа, посвященная 
этой тематике [1]. Однако, оговоренные выше особенности транспортной системы не принимались во 
внимание.  

Цель статьи   состоит в установлении возможности  использования описанной конструктивной 
схемы электродинамической транспортной системы. 

 
Основная часть 

Оценку левитационного движения экипажей будем проводить на основании исследований их 
пространственных колебаний при движении по прямолинейным и криволинейным участкам путевой 
структуры (постоянной и переменной кривизны). При этом считаем, что экипаж представляет собой 
электродинамическую систему, состоящую из трех твердых тел (кузова и двух тележек), к которым жестко 
прикреплены на их горизонтальных поверхностях сверхпроводящие магниты. В качестве обобщенных 
координат были выбраны вертикальные z и поперечные y перемещения твердых тел системы (координата  z   
направлена сверху вниз), их угловые перемещения  θ, ϕ, ψ, соответствующие боковой качке, 
галопированию и вилянию, а также токи в путевых контурах.   

Математическая модель движения каждого из исследуемых экипажей была представлена в виде 
связанных дифференциальных уравнений Лагранжа, описывающих пространственные перемещения 
твердых тел системы, и уравнений токов в токопроводящих контурах путевой структуры. Подробно 
математическая модель движения экипажа не приводится из-за ее громоздкости, поэтому приведем 
математическую модель движения экипажа в общем виде. 

Уравнения движения экипажа и изменения токов можно получить с помощью уравнений Лагранжа 
II-го рода, которые можно представить в виде: 

 
 N)1,2,...,(v    ==Φ+Π+ ,QD vqvqvqv , (1) 
 

и уравнений токов, которые в матричном виде имеют вид: 
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vQ - обобщенные силы, являющиеся функцией электродинамических сил sL FF , , действующих на экипаж 
в поперечных вертикальных плоскостях вдоль нормалей и касательных к поверхностям сверхпроводящих 
магнитов; N  – число степеней свободы; ikLL =  – матрица коэффициентов самоиндукции ki =  и 

взаимоиндукции ki ≠  путевых контуров;  r – активное сопротивление  путевого контура, I – вектор 
столбец токов  ki  в k -х путевых контурах,  f – вектор э.д.с. kf , наводимых экипажными 
сверхпроводящими магнитами в k - х  путевых контурах. 

В выражениях (1, 2, 3): 
vqvqvqv QD ,,, ΦΠ  – дифференциальные операторы и обобщенные силы, соответствующие 

обобщенным координатам ΦΠ  , T,  ;vq  – кинетическая, потенциальная энергия и функция рассеяния 
системы; SL FF ,  – нормальные и касательные электродинамические силы взаимодействия 
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сверхпроводящих магнитов и путевых контуров, определяемых в соответствии с [1];  N – число степеней 
свободы системы. 

Величины  kf   определяются  выражением: 
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где kmM – коэффициенты взаимоиндукции между m-м сверхпроводящим магнитом  и  k-м контуром;   n – 

число поездных сверхпроводящих магнитов; c
mi  – ток в m-м сверхпроводящем магните. 
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где  m∆    и   mδ    – значения зазоров, т. е. смещений  m-ых сверхпроводящих магнитов относительно 
контуров путевой структуры в вертикальном и поперечном направлениях;  р – число учитываемых 
контуров. 

Решая совместно системы уравнений вида (1) и (2) будем оценивать динамические качества 
экипажа в случае левитационного движения экипажа. 

Необходимым условием обеспечения устойчивого левитационного движения экипажа является 
выполнение следующего требования: движущиеся вдоль оси пути два магнита, расположенные в одной 
поперечной плоскости относительно каждой из полос путевых контуров, при их поперечном перемещении 
должны иметь нисходящую зависимость касательных электродинамических сил взаимодействия с 
контурами, т.е. эти силы должны быть восстанавливающими против поперечного сдвига двух магнитов 
относительно контуров. Кроме этого нормальные электродинамические силы при таком взаимодействии 
двух магнитов с контурами должны иметь минимальное значение в положении, соответствующем их 
симметричному расположению относительно оси каждой из полос контуров. 

Таким образом, для реализации устойчивого левитационного движения экипажа необходимо 
определить рациональные значения основных параметров системы, в первую очередь, размеры соленоидов 
сверхпроводящих магнитов и путевых контуров, а также условия их взаимного размещения в состоянии 
равновесия экипажа при достаточном значении намагничивающих сил в соленоидах магнитов. 

Сравнение упомянутых выше электродинамических систем проводилось для значений масс кузова и 
каждой из тележек экипажей, равных 25т и 3,75т, значений коэффициентов жесткости и вязкости упруго-
диссипативных элементов в продольном и поперечном направлениях, равных соответственно 200кН/м и 20 
кНс/м . 

Для экипажа, описанной транспортной системы было оценено левитационное движение вдоль пути 
S, имеющего следующее очертание в плане: прямолинейный участок пути протяженностью 150 м, входная 
переходная кривая длиной 500 м (S=150-650 м) , круговая кривая радиусом 8000 м с наклоном поверхности 
пути к горизонтальной плоскости на угол 0,1 рад в сторону центра кривизны (S=650-800 м) , выходная 
переходная кривая –(S=800-1200 м), прямая –(S=800-1200 м) . Кривизна переходных кривых имеет 
зависимость от ее протяженности в соответствии с работой [2] . 

Оценка пространственных колебаний экипажей проводилась при значениях скорости движения 30 
м/с и 100 м/с по значениям левитационных зазоров тележек, перемещениям всех твердых тел 
раccматриваемых систем, а также по значениям ускорений кузова экипажей в вертикальном и поперечном 
направлениях.  

Рассмотрим приведенные результаты интегрирования уравнений движения (1) и (2) в виде графиков 
зависимостей величин перемещений от пройденного пути z  кузова и тележек, углов галопирования φ, 
бокового относа  y , боковой качки θ, углов виляния ψ   и ускорений кузова  в вертикальном и поперечном 
направлениях kk zy    ,  при скорости 100 м/c (рис.1,2,3), где линии 3а, 3б соответствуют кузову, а 1а, 1б и 
2а,2б – тележкам, S≤ 150м и S≥ 1200м – прямолинейным участкам пути, S=150–650м – входной 
переходной кривой, S=650–800м –круговой кривой и S=800 –1200м – выходной переходной кривой.   
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а)                                                                б)  

Рис.1 Зависимости перемещений подпрыгивания (а) и галопирования (б) от пройденного пути 
 

 

 
а)                                                             б) 

Рис.2 Зависимости перемещений бокового относа (а) и боковой качки (б) от пройденного пути 
   

 
а)                                                                б) 

                Рис.3 Зависимости углов виляния (а) и ускорений кузова (б) от пройденного пути 
 

116 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
Результаты интегрирования уравнений движения показали, что на вертикальные перемещения 

кузова и тележек  zi  (і = 1,2 – номера тележек), углы их галопирования и виляния практически не оказывает 
влияния кривизна пути, а перемещения бокового относа yi и углы боковой качки iθ  имеют максимальные 
значения в круговой кривой. Поэтому в дальнейшем будем оценивать левитационное движение экипажей по 
максимальным перемещениям его твердых тел. В частности, по поперечным перемещениям кузова и 
тележек yk и yi, углов их боковой качки kθ , iθ , по вертикальным перемещениям тележек  zi,,    по 
значениям ускорений  в поперечном и вертикальном направлениях кузова   kk zy    ,  соответственно, и по 
значениям намагничивающих сил в соленоидах, обеспечивающих левитационное движение – Ni, равных в 
рассматриваемом случае 700000 ампер-витков 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Как видно из приведенных графиков имеет место устойчивое левитационное движение экипажа в 
прямолинейных и криволинейных участках путевой структуры, а ускорения кузова в вертикальном и 
поперечном направлениях, характеризующие комфорт пассажиров и сохранность перевозимых грузов, 
имеют небольшие приемлемые значения. Аналогичные результаты получены также и при скорости 30 м/с. 
Таким образом, предложенная конструктивная схема  может рассматриваться как один из вариантов при 
создании перспективных видов транспорта. 
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Національна металургійна академія України 
ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА КІНЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДІ 

 МАНІПУЛЯЦІЙНОГО РОБОТА З П’ЯТЬМА СТЕПЕНЯМИ СВОБОДИ 
 

Робота присвячена питанню вирішення оберненої задачі кінематики для заданого положення 
маніпуляційного робота з п’ятьма степенями свободи. Для вирішення задачі було використано 
геометричний метод, записані рівняння кінематики.  

Ключові слова: кінематика, маніпуляційний робот, обернена задача кінематики. 
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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА КИНЕМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ  
МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА  С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 

 
Работа посвящена вопросу решения обратной задачи кинематики для заданного положения 

манипуляционного работа с пятью степенями свободы. Для решения задачи был использован 
геометрический метод, записаны уравнения кинематики. 

Ключевые слова: кинематика, манипуляционный робот, обратная задача кинематики. 
 

I.S.DMYTRIІEVA, D.А. LEVCHENKO 
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INVERSE KINEMATICS PROBLEM THE EXAMPLE 
 OF A FIVE DEGREES OF FREEDOM MANIPULATION ROBOT 

 
This work is devoted to solving the inverse kinematics problem for a given position of the handling 

operation of five degrees of freedom manipulation robot. To solve the problem was used geometric method, write 
down the equations of kinematics. 

Keywords: kinematics, Robot manipulation, inverse kinematics. 
 

Постановка проблеми 
Кінематичний аналіз структури маніпулятора стосується опису руху маніпулятора відносно 

нерухомої декартової системи координат, ігноруючи сили і моменти, які викликають рух структури. 
Кінематика описує аналітичні відносини між положеннями з'єднань і положенням виконавчого елемента 
кінця, і його орієнтацією [1].  

Формулювання відносин кінематики дозволяє вивчати два ключові завдання робототехніки: пряму і 
обернену задачу кінематики. Раніше розробники турбувалися про визначення систематичного, загального 
методу, щоб описати рух виконавчого елемента кінця як функції об'єднаного руху за допомогою лінійних 
інструментів алгебри [2]. Зараз розробники зацікавлені в зворотній задачі, її рішення має фундаментальне 
значення, щоб перетворити бажаний рух кінця виконавчого елементу в робочому просторі у відповідний 
об'єднаний рух [3]. 

Метою даної роботи є вивчення структури маніпуляторів і їх кінематичний аналіз, а також 
розв’язання оберненої задачі кінематики на прикладі маніпуляційного робота з п’ятьма ступенями свободи. 

 
Обернена задача кінематики маніпуляційного робота 

Обернена задача кінематики полягає в тому, що при відомих геометричних параметрах ланок знайти 
всі можливі вектори приєднаних змінних маніпулятора, забезпечують задані положення й орієнтацію схвата 
відносно абсолютної системи координат. Уміння вирішувати обернену задачу надзвичайно важливо для 
управління маніпулятором. 

Обернена задача кінематики, як і пряма задача, є однією з основних задач кінематичного аналізу та 
синтезу маніпуляторів. Як правило, обернена задача виявляється більш складною у порівнянні з прямою. Це 
пояснюється тим, що при вирішенні оберненої задачі кінематики може виникнути кінематична 
невизначеність, коли для одного і того ж положення схвата може існувати дві або більше конфігурацій 
маніпулятора. 

Обернену задачу кінематики можна сформулювати так: задана кінематична схема маніпулятора і 
відомі положення і орієнтація схвата в системі координат стійки. Потрібно визначити значення 
узагальнених координат, які забезпечать задане положення схвата. 
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У загальному випадку складність оберненої задачі кінематики полягає в тому, що для обраної 
конфігурації схвата може або взагалі не бути рішень, або може бути тільки одне рішення або їх може бути 
відразу декілька (іноді навіть нескінченна безліч). 

 
Рис. 1.  Два різних вирішення однієї оберненої задачі кінематики. 

 
Існують різні методи отримання рішення оберненої задачі, до числа яких відносяться методи 

зворотних перетворень, гвинтової алгебри, двоїстих матриць, двоїстих кватернионів, ітераційний і 
геометричний підхід, але, в цілому, всі методи розв'язання оберненої задачі кінематики можна розділити на 
аналітичні та чисельні [4]. 

Для знаходження розв'язку оберненої задачі кінематики по заданій матриці маніпулятора більш 
придатним є геометричний підхід, який дає також і спосіб вибору єдиного рішення для конкретної 
конфігурації маніпулятора. Він включає в себе розділення завдання на декілька 2D рішень та вирішенні 
кожного окремо.  

В роботі розглянуто маніпуляційний робот з п’ятьма степенями свободи. Для даного маніпулятора 
було виділено дві окремих задачі (рис.2).  

  
а) б) 

Рис. 2. Маніпулятор: а) - зображений в площині XY; б) -  зображений в площині XZ 
 
Перше завдання буде для знаходження 1θ  при вигляді зверху, тільки з урахуванням площині XY . 

Друге – для знаходження 2θ , 3θ , 4θ . Це робиться  враховуючи ланку як 2D завдання в новій площині XZ , 

де X  являє собою гіпотенузу утворену кінцевим положенням в попередній XY  площині. Вирішення 
оберненої задачі дає точки X , Y , Z  – координати положення схвату. 

Для знаходження 1θ  використовуємо вираз (1). 

5
1

5

Yarctg
X

θ
 

=  
 

. (1) 

Для знаходження 2θ  і 3θ  необхідно дізнатися положення четвертої ланки на площині XZ . Це 
можна зробити, знаючи кінцеве положення, довжину ланки і цільовий кут нахилу, який позначаємо ϕ . 

4 5 4 cos( )X X l φ= − ; 

4 5 4 sin( )Z Z l φ= − . 
Після деяких замін та спрощень отримаємо:  
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4 3 2 3 2 2cos( ) cos( )X l lθ θ θ= + +  

4 3 2 3 2 2sin( ) sin( )Z l lθ θ θ= + +  
(2) 

Виконавши підстановки та перетворення отримуємо вирази (3) для знаходження кутів 2θ  і 3θ . 

22 2 2 2
4 4 3 2

3 2
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(3) 

За допомогою отриманих виразів (3) та використовуючи ϕ  можна визначити 4θ . 

4 2 3( )θ ϕ θ θ= − + .  

Значення кут 5θ  не знаходиться, оскільки він не впливає на положення кінцевої ланки (схвату), а 
впливає лише на його орієнтацію. 

Числове розв’язання оберненої задачі кінематики для маніпуляційного робота з п’ятьма степенями 
свободи було проведено в середовищі MatLab. Вихідні данні представлено у табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Параметри зчленувань для маніпуляційного робота 

Тип рухомої ланки Номер рухомої ланки Параметри кінематичної пари 
  iθ  il  iα  

Основа 1 1θ  3 0° 
Плече 2 2θ  0 90° 
Лікоть 3 3θ  50 0° 

Зап'ястя 4 4θ  25 0° 
Схват 5 5θ  5 -90° 

де iα  - кут, на який треба повернути вісь 1iZ −  навколо осі iX , щоб вона стала співнаправленою з віссю iZ .  

Ланка 2l  не має довжини, бо кожна кінематична пара має один ступінь рухливості, а ця ланка 

виконує лише функцію повороту. В таблиці 2 наведені значення кутів , 1, 4i iθ =  при двох розв’язках однієї 
задачі. 

Таблиця 2. 
Значення отриманих кутів при вирішенні оберненої задачі 

 
1θ  2θ  3θ  4θ  

Задані кути 20° 45° -30° 45° 
Розв’язок 1 20° 16.29° 44.22° -105.51° 
Розв’язок 2 20° 45.09° -44.22° -45.87° 
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В результаті розрахунків отримано координати положення схвату маніпулятора (кінцева точка 
ланцюга) x= 59.98, y= 21.83, z= 42.33, 45îφ = . 

 
Отримані положення маніпулятора можна побачити на рисунках 3 та 4. 
 

  
а) б) 

Рис. 3.  Для площини XZ: а) – перший розв’язок; б) – другий розв’язок 
 

  
а) б) 

Рис. 4.  Для площини YZ: перший розв’язок; б) – другий розв’язок 
 

Висновки 
Представлені рівняння кінематики, що описують обернену кінематику маніпуляційного робота. 

Вирішена обернена задача кінематики, результати перевірені за допомогою прикладної програми в MatLab, 
також представлені графіки. 

Подальші дослідження пов’язані з дослідженням динаміки маніпуляційного робота. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РИФЛЕНОГО ОСНОВАНИЯ 
ФЭМ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ 

 
В статье предлагается экспериментально исследовать покрытия пешеходных дорог, автостоянок 

и различных площадок из бетонных фигурных элементов мощения (ФЭМ) с измененной геометрической 
формой основания. Рассматриваемая рифленая форма основания представляет собой один или несколько 
зубчатых элементов пирамидальной формы. 

Ключевые слова: фигурные элементы мощения, покрытие, рифленое основание, зубчатые 
элементы пирамидальной формы. 
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Одеська державна академія будівництва та архітектури 
 

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РИФЛЕНОЇ ОСНОВИ ФЕМ НА ЯКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРИТТЯ 

 
У статті пропонується експериментально дослідити покриття пішохідних доріг, автостоянок та 

різноманітних майданчиків з бетонних фігурних елементів мостіння (ФЕМ) із зміненою геометричною 
формою основи. Рифлена форма основи, що розглядається, являє собою один або декілька зубчастих 
елементів пірамідальної форми. 

Ключові слова: фігурні елементи мостіння, покриття, рифлена основа, зубчасті елементи 
пірамідальної форми. 
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INFLUENCE OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF CORRUGATED 
BASE FEM FOR QUALITY PERFORMANCE OF COVER 

 
The article proposes to investigate experimentally covers pedestrian roads, parking lots and the 

various areas of the concrete figured elements of paving (FEP) with a modified form 
of base. Considered corrugated form of base is one or more tooth elements of pyramidal shape. 

Keywords: figured elements of paving, cover, a corrugated base, tooth elements of pyramidal shape. 
 

Постановка проблемы 
Одним из показателей экономического развития государства является состояние автомобильных и 

пешеходных дорог. Большую популярность приобрело устройство пешеходных дорожек, автостоянок и 
различных площадок из фигурных элементов мощения [1]. В настоящее время в покрытиях украинских 
дорог, в том числе выполненных из ФЭМ, наблюдается многочисленное количество дефектов, таких как 
провалы, горизонтальные и вертикальные смещения, трещины и др. Причинами, вызывающими такие 
разрушения, являются влияние погодных условий, несоблюдение правил эксплуатации покрытия, 
нарушение технологии устройства ФЭМ, неправильный выбор конструктивно-технологического решения 
покрытия. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Традиционные ФЭМ из бетона, используемые при устройстве покрытий, имеют различную форму в 

плане [2]. Их основание, контактирующее с нижележащим конструктивным слоем, плоское. Для улучшения 
эксплуатационных показателей пешеходных дорог, автостоянок и площадок было предложено новое 
решение покрытия из фигурных элементов мощения, имеющих пирамидальное основание, с вершиной 
направленной вниз (рис. 1) [3]. При проведении экспериментальных исследований рассматривали 
традиционную плитку и плитку, имеющую пирамидальное основание с углами при вершине пирамиды 1250 
и 700. При этом образцы имели одинаковые размеры и форму в плане. Для того, чтобы затраты на 
изготовление такой плитки не возрастали за счет дополнительного расхода бетона на пирамидальное 
основание, необходимо, чтобы объемы у этой плитки и плитки с такой же формой в плане, но с плоским 
основанием были равны. Следовательно, высота боковой грани призматической части у ФЭМ с 
пирамидальным основанием (за счет величины объема пирамидального основания) была уменьшена 
относительно плитки с плоским основанием. Опытным путем определено, что покрытия из ФЭМ с 
пирамидальным основанием имеют ряд преимуществ перед традиционными. Так, при уменьшении угла при 
вершине пирамиды увеличивается несущая способность покрытия и снижается осадка фигурных элементов 
(в 1,3 раза при угле 1250, в 2 раза при угле 700) [4]. Себестоимость работ на устройство покрытий из ФЭМ с 
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углами при вершине пирамиды от 1250 до 700 сократится соответственно на 4,1% –  8,1%. Трудоемкость 
работ снизится на 3,2% – 7,4%. Затраты на материалы нижележащих конструктивных слоев, например, 
песок, гравий, уменьшатся на 3,9% – 7,7% [5]. Пирамидальное основание будет препятствовать 
горизонтальному смещению плитки при воздействии горизонтально приложенной нагрузки, например, при 
торможении автотранспорта. 

 
 

Рис.1. Фигурный элемент мощения с пирамидальным основанием 
 
Несмотря на преимущества покрытий, выполненных по новому конструктивному решению, у них 

существует определенные недостатки. По нашему мнению, уменьшение толщины призматической части 
плитки приведет к ослаблению покрытия по их периметру. То есть при воздействии на ФЭМ нагрузки, 
приложенной с эксцентриситетом, возможны вертикальные смещения элементов. При уменьшении угла при 
вершине пирамиды до 700 возникают трудности во время устройства плитки. 

Формулирование цели исследования 
Одним из требований, предъявляемым к покрытиям, является повышение несущей способности и 

обеспечение качественных показателей покрытий при одновременном снижении затрат на их устройство и 
обслуживание. Целью работы является поиск оптимального конструктивно-технологического решения 
покрытия путем изменения геометрических параметров фигурных элементов мощения.  

Изложение основного материала исследования 
Для решения поставленной задачи, исходя из технологических требований производства при 

одновременном сокращении затрат на расход бетона для пирамидального основания, предлагается 
несколько решений ФЭМ с измененными геометрическими параметрами. Основание таких плиток будет 
иметь рифленую форму, представляющую собой один или несколько зубчатых элементов пирамидальной 
формы, у которых вершины пирамид направлены вниз. Угол при вершине пирамиды зубчатого элемента 
можно рассматривать в пределах от 1790 до 450. 

Ниже рассмотрим примеры образцов, имеющих в плане форму квадрата. 
На рис. 2 представлен образец, имеющий один зубчатый элемент, расположенный в центре 

основания с углом при вершине пирамиды 900. У данного образца основание пирамиды зубчатого элемента 
имеет в плане форму квадрата со стороной, равной 1/3 части стороны квадрата горизонтально 
расположенной грани призмы. 

 
 

Рис. 2. Фигурный элемент мощения с рифленым основанием с одним зубчатым элементом 
 
На рис.3 показан образец, основание которого состоит из пяти зубчатых элементов пирамидальной 

формы. Причем один находится в центре основания, а четыре остальных расположены по углам фигурного 
элемента. 
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Рис. 3. Фигурный элемент мощения с рифленым основанием из пяти зубчатых элементов 

 
У образца, показанного на рис. 4, имеется в основании девять зубчатых элементов, расположенных 

в три ряда. 

 
Рис. 4. Фигурный элемент мощения с рифленым основанием из девяти зубчатых элементов 

 
Чтобы затраты на изготовление плитки с рифленым основанием не возрастали за счет 

дополнительного расхода бетона на зубчатые пирамидальные элементы, необходимо, чтобы объем 
предложенной плитки был равен объему плитки с такой же формой в плане, но с плоским основанием. 
Поэтому необходимо уменьшить высоту грани призматической части ФЭМ с рифленым основанием (за счет 
величины объема зубчатых элементов) относительно плитки с плоским основанием. 

Определим и сравним разницу по высоте призматической части плиток, с рифленым основанием (в 
количестве зубчатых элементов пирамидальной формы, равном 1, 5 и 9) с высотой боковой грани 
традиционной плитки, имеющей плоское основание и с высотой призматической части плитки, имеющей 
пирамидальное основание. Углы при вершине пирамиды зубчатых элементов и пирамиды у ФЭМ с 
пирамидальным основанием примем равными 900.  

Для начала определимся с размерами традиционной плитки с плоским основанием. Нами выбрана 
плитка квадратной формы в плане со стороной квадрата 120 мм. Высоту боковой грани такой плитки 
примем равной 50 мм [6]. Определили, что объем такой плитки составляет 0,00072 м3. Сторона квадрата при 
основании пирамиды зубчатого элемента равна 40 мм. После определения объема пирамиды одного, пяти и 
девяти зубчатых элементов, а также объема пирамидального основания ФЭМ, и учитывая то, что объемы 
всех рассматриваемых плиток мы приняли равными, то есть такими, как у плитки с плоским основанием, 
можно получить объемы призматических элементов плиток. Посчитав объемы призматических частей 
рассматриваемых плиток, найдем высоту их боковых граней. Определили, что высота боковой грани 
призматической части у ФЭМ с пирамидальным основанием равна 30 мм. У ФЭМ с рифленым основанием с 
одним зубчатым элементом пирамидальной формы высота боковой грани призматической части составила 
49,3 мм, с пятью зубчатыми элементами – 46,3 мм, с девятью зубчатыми элементами – 43,3 мм. Из 
полученных результатов видно, что высота призматической части у ФЭМ с рифленым основанием 
незначительно ниже высоты традиционных плиток. Разница составила от 0,7 мм (плитка с одним зубчатым 
элементом в основании) до 6,7 мм (плитка с девятью зубчатыми элементами в основании). В отличие от 
плитки с рифленым основанием, у ФЭМ с пирамидальным основанием такая разница составила 20 мм. 
Ввиду того, что высота боковой грани призматической части плиток с рифленым основанием намного выше, 
чем у плиток с пирамидальным основанием, можно предположить, что покрытие из плитки с рифленым 
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основанием будет более устойчиво к нагрузкам, воздействующим на плитку по ее периметру, относительно 
ФЭМ с пирамидальным основанием. 

По нашему мнению у покрытий из ФЭМ с рифленой формой основания имеется ряд преимуществ 
перед традиционными покрытиями, имеющими плоское основание. Увеличение площади поверхности 
основания, контактирующего с нижележащими конструктивными слоями, а также дополнительное 
уплотнение конструктивных слоев за счет рифленой формы основания, приведет к увеличению несущей 
способности покрытия и уменьшению осадки плиток. Рифленое основание будет препятствовать 
горизонтальному смещению ФЭМ. Не вызовет сложности устройство плиток с таким основанием на 
нижележащий конструктивный слой.  

Для подтверждения нашей гипотезы требуется проведение экспериментов в лабораторных и 
натурных условиях. Необходимо исследовать пять экспериментальных участков покрытия. Первый участок 
экспериментального покрытия будет состоять из традиционных плиток с плоским основанием, второй – из 
плиток с пирамидальным основанием. Предлагаемые нами покрытия из ФЭМ с рифленым основанием из 
зубчатых элементов пирамидальной формы будут расположены на третьем, четвертом и пятом участке. На 
третьем участке – с одним зубчатым элементом, на четвертом – с пятью, на пятом – с девятью. 

Ранее при изучении работы покрытий из ФЭМ с пирамидальным основанием экспериментальная 
нагрузка воздействовала только на центральную часть опытного образца. Однако в условиях эксплуатации 
покрытия нагрузка прикладывается не только к центральным, а и к другим частям плитки. Исследования 
работы покрытия из ФЭМ с пирамидальным основанием под нагрузкой, воздействующей на контуры 
образцов, не проводились. Из этого следует, что необходимо проведение экспериментов по влиянию 
нагрузки, приложенной с эксцентриситетом, на покрытия из плиток с разными основаниями 
(пирамидальными, рифлеными, плоскими). В результате определим параметры вертикальных смещений 
образцов по краям плитки. В ходе проведения эксперимента также важно определить величину нагрузки, 
приводящей к эксплуатационной осадке плитки и среднюю плотность нижележащего конструктивного слоя. 
Такие параметры дают представление о способности покрытий сохранять ровную поверхность. После 
проведения экспериментальной части необходимо выполнить сравнительный анализ результатов 
исследований, который поможет выбрать оптимальный вариант покрытия для дальнейшей рекомендации 
его в строительство. 

Выводы 
Предложенное новое конструктивное решение покрытия, выполненного из фигурных элементов 

мощения с измененной геометрической формой основания, поможет не допустить возникновение дефектов, 
образующихся при эксплуатации традиционных покрытий. 
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ПЛАЗМЕННОНАПЫЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Разработан критериальный подход к определению критической длины покрытия, при которой 
возникает его одновременное адгезионное отслоение и когезионное растрескивание. Показано, что 
критическая длина покрытия определяется не одним значением, а лежит в области, которая ограничена 
четырехугольником. Установлено, что вид распределения плотностей вероятности характеристик 
прочности (адгезионной и когезионной) следует учитывать при определении критической длины покрытия. 
Отмечен случайный характер возникновения трещин в плазменных покрытиях, что связано с наличием 
микротрещин и дефектов в их структуре. 

Ключевые слова: покрытие, адгезионное отслоение, когезионное растрескивание, напряженное 
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ОСОБЛИВОСТІ АДГЕЗІЙНО-КОГЕЗІЙНОГО РУЙНУВАННЯ  
ПЛАЗМОВО-НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ 

 

Розроблено критеріальний підхід до визначення критичної довжини покриття, при якій виникає 
його одночасне адгезійне відшарування і когезійне розтріскування. Показано, що критична довжина 
покриття визначається не одним значенням, а лежить в області, що обмежена чотирикутником. 
Встановлено, що вид функції розподілу густини  ймовірності характеристик міцності (адгезійної і 
когезійної) слід враховувати при визначенні критичної довжини покриття. Відзначено випадковий характер 
виникнення тріщин у плазмово-напилених покриттях, що пов'язано з наявністю мікротріщин і дефектів в їх 
структурі. 
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THE DESTRUCTION FEATURES OF THE PLASMA SPRAYED COATINGS 
 

The criterion for determining the fragmentation length of the coating with mixed (adhesive-cohesive) 
failure was developed. It is shown that the critical length of the coating is determined not by a single value, but lies 
in a region which is bounded by the quadrangle. It is established that the kind of probability density function both 
the adhesion strength and the cohesion one should be considered when determining the critical length of the 
coating. It was noted, the formation of multiple cracks in the plasma-sprayed coating has random character due to 
microstructural defects, such as pores and microcracks. 
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Постановка проблемы 

При эксплуатации покрытия подвергаются различным видам механических нагрузок, которые могут 
вызывать их разрушение. Для понимания процессов разрушения в материалах с покрытиями исследуют 
механизм передачи нагрузки из основы в покрытие через зону адгезионного контакта. 

Вследствие различия упругих свойств основы и покрытия напряженное состояние системы основа-
покрытие неоднородное. Адгезионное и когезионное разрушения происходят в областях, где напряжения 
достигают критических значений. Достоверные сведения об адгезионной и когезионной прочностях можно 
получить только при учете неоднородности напряженного состояния в материалах с покрытиями или при 
использовании образцов с покрытиями, в которых неоднородностью полей напряжений можно пренебречь. 
Однако, как в образцах, так и в элементах конструкций с покрытиями, существуют значительные 
неоднородности напряженного состояния. Поэтому для исследования распределений напряжений в системе 
основа – покрытие обычно используются различные модели. Особенностью системы основа-покрытие 
является способность передавать через адгезионный контакт нагрузку как в покрытие, так и в основу. 
Рассмотрим случаи, в которых напряжения в покрытии возникают вследствие приложенных к основе 
усилий (рис. 1).  

Анализ последних исследований и публикаций 
В основу классической модели сдвигового запаздывания Г.Л.Кокса положено предположение, что 

напряжения в системе (матрица-волокно) пропорциональны различию перемещений составляющих этой 
системы [1]. Гипотезы о том, что напряжения в системе основа-покрытие пропорциональны различию 
перемещений основы и покрытия, привели к разработке различных моделей [2–5]. 

Другие модели, которые используются при определении адгезионных характеристик покрытий, 
базируются совершенно на иных подходах и гипотезах. Оригинальный подход, предложенный в работе [6], 
основан на том, что распределение касательных напряжений в плоскости адгезионного контакта основы и 
покрытия имеет вид синусоиды, а максимальные касательные напряжения τmax возникают при удалении от 
свободного края покрытия на четверть его длины.  
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Рис. 11. Расчетная схема образца с покрытием (1 – основа, 2 – покрытие) 

 
В работе [7] предложено использовать полусинусоидальное распределение для касательных 

напряжений в зоне адгезионного контакта основы и покрытия. В соответствии с этим предположением 
максимальные касательные напряжения τmax находятся у свободного края покрытия.  

Обычно, в случае одноосного внешнего нагружения или при циклическом воздействии 
термомеханических нагрузок в покрытии возникает сетка периодически расположенных трещин 
перпендикулярных направлению действия нагрузки [8]. Расстояние между трещинами зависит как от 
величины приложенных нагрузок, так и от характеристик прочности покрытия. 

Некоторые покрытия продолжают выполнять своё функциональное назначение и после 
растрескивания, как например, износостойкие [9], трибологические типа “хамелеон” [10], двухслойные на 
сварочных электродах [11], анодные [12,13] и теплозащитные [14]. В работах [15,16] отмечен 
положительный эффект от растрескивания теплозащитных покрытий. Покрытия с предварительно 
созданными трещинами имеют более высокое сопротивление термическому удару, чем покрытия без 
трещин [17,18]. 

Целью работы является разработка критериального подхода к определению критической длины 
покрытия, при которой возникает его одновременное адгезионное отслоение и когезионное растрескивание. 

 
Изложение основного материала исследования 

В соответствии с зависимостями для определения распределения нормальных напряжений в 
покрытии и касательных напряжений в зоне адгезионного контакта, приведенными в работе [3], 
деформации, при которых происходит растрескивание ɛcoh(l) и отслоение ɛadh(l) покрытия, определяют из 
выражений: 
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σmax – максимальные нормальные напряжения в покрытии; τmax – максимальные касательные напряжения в 
плоскости адгезионного контакта основы и покрытия; Es, Ec – модули упругости основы и покрытия 
соответственно; Gs, Gc – модули сдвига основы и покрытия соответственно; 2Н, h – толщины основы и 
покрытия соответственно; l –длина покрытия. 

Графики зависимостей ɛcoh(l) и ɛadh(l) от длины покрытия l приведены на рис. 2. Покрытие будет 
растрескиваться, если ɛcoh(l)<ɛadh(l) . Если же ɛcoh(l)>ɛadh(l), то покрытие будет отслаиваться. 

Как видно из рис. 2 точка пересечения двух графиков определяет величину критической длины 
покрытия lcr, при которой процесс растрескивания покрытия изменится на процесс отслаивания покрытия. 
Критическая длина покрытия lcr определяется из выражения: 

).()( cradhcrcoh ll εε =       (5) 
Преобразуем уравнение (5) в следующий вид: 
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Рис. 2. Зависимости ɛcoh(l) и ɛadh(l) от длины покрытия l 

 
После соответствующих преобразований получим уравнение: 
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Уравнение (6) запишем в следующем виде: 
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Это уравнение имеет два корня: 
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Уменьшение длины покрытия l приводит к достижению ею величины критической длины lcr. 
Растрескивание покрытия при lcr прекращается и оно начинает отслаиваться. При Ψ < 1 покрытие сначала 
растрескивается, т. е. l > lcr. Если же Ψ > 1, то покрытие отслаивается без растрескивания, т. е. l < lcr. При 
Ψ = 1 происходит одновременно отслоение и растрескивание покрытия. 
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Критерии прочности формулируются обычно для микрооднородных сред. К таким средам 

относятся, в частности, металлические материалы. Прочность металлов определяется усредненными в 
объеме характеристиками. В то же время критерии, сформулированные на основе гипотез о сплошности и 
микрооднородности, не могут быть использованы в случае структурно-неоднородных покрытий. В этих 
случаях процессы разрушения определяются не усредненными характеристиками, а локальными дефектами 
(микротрещинами, порами, фазовыми неоднородностями) в структуре покрытия. Дефекты структуры 
становятся источниками разрушения. Кроме этого, структурная неоднородность покрытий имеет случайный 
характер. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, предел прочности, предел текучести, модуль 
упругости и другие механические характеристики материалов имеют весьма значительный разброс. 
Покрытия могут растрескиваться случайным образом [19–23] и критическая длина для одного и того же 
покрытия может отличаться. Так, например, при четырехточечном изгибе возникает постоянный по 
величине изгибающий момент и, следовательно, распределенные равномерно по длине балки максимальные 
напряжения изгиба. Это означает, что в образце с покрытием, которое имеет идеальное равномерное 
распределение дефектов, все трещины возникнут одновременно на одинаковом расстоянии друг от друга в 
момент, когда напряжения на поверхности покрытия превысят его предел прочности. Однако при 
испытании на изгиб таких материалов плотность трещин в покрытии увеличивается постепенно с 
увеличением нагрузки [24]. Это подтверждает тот факт, что дефекты в материале покрытия распределены 
неравномерно. 

Методика испытаний образцов с покрытиями заключается в следующем. Образец с покрытием 
подвергают растяжению. Металлический образец, используемый в качестве основы, представляет собой 
стандартный образец на растяжение (ГОСТ 1497-84). Покрытие наносится таким образом, чтобы часть 
основы в рабочей зоне образца оставалась непокрытой (рис. 3). Эта непокрытая зона используется для 
измерения деформации основы на участке без покрытия. 

 

основа покрытие

  
Рис. 3. Плоский образец с покрытием для испытаний на растяжение 

 
Покрытия напыляли на образцы из нержавеющей стали 1X18H9 толщиной 1,5 мм на установке 

“ПЛАСТ” [25]. В качестве материала для напыления использовали порошок нержавеющей стали марки 
ПХ18Н9Т (ГОСТ 13084-88). Толщина покрытий варьировалась от 150 до 300 мкм. Режимы напыления 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Режимы напыления покрытий 
Материал покрытия Ток, А Дистанция напыления, см 

ПХ18Н10Т 8,0 5,0 
 

 

 

 
 

Рис. 4. Растрескивание плазменно-напыленного покрытия  
толщиной 300 мкм  

 

Рис. 5. Сетка трещин в плазменно-напыленном покрытии 
толщиной 150 мкм 

 
Экспериментальные исследования на растяжение образцов с плазменными покрытиями показали, 

что трещина не делит покрытие на два равных по длине сегмента (рис. 4). Это связано с наличием 
микротрещин и дефектов в структуре плазменного покрытия. Особенности растрескивания (рис. 5) и 
отслоения покрытий дают четыре кривые, характеризующие максимальную )(max lcohε  и минимальную

)(min lcohε  деформации, при которых происходят когезионные разрушения, а также максимальную )(max ladhε  и 
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минимальную )(min ladhε  деформации, при которых происходят адгезионные разрушения (рис. 6). Область, 
определяющая критическую длину покрытия, ограничивается криволинейной фигурой, которую 
приближенно можно представить, как четырехугольник. Таким образом, критическая длина покрытия 
определяется не одним значением, а лежит в области, которая ограничена четырехугольником. 

На рис. 7 показана диаграмма определения критической длины покрытий с нормальными 
распределениями плотностей вероятности для характеристик прочности. Темным цветом выделена область 
максимума плотности вероятности суммарного распределения, которая соответствует наиболее вероятному 
значению критической длины покрытия. Очевидно, что для случая нормальности закона распределения 
критическая длина совпадает со значением, рассчитанным по формуле (8) (точка 1 на рис. 7а). 

 

 
Рис. 6. Область одновременного растрескивания и отслоения покрытия 

     
а                                                         б 

Рис. 7. Диаграмма определения критической длины  покрытия  с нормальным распределением плотностей 
вероятностей характеристик прочности (а) и ее увеличенный фрагмент в окрестности точки 1 (б) 

На рис. 8 показана диаграмма определения критической длины в предположении равномерного 
распределения плотности вероятности для адгезионной и когезионной прочностей покрытия. В отличие от 
предыдущего случая (см. рис. 7), при равномерных распределениях характеристик прочности покрытия 
наиболее вероятное значение критической длины смещено в сторону больших значений длины покрытия 
(точка 2 на рис. 8а) по сравнению со значением, рассчитанным по формуле (8) (точка 1 на рис. 8а). 
Смещение будет увеличиваться при увеличении значений среднеквадратических отклонений для 
распределений характеристик прочности. Такое отклонение может достигать 10% и более от величины lcr, 
которая определяется по формуле (8), поэтому вид распределения плотностей вероятности характеристик 
прочности следует учитывать при определении критической длины покрытия. 

ε adh l( )

ε coh l( )

ll cr

ε adh
max

ε adh
min

max
ε coh

min
ε coh
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а                                                                     б 

 Рис. 8. Диаграмма определения критической длины покрытия с равномерным распределением плотностей вероятностей 
характеристик прочности и ее увеличенный фрагмент в окрестности точки 1 (б) 

 
Выводы 

Рассмотрены особенности адгезионно-когезионного разрушения плазменно-напыленных покрытий. 
Сделан вывод, что критическая длина покрытия определяется не одним значением, а лежит в области, 
которая ограничена четырехугольником. Установлено, что вид функции распределения плотностей 
вероятности характеристик прочности следует учитывать при определении критической длины покрытия.  
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РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ 
ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ З'ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ 

 
У даній роботі розглянуто в якості універсальної характеристики безпеки будь-яких процесів 

збирання-розбирання з'єднань з натягом показник ризику, який визначається як частота або функція 
частоти гіпотетичних відхилень показників якості, що викликані порушеннями в ході технологічних 
процесів. Цей показник, що враховує властивості технологічної системи, дозволяє оцінити імовірність 
проведення технологічних процесів збирання-розбирання з'єднань з натягом у контрольованих умовах, 
відповідних до технологічного регламенту та гарантуючих високу якість та безпеку процесів збирання-
розбирання з'єднань з натягом. Розглянуто порядок проведення аналізу технологічного ризику процесів 
збирання-розбирання з'єднань з натягом. Для технологічних систем індукційного нагріву, що проектуються, 
рекомендовано аспекти регулювання ризику. 

Ключові слова: безпека, якість, ризик, індукційний нагрів, натяг, з'єднання, технологічний процес. 
 

И.В. КОВАЛЕНКО 
Украинская инженерно-педагогическая академия, г.Харьков 

 
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА СОЕДИНЕНИЙ С  НАТЯГОМ 

 
В данной работе в качестве универсальной характеристики безопасности любых процессов 

сборки-разборки соединений с натягом рассмотрен показатель риска, который определяется как частота 
или функция частоты гипотетических отклонений показателей качества, вызванных нарушениями в ходе 
технологических процессов. Этот показатель, учитывающий свойства технологической системы, 
позволяет оценить вероятность проведения технологических процессов сборки-разборки соединений с 
натягом в контролируемых условиях, соответствующих технологическим регламентом и гарантирующих 
высокое качество и безопасность процессов сборки-разборки соединений с натягом. Рассмотрен порядок 
проведения анализа технологического риска процессов сборки-разборки соединений с натягом. Для 
проектируемых технологических систем индукционного нагрева рекомендуется аспекты регулирования 
риска. 

Ключевые слова: безопасность, качество, риск, индукционный нагрев, натяг, соединения, 
технологический процесс. 
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DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES OF FORMATION PROCESSES SAFETY 
REQUIREMENTS INDUCTION HEATING IS CONNECTED TO THE TENSION 

 
In this paper, as a universal safety characteristics of any process of assembly and disassembly connections 

with a tightness indicator is considered a risk, which is defined as a function of frequency or frequency deviations 
hypothetical indicators of quality caused by disturbances in the technological processes. This figure takes into 
account the properties of technological systems, it allows us to estimate the probability of the processes of 
assembly-disassembly of connections with a tightness in a controlled environment, the relevant technological 
regulations and ensure high quality and safety processes, assembly-disassembly of connections with a tightness. The 
order of the risk analysis process of assembly-disassembly process connections with a tightness. Technological 
systems designed for induction heating is recommended aspects of risk management. 

Keywords: safety, quality, risk, induction heating, interference, technological process. 
 

Постановка проблеми 
Якість технологічних процесів нагріву є найважливішим із критеріїв, які визначають якість кінцевої 

продукції. Якість реалізації технологічних процесів обумовлена якістю технологій і технологічної системи, 
що включає інфраструктуру, систему контролю та управління процесами, персонал, що обслуговує. 
Необхідно управляти процесом виробництва, знижуючи вплив дестабілізуючих факторів, що можна 
досягти, розташовуючи вичерпними відомостями про стан і можливості виробничих процесів. Для 
кількісної оцінки якості технологічних процесів можна використовувати показники точності та стійкості 
технологічного потоку. 
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Однак, процеси індукційного нагріву протікають з практично невідомими точністю, стійкістю, 

надійністю, стохастичністю, чутливістю. Із цього випливає, що кількісна оцінка якості реалізації таких 
процесів, а отже, і якості реалізації та безпеки технології відсутня. 

Не можна оцінити якість технології без обліку застосовуваної технологічної системи. Навіть при 
використанні тих самих матеріалів і технології процеси в різних технологічних потоках будуть протікати з 
різними показниками точності та стійкості. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Одна із центральних методологічних проблем забезпечення безпеки машинобудівної продукції, 
полягає в базуванні концептуальної моделі забезпечення якості та безпеки продукції на єдиній 
методологічній основі, що містить: єдині підходи, методи, методики та алгоритми визначення (оцінки) 
ступеня потенційної небезпеки широкої номенклатури машинобудівної продукції; єдині принципи і критерії 
формування переліку машинобудівної продукції; єдині системні методи вибору схем підтвердження 
відповідності потенційно небезпечної продукції нормативним вимогам, а також методи їх оптимізації. 

Розробка кожної з перерахованих проблем припускає, у свою чергу, розв’язання певної сукупності 
взаємозалежних і взаємообумовлених завдань, виходячи із загальної мети. 

Розрахунки технологічних систем (ТС) по параметрах якості зводяться до оцінки імовірності 
якісного виконання завдання [1]. До якісних показників ТС, що використовують тепловий вплив, слід 
відносити стабільність у досягненні температурного порога і малий допуск на відхилення від нього, 
стабільність швидкості нагріву (або заданого характеру його зміни), достовірність контролю температури.  

Під відмовою технологічного устаткування, як системи, розуміють нерегламентоване порушення 
факторів, що впливають на якість продукції, що виготовляється, ритму випуску або умов виробництва, а 
також відхилень, пов'язаних зі збільшенням матеріальних і трудових витрат вище їх нормативного значення. 
У ГОСТ 22954-78 працездатний стан системи визначене як стан, при якому вона забезпечує виготовлення 
продукції при заданих умовах з показниками якості та ритмом випуску, установленими в нормативно-
технічній документації. До відмови не відносять випадки, коли система не функціонує через проведення 
регламентованих операцій, пов'язаних з настроюванням і переналагодженням устаткування.  

Концептуально якісними є вироби або процеси, при виробництві, функціонуванні та утилізації яких 
споживається мінімум енергії та матеріалів, і вони не заподіюють збитку тим, хто їх виробляє і 
використовує, а також навколишньому середовищу. Для ТС у цілому підвищення якості означає підвищення 
точності та стабільності функціонування, збільшення параметрів контролю виробу або процесу, підвищення 
вимог до чутливості, точності та надійності засобів вимірювання [2]. 

Властивості точності та стабільності ТП є невіддільними властивостями безпеки ТС за якісними 
параметрами, то до цієї проблеми відноситься комплекс стандартів, об'єднаних назвою “Керування 
технологічними процесами”. Даний комплекс установлює єдині показники точності та стабільності [3, 4]. 

ТС повинна стабільно забезпечувати потрібний режим нагріву. Безпека є найважливішим 
показником розглянутих ТС. Під безпекою розуміють такі умови, у яких перебуває ТС, коли дія зовнішніх і 
внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної ТС у 
відповідності до наявних, на даному етапі, потреб та уявлень. 

 
Формулювання мети дослідження 

Обгрунтувати  необхідність введення показника, який враховує властивості технологічної системи, 
що дозволяє оцінити імовірність проведення технологічних процесів збирання-розбирання з'єднань з 
натягом у контрольованих умовах, які відповідають технологічному регламенту та гарантують високу якість 
та безпеку процесів. 

 
Викладення основного матеріалу дослідження 

Технологічні процеси збирання та розбирання з'єднань з натягом повинні мати системи контролю 
показників безпеки, якості з'єднань, що збираються або розбираються. Таким чином, для оцінювання якості 
технологічних процесів збирання та розбирання з'єднань із натягом необхідно: 

- вибрати критерії оцінки якості процесів; 
- розробити методику кількісної оцінки якості процесів; 
- розробити методологію контролю та управління технологічними процесами для забезпечення їх 

безпеки. 
Безпека – властивість технологічних процесів зберігати при функціонуванні в певних умовах такий 

стан, при якому із заданою імовірністю виключається ризик погіршення якості продукції, обумовлений 
впливом несприятливих факторів на незахищені компоненти систем. Основною ланкою в системі заходів 
щодо аналізу безпеки технологічних процесів у машинобудуванні є нормування безпеки, тобто формування 
вимог до безпеки до процесів і об'єктів [5, 6]. Тому що безпека є об'єктивною властивістю будь-якої 
технічної системи, те, отже, повинен бути набір показників, що характеризують властивість, що 
розглядається. Проблема формування мінімально достатнього набору показників дотепер не одержала 
повного розв’язку. 
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Таке положення пояснюється тим, що безпека є похідною властивістю, обумовленою 

суперпозицією (накладенням) інших, більш "елементарних" властивостей, таких як надійність, механічна 
міцність, стійкість технологічних процесів і ін. Тобто безпека характеризується сукупністю різних 
"елементарних" властивостей, а, отже, і набором різних показників безпеки, пов'язаних з тими 
властивостями, які формують безпеку.  

На рис. 1 наведена можлива схема формування системи показників безпеки для двох гіпотетичних 
процесів збирання з'єднання з натягом (А) і розбирання з'єднання з натягом (В).  

 

 
Рис. 1. Схема формування системи показників безпеки: 

 - показники безпеки характерні для процесів збирання (А) 
 - показники безпеки характерні для процесів розбирання (Б) 
 - показники безпеки характерні для обох процесів (В) 

 
Зіставлення наборів показників для цих процесів показує розбіжність не тільки номенклатури, але 

навіть і "елементарних" властивостей, що формують безпеку. Цей приклад показує складність завдання 
встановлення універсальних показників безпеки. 

Загальним між двома процесами збирання з'єднання з натягом (А) і розбирання з'єднання з натягом 
(Б) є наявність потенційних джерел небезпек і, як наслідок, можливі аварії та поява браку. 

Таким чином, частота (або функція частоти) гіпотетичних аварій може служити універсальною 
чисельною характеристикою безпеки будь-яких процесів збирання-розбирання з'єднань з натягом. 

Цей показник дозволяє порівнювати процеси збирання або розбирання різних з'єднань з натягом, їх 
принцип дії (індукційне нагрівання, спільна дія нагрівання та охолодження і т.д.), тобто "оцінювати" по 
шкалі аварій різні джерела небезпек. Даний показник прийнято називати ризиком; він характеризує частоту 
небажаних подій в одиницю часу. 

Універсальним кількісним показником якості реалізації технологічних процесів і функціональних 
систем забезпечення якості може служити показник ризику, який визначається як частота або функція 
частоти гіпотетичних відхилень показників якості, що викликані порушеннями в ході технологічних 
процесів. 

У словнику ЄОЯ (Європейська організація по якості) термінів, використовуваних в області 
загального управління якістю, ризик визначається як "сукупний фактор імовірності виникнення небажаної 
події і його наслідків". У найбільш загальній формі ризик – це частота (імовірність) небажаних наслідків у 
результаті настання певних подій.  

Під небажаною подією мається на увазі перевищення впливу випадкових факторів над 
адаптаційними здатностями системи або запізнюванням реакції на них. Таким чином, можна ввести поняття 
безпеки технологічних процесів відносно якості продукції. 

Отже, і небезпека, і безпека систем визначаються безліччю функціональних властивостей і 
характером взаємозв'язків між ними в цей момент часу. 

Завдання забезпечення безпеки функціонування систем зводиться до зменшення ризику до деякої 
межі, тобто зведенню до мінімуму можливості виникнення ситуацій, що негативно впливають на якість. 
Введений показник безпеки носить імовірнісний характер і обчислюється з використанням статистичних 
методів. 
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Застосування показників ризику і нова концепція "прийнятного ризику" викликали низку питань 

технічного та економічного характеру. У зв'язку із цим керівництво ІСО/МЕК 51 “Керівні положення по 
включенню аспектів безпеки в стандарти” у такий спосіб визначає принципи завдання вимог безпеки 
шляхом нормування ризику: 

- з підвищенням технічної складності продукції зростає роль безпеки; 
- абсолютна безпека не може бути забезпечена, об'єкт може бути тільки відносно безпечним; 
- вимоги до рівня безпеки формуються на основі прийнятного ризику, пов'язані із соціально-

економічним станом суспільства і є похідними цього стану; 
- визначення ризику здійснюється шляхом виявлення різних факторів, що впливають на 

безпеку і їх кількісної оцінки. 
Базу для оцінювання ризику технологічних процесів збирання-розбирання з'єднань з натягом для 

подальших заходів з управління ризиком (мінімізації ризику) забезпечує аналіз ризику. При цьому 
інформація, що використовується, може включати в себе різні дані, результати теоретичних і 
експериментальних досліджень. Починається аналіз ризику з його ідентифікації – процесу знаходження, 
складання реєстру небезпек і опису елементів ризику. При цьому, елементи ризику можуть включати в себе 
небезпеки (події), а також імовірність і наслідки прояву небезпек (подій).  

Специфічність аналізу технологічного ризику процесів збирання-розбирання з'єднань з натягом 
полягає в тому, що в ході його розглядаються потенційно негативні наслідки, які можуть виникнути в 
результаті відмови в роботі технічних систем, збоїв в технологічних процесах або помилок з боку 
обслуговуючого персоналу, властивих конкретній технології збирання або розбирання. Також необхідно 
розглядати і негативний вплив на людей і навколишнє природне середовище при безаварійному 
функціонуванні виробництва (за рахунок впливу електромагнітного поля тощо). 

Істотне значення для прийняття обґрунтованих і раціональних рішень при вирішенні проблеми 
виробничої безпеки мають результати аналізу ризику. В процесі аналізу ризику знаходять широке 
застосування форматизовані процедури та облік різноманітних ситуацій, з якими можно зіткнутися у 
процесі аналізу виробничих небезпек. Невизначеність, в умовах якої у багатьох випадках повинні 
прийматися управлінські рішення, накладає відбиток на методику, хід і кінцеві результати аналізу ризику. 
Методи, що використовуються в процесі аналізу, повинні бути орієнтовані насамперед на виявлення та 
оцінку можливих втрат у разі виробничих аварій, вартості забезпечення безпеки і переваг, одержуваних при 
реалізації того чи іншого проекту. 

Аналіз ризику має ряд загальних положень незалежно від конкретної методики аналізу та специфіки 
вирішуваних завдань [7]: 

1) загальною є задача визначення допустимого рівня ризику, стандартів безпеки обслуговуючого 
персоналу, населення і захисту навколишнього природного середовища; 

2) визначення допустимого рівня ризику відбувається, як правило, в умовах недостатньої або 
неперевіреної інформації, особливо коли це стосується нових технологічних процесів збирання-розбирання 
з'єднань з натягом або нового індукційного обладнання;  

3) в ході аналізу значною мірою доводиться вирішувати імовірнісні задачі, що може призвести до 
значних розбіжностей в результатах, що одержують;  

4) аналіз ризику потрібно розглядати як процес вирішення багатокритеріальних задач. 
Аналіз ризику може бути визначений як процес вирішення складної задачі, що вимагає розгляду 

широкого кола питань і проведення комплексного дослідження, включаючи оцінки технічних, економічних, 
управлінських та соціальних факторів: 

1) ідентифікація небезпек (виявлення можливих небезпек), які можуть призвести до негативних 
наслідків, є основним елементом аналізу ризику; 

2) аналіз частоти; 
3) аналіз наслідків. 
Виражений у найбільш загальному вигляді процес аналізу ризику може бути представлений як ряд 

послідовних подій: 
1) планування і організація робіт; 
2) ідентифікація небезпек (виявлення небезпек, попередня оцінка характеристик небезпек); 
3) оцінка ризику (аналіз частоти, аналіз наслідків, аналіз невизначеностей); 
4) розробка рекомендацій по управлінню ризиком. 
На першому етапі (планування і організація робіт) аналіз ризику проводиться у відповідності з 

вимогами нормативно-правових актів, для того щоб забезпечити вхід в процес управління ризиком, однак 
більш точний вибір завдань, засобів і методів аналізу ризику звичайно не регламентується. В документах 
підкреслюється, що аналіз повинен відповідати складності розглянутих процесів, наявності необхідних 
даних і кваліфікації фахівців, що проводять аналіз. При цьому більш прості і зрозумілі методи аналізу 
переважніше більш складних, не до кінця зрозумілих і методично забезпечених. Тому на першому етапі 
необхідно вказати причини та проблеми, що викликали необхідність проведення аналізу ризику; визначити 
систему, що аналізують, і дати її опис; підібрати відповідну групу фахівців для проведення аналізу; 
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встановити джерела інформації про безпеку системи; вказати вихідні дані та обмеження, що обумовлюють 
межі аналізу ризику; визначити цілі аналізу ризику та критерії прийнятного ризику. 

На другому етапі (ідентифікація небезпек) основним завданням є виявлення (на основі інформації 
про об'єкт, результатів експертизи та досвіду роботи подібних систем) і чіткий опис всіх властивих системі 
небезпек. Це відповідальний етап аналізу, так як не виявлені на цьому етапі небезпеки не піддаються 
подальшому розгляду і зникають з поля зору. Існує ряд формальних методів виявлення небезпек. Як 
правило, дається попередня оцінка небезпек з метою вибору подальшого напряму діяльності: припинити 
подальший аналіз через незначності небезпек; провести більш детальний аналіз ризику; виробити 
рекомендації щодо зменшення небезпек. Вихідні дані і результати попередньої оцінки небезпек належним 
чином документуються.  

До третього етапу (оцінки ризику) переходять при необхідності після ідентифікації небезпек. 
Четвертий етап аналізу ризику технологічної системи (розробка рекомендацій по управлінню 

ризиком) проводять у випадку, якщо ступінь ризику вище прийнятної. 
Множинність результатів аналізу і можливість компромісних рішень дають підставу вважати, що 

аналіз ризику не завжди є строго науковим процесом, що піддається перевірці об'єктивними методами. 
Оцінка ризику являє собою загальний процес аналізу та оцінювання ризику. Ці дві основні складові 
доцільно розглядати нерозривно, так як процедура оцінювання ризику базується на результатах аналізу і 
зводиться зазвичай до визначення значення прийнятного (допустимого) ризику. Метою оцінки ризику є не 
тільки отримання його кількісної або якісної характеристики, але і ранжування цих характеристик, 
розстановка пріоритетів і вироблення рішень, спрямованих на зниження ризиків. При цьому оцінюються 
витрати і виграш від прийнятого рішення. Прогноз ризику то є оцінка ризику на певний момент часу в 
майбутньому з урахуванням тенденцій зміни умов прояву ризику [8]. 

Оптимальні норми безпеки проведення технологічних процесів збирання-розбирання з'єднань з 
натягом, засновані на прийнятності певних значень ризику, визначаються декількома факторами: 

- індивідуальне відношення до управління ризиком; 
- можливі масштаби наслідків; 
- звичність ризику; 
- розподіл ризику. 
Облік цих аспектів при нормуванні ризиків є складною функцією економічних, соціальних, 

технічних і інших аргументів. 
 

Висновки 
Таким чином, для технологічних систем індукційного нагріву, що проектуються, можна 

рекомендувати наступні аспекти регулювання ризику: 
− ризик не повинен перевищувати рівня, досягнутого для ІНУ; 
− ризик повинен бути знижений настільки, наскільки це практично досяжне в рамках обмежень 

(насамперед економічних); 
− не повинне бути складових ризику, що різко перевищують інші (аналог принципу рівної 

надійності, що використовується при забезпеченні надійності виробів). 
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РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛИ КАЧАНА ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ СТІСНЕНОГО ПАДІННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЗЕРЕН 
 
У статті приведені результати дослідження, які дозволяють розширити можливість 

застосування формули Качана для визначення швидкості стісненого падіння мінеральних зерен, яка є 
ефективною, але розрахована лише для зерен певного мінералу, не охоплює достатній діапазон крупності, 
має розриви. Показано, що її можливо застосувати на суміші мінералів, у достатньо широкому діапазоні 
крупності твердого, ліквідувавши розрив. Це відкриває перспективу моделювання процесів у гравітаційних 
апаратах збагачувальної галузі, спрямованого на їх удосконалення та розробку автоматизованих систем 
керування ними. 

Ключові слова: мінеральні зерна, формула Качана, швидкість стісненого падіння, крупність 
твердого 
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМУЛЫ КАЧАНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ СТЕСНЕННОГО ПАДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕРЕН 

 
В статье приведены результаты исследования, которые позволяют расширить возможность 

использования формулы Качана для определения скорости стесненного падения минеральных зерен, 
которая является эффективной, но рассчитана только для зерен определенного минерала, не охватывает 
достаточный диапазон крупности, имеет разрывы. Показано, что ее возможно применить в достаточно 
широком диапазоне крупности твердого, на смеси минералов, ликвидировать разрыв. Это открывает 
перспективу моделирования процессов в гравитационных аппаратах обогатительной отрасли, 
направленного на их усовершенствование и разработку автоматизированных систем управления ними. 

Ключевые слова: минеральные зерна, формула Качана, скорость стесненного падения, крупность 
твердого 
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EXPAND THE USE OF FORMULA KACHAN TO DETERMINE THE RATE CRAMPED DROP 
MINERAL GRAINS 

 
The paper presents the results of a study that extend the use of the formula for determining the speed 

Kachan constrained drop of mineral grains, which is effective, but is intended only for certain mineral grains, does 
not cover a sufficient range of size, has discontinuities. It is shown that it is possible to apply over a wide range of 
solid particle size, on a mixture of minerals, to bridge the gap. This opens up the prospect of process modeling in 
gravitational devices processing industry, aimed at their improvement and development of automated control 
systems of them. 

Keywords: mineral grain formula Kachan, speed constrained fall, size of the solid 
 

Постановка проблеми 
У ряді гравітаційних процесів у збагачувальній галузі промисловості відбувається масовий рух і 

осадження частинок твердого. При цьому кожна рухома частинка відчуває вплив інших. Крім того, водне 
середовище, у якому відбувається рух частинок, відчуває вплив як кожної частинки окремо, так і усієї їх 
рухомої маси у цілому. Практика показує, що швидкість стісненого осадження маси частинок залежить від 
їх концентрації і значно відрізняється від швидкості вільного падіння одиничних зерен у великому об’ємі 
води. Відсутність чітких знань умов стісненого падіння маси зерен у водному середовищі ускладнює 
розробку більш ефективних засобів здійснення гравітаційних процесів та систем автоматизованого 
керування ними, що приводить до значних непродуктивних втрат та недоотримання готового продукту, 
гальмування реалізації Державної науково-технічної програми “Ресурсозберігаючі технології нового 
покоління в гірничо-металургійному комплексі”, затвердженої Законом України “Про основи державної 
політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”, за напрямком 5.3.1 “Розробка технологій видобутку 
та збагачення сировинних матеріалів для металургійного виробництва, в тому числі з використанням 
відходів виробництва” та вимагає розробки теми “Автоматизація процесів керування розділенням твердого 
по крупності у механічних спіральних класифікаторах”, яка входить до плану наукової тематики 
Кіровоградського національного технічного університету і присвячена даній проблемі. Враховуючи, що 
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визначення швидкостей стісненого падіння мінеральних частинок у водному середовищі займає одне з 
центральних місць при розв’язанні даної проблеми, тема статті є актуальною. 

Стіснене падіння мінеральних зерен може мати місце лише при розпушеному матеріалі, коли 
виникає можливість для просування одних частинок відносно інших. Визначення швидкості стісненого 
осадження частинок за допомогою теоретичних розрахунків достатньо ускладнене, тому звертаються до 
встановлення закономірності стісненого падіння шляхом обробки експериментальних даних. При наявності 
стісненості кожна частинка піддається гідродинамічному впливу середовища та механічній дії з боку 
оточуючих мінеральних зерен. Вектор швидкості окремої частинки, що рухається у стіснених умовах, 
неперервно змінюється за величиною та напрямком. Швидкість цього руху можливо подати як частку від 
ділення певного вертикального відрізка між горизонтальними площинами, пройденого окремою частинкою, 
на витрачений час її руху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Гравітаційні методи в збагаченні застосовують здавна [1], використовуючи методи розділення 

частинок твердого за густиною [2, 3]. Моделювання процесів гравітаційного збагачення дозволяє підвищити 
його ефективність [4].Стіснений рух мінеральних частинок [5, 6] у різні роки досліджував ряд вітчизняних і 
зарубіжних учених. Відомі формули Річардса, Фінкея, Херста, Ханкока, Лященка, Качана, Фоменка, 
Міллера, Классена, Годена, Кізевальтера [7, 8, 9, 10, 11]. З різних причин запропоновані формули не 
дозволяють ефективно розв’язувати поставлені задачі. При вивченні стісненого падіння частинок твердого 
Херст, Лященко та інші дослідники враховували швидкість струменя у вільному перетині трубки. На 
відміну від них, Качан прийняв до уваги швидкість струменя у зависі та запропонував для стіснених умов 
формулу [7] 

m
mCCT −

=
1

υ , (1) 

де m – пористість середовища; 
     m/1-m – об’ємне відношення рідкого до твердого у зависі; 
     С – коефіцієнт, що є зведеною швидкістю стісненого падіння. 

Експериментальні дані достатньо добре співпадають з визначеними за формулою (1), однак її дані 
не співпадають з розміром частинок при d=0,65 мм – залежність має розрив (середина класу крупності у 
стандартному ряді сит), рекомендований діапазон застосування не охоплює великі розміри частинок 
твердого, що діють у гідравлічних апаратах, відсутні відомості про можливість використання при 
дослідженні  руху частинок, представлених різними мінералами та руди в цілому. Розробкою цих питань 
ніхто не займався. 

Формулювання мети дослідження 
Метою даної роботи є розробка заходів по розширенню області застосування формули Качана для 

визначення швидкості стісненого падіння мінеральних зерен. 
Викладення основного матеріалу дослідження 

У формулі (1) Качан зведену швидкість стісненого падіння мінеральних зерен подав у вигляді 
залежності 

( )( )01000 ddaC −−= δ , (2) 
де а – коефіцієнт, що враховує залежність зведеної швидкості від в’язкості рідини, форми та шорсткості 
поверхні зерен, м3/кг·с; 
     δ – густина мінеральних зерен, кг/м3; 
     d – діаметр мінеральних зерен, м; 
     d0 – сталий для певних умов параметр, який залежить від виду мінералу і розміру зерен, м. 

З залежності (2) видно, що зведена швидкість стісненого падіння мінеральних зерен 
пропорціональна густині і діаметру частинок твердого, однак вона додатково визначається показниками а і 
d0. Коефіцієнт а має певне значення для конкретного матеріалу, яке є сталим для цілком визначеного 
діапазону крупності. Автор формули виділяє два діапазони крупності мінеральних зерен. Параметр d0 має 
таку ж природу – є незмінним для певного мінералу і діапазону крупності, причому діапазони крупності у 
першому і другому випадках не співпадають. за коефіцієнтом а діапазони мають кінець і початок при 
діаметрі частинок 0,77 мм, а за параметром d0 – при розмірі мінеральних зерен 0,65 мм. Це означає, що 
математична модель у вигляді прямої досить наближено описує процес, а показники а і d0 у ньому є не 
константами, а змінними величинами. 

Сказане вище не дозволяє використовувати залежність (1) для неперервного теоретичного описання 
гравітаційних процесів збагачення з метою їх пізнання, удосконалення та розробки сучасних систем 
автоматичного керування ними. 

Аналіз значень коефіцієнта а, отриманих автором цієї формули у своїх дослідженнях показує, що 
вони змінюються порівняно у нешироких межах для різних крупностей і мінералів. Так, наприклад 
а=0,00858 для зерен кварцу діаметром до 0,77 мм, 0,01536 – для зерен кварцу більше 0,77 мм, для магнетиту 
– 0,01125. Тобто, при зростанні крупності і густини мінеральних зерен коефіцієнт а збільшується, але не 
дуже у широких межах. Тому при здійсненні теоретичних досліджень з достатньою для практики точністю 
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можливо коефіцієнт а приймати незмінним, 
обґрунтовуючи його конкретне значення. Наприклад, 
при дослідженні процесів з дрібним матеріалом краще 
брати а=0,00858, дещо збільшивши його з врахуванням 
густини твердого. Слід також враховувати, що у 
багатьох гравітаційних процесах висока точність взагалі 
не потрібна, оскільки важливі лише самі тенденції 
поведінки тих чи інших фракцій твердого. 

Крім того, дослідженнями автора формули 
встановлено, що параметр d0 також визначається як 
крупністю матеріалу, так і його густиною. Для кварцу 
d0=0,00036 м при діаметрі частинок 0,65…2,02 мм, для 
магнетиту d0=0,00012 м [7]. Приймаючи лінійну модель 
зміни d0, можливо визначити аналітичну залежність 
даного параметра від густини твердого δТ у кожному 
діапазоні крупності. Для більш крупних частинок вона 
подана на рис.1 прямою 1, де точки А і В відповідно 

мають координати кварцу [d0=0,00036 м; δК=2650 кг/м3] і магнетиту [d0=0,00012 м; δМ=5100 кг/м3]. 
Аналітично вона буде мати рівняння 

Tkdd δ−= 010 ,            (3) 
де d0 – значення параметра для мінералу з густиною δТ у діапазоні крупних частинок, м; 
     d01 – початкове значення параметра для діапазону крупних частинок, м; 
     k – коефіцієнт нахилу прямої, м4/кг. 

У рівнянні (3) d01 і k є невідомими величинами. Запишемо відповідно (3) систему рівнянь для точок 
А і В. Вона буде мати наступний вигляд 
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−=

.510000012,0
,265000036,0

01

01
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Визначивши з (4) k і підставивши у рівняння (5), знайдемо d01=0,0006198 м. Підставивши знайдене 
d01 у рівняння (4), визначимо k=0,000000098 м4/кг. 

З врахуванням знайдених параметрів рівняння (3) для крупних частинок прийме вигляд 
Tмd δ⋅−= 000000098,00006198,00 , (6) 

де δТ – густина матеріалу у кг/м3, для якого відшукується параметр d0, м. 
Для залізної руди з δР=3300 кг/м3 відшукуваний параметр буде дорівнювати d0=0,0002964 м, що 

позначено точкою С на рис.1 на прямій 1, яка відповідає крупності твердого d=0,65…2,02 мм. Залежність (6) 
дозволяє визначати параметр d0 для будь-якого мінералу у вказаних межах крупності. 

Залежність (6) отримана на підставі експериментальних даних, однак лінійність моделі не 
обґрунтовувалась. Дослідами Качана встановлено, що відношення зведених швидкостей стісненого падіння 
зерен різних мінералів до зведеної швидкості стісненого падіння зерен кварцу такої ж крупності постійне 
для достатньо широкого діапазону. Це означає, що відношення зведених швидкостей можливо наближено 
прирівняти частці від ділення ваги даного матеріалу у воді на вагу у ній кварцу, тобто 

1000
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−
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звідки невідома зведена швидкість 
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( )1000
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де Скв, δкв – відповідно зведена швидкість стісненого падіння та густина зерен кварцу; 
     Сх, δх – відповідно зведена швидкість стісненого падіння та густина зерен мінералу, який досліджується. 

Залежність (8) можливо використовувати для наближеного визначення швидкості стісненого 
падіння зерен будь-якого мінералу, однак вона не враховує крупності твердого. Використаємо її для 
порівняння результатів розрахунку параметра d0 за залежністю (6) для діапазону крупних частинок 
твердого. Для частинок діаметром 1,4 мм зведена швидкість їх падіння, визначена за залежністю (2) з 
залученням (6), для руди з δР=3300 кг/м3 склала СР=0,038988 м/с. Наближене значення, знайдене за 
формулою (8), СРН=0,036741 м/с. Як видно, результати достатньо добре співпадають, що підтверджує 
правильність лінійної моделі зміни d0 у функції густини твердого. 

Якщо крупність частинок кварцу буде менше 0,65 мм, за даними автора формули параметр d0 
становитиме 0,00003 м [7]. Це буде відповідати точці Д на рис.1. Через дану точку повинна проходити 
пряма, що характеризує зв'язок d0 з густиною твердого для дрібних класів. Якщо допустити, що чутливість 
зведеної швидкості стісненого падіння зерен у діапазоні дрібних фракцій однакова з показником для 

Рис.1. Залежність параметра d0 від густини твердого: 
1 – для діапазону крупних частинок; 2 – для діапазону 
дрібних частинок і чутливістю для крупних; 3 – для 

діапазону дрібних частинок з пониженою чутливістю 
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крупних фракцій, то пряма 2 через точку Д повинна пройти паралельно прямій 1 на рис.1. Рівняння прямої 2 
у точці Д буде мати вигляд 

kd δ000000098,000003,0 02 −= , (9) 
де δk=2650 кг/м3, а d02=0,0002897 м. 

З врахуванням знайденого d02 рівняння прямої 2 прийме вид 
Tмd δ⋅−= 000000098,00002897,00 , (10) 

де δТ – густина твердого, що досліджується. 
Для руди дрібних фракцій з густиною δР=3300 кг/м3 відповідно (10) параметр d0=-0,0000337 м. Як 

видно, при дрібних мінеральних зернах за певних їх густин параметр d0 буде від’ємним (точка Д на рис.1.), а 
у залежності (2) отримаємо множник (d+d0) замість (d-d0), однак це не викривляє фізичного змісту процесу, 
оскільки множник (d+d0) збільшується, що відповідає зростанню зведеної швидкості стісненого падіння 
зерен при більшій їх густині. Зведена швидкість стісненого падіння зерен діаметром 0,05 мм і густиною 
3300 кг/м3, визначена за формулами (2) і (10) склала СР=0,001652. Цей же показник, знайдений за 
наближеною формулою (8) , дорівнює 0,000394. Як видно, знайдені значення швидкостей відрізняються на 
порядок, що не підтверджує гіпотезу однакової чутливості швидкості стісненого падіння зерен до їх густини 
у діапазонах дрібних і більш крупних фракцій. 

Фізично густина твердого повинна здійснювати менший вплив на швидкість стісненого падіння 
зерен у діапазоні дрібних фракцій. Тому нахил прямої у даному діапазоні повинен бути значно меншим, ніж 
прямої 1. Доцільно витримувати також експериментально підтверджену залежність (2) з множником (d-d0). 
Нова пряма на рис.1 також повинна проходити через точку Д з достатньо незначною ординатою 0,00003 м. 
Враховуючи незначну за величиною граничну ординату 0,00003 м і неможливість отримання від’ємних 
значень ординат, гранична права точка, через яку проходить нова пряма 3 на рис.1, може бути вибраною за 
умови найвищої густини мінералу і d0=0. Таким мінералом є кіновар з густиною δКН=8000 кг/м3 [12]. Тому 
пряма 3 для дрібних фракцій повинна пройти через точки Д і F (рис.1). Рівняння прямої, що проходить через 
точки Д і F, буде мати вид [13] 

5350
2650

00003,0
00003,00 −

=
−
− Td δ

, (11) 

після перетворення якого отримаємо 

Td δ0000000056,00000448598,00 −= . (12) 
Порівняння значень зведених швидкостей стісненого падіння зерен визначених за формулами (2) і 

(12), з одного боку, та за формулою (8), з іншого боку, показали наступне. Для руди з густиною 3300 кг/м3 і 
крупністю 0,23 мм точне значення С склало 0,0040182 м/с, а наближене 0,0039468 м/с. Для магнетиту з 
δМ=5100 кг/м3 і такою ж крупністю ці показники відповідно склали 0,0075175 м/с і 0,0070356 м/с. Отже, і в 
діапазоні дрібних фракцій підтверджується лінійність залежності d0 від густини твердого, але чутливість тут 
значно нижча. Проведені дослідження показали, що рівняння (6) і (12) дозволяють визначати параметр d0 
для різних мінералів і руд як у діапазоні частинок, менших 0,65 мм, так і у діапазоні крупності від 0,65 мм 
до 2,02 мм. У дослідженнях, де не вимагається занадто висока точність, можливо використовувати рівняння 
(8). 

При дослідженні гравітаційних процесів звичайно відомі матеріал, тобто густина твердого δТ, і 
густина пульпи γП. Використання залежності (1) передбачає знання коефіцієнта розрідження, який можливо 
подати у вигляді 

T

TП
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V

VV
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V

m
m −
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, (13) 

де VP – об’єм рідини у певному об’ємі пульпи VП; 
     VТ – об’єм твердого у цьому ж об’ємі пульпи. 

Об’єм твердого у певному об’ємі пульпи можливо подати залежністю 
( )

( )1
1

−
−

=
T
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T

VV
δ
γ

. (14) 

Підставивши (14) у залежність (13) і, зробивши перетворення, отримаємо 

10001 −
−

=
− П

ПT
m

m
γ

γδ
, (15) 

де γП – густина пульпи, кг/м3. 
Отже, коефіцієнт розрідження легко встановити, знаючи умови експерименту, тобто δТ і γП. 
З врахуванням виразів (1) і (2) швидкість стісненого падіння мінеральних зерен буде дорівнювати 

( )( )
m

mdda TСТ −
−−=

1
1000 0δυ , (16) 

де m/1-m буде змінюватися в залежності від густини пульпи. 
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Промоделюємо процес стісненого падіння зерен руди δР = δТ =3300 кг/м3 у широкому діапазоні 

зміни густини пульпи, орієнтуючись на більш точне визначення показників для дрібних класів крупності, 
прийнявши а=0,00858 м3/кг·с. Коефіцієнт розрідження m/1-m при цьому буде приймати значення, зведені до 
табл.1. З даних табл.1 видно, що коефіцієнти розрідження пульпи значно відрізняються між собою. 

З врахуванням а, δТ , d0 і m/1-m рівняння (16) можливо подати у конкретному вигляді у функції 
діаметра зерен d для діапазонів крупністю до 0,65 мм і від 0,65 мм до 2,02 мм. Вони зведені до табл.2. і 
табл.3. 

З табл.2 і табл.3 видно, що густина пульпи суттєво впливає на швидкість стісненого падіння 
частинок руди. Залежності для дрібних і більш крупних частинок значно відрізняються між собою. 

Моделювання здійснимо у межах прийнятих класів крупності матеріалів при ситовому аналізі [14], 
враховуючи середній розмір зерен у кожному класі (табл.4). Будемо рахувати, що пульпа у досліді 
складається зі сферичних частинок однакової крупності і має певну густину при незмінній густині руди 
3300 кг/м3. Швидкість стісненого падіння визначаємо за залежностями, поданими у табл.2 і табл.3. За 
результатами моделювання на рис.2 побудовані графіки зміни швидкості стісненого падіння зерен руди від 
розміру  у пульпах з різними густинами. З рис. 2 видно, що при збільшенні діаметра частинок швидкість 
стісненого падіння зростає. Збільшення густини пульпи приводить до зменшення нахилу залежностей, тобто 
при значних густинах пульпи зерна одного і того ж діаметра падають повільніше. Швидкість падіння при 
збільшенні густини пульпи у розглянутих межах зменшується практично втричі. Автор формули розглядав 
процеси падіння при найбільших діаметрах d=2,02 мм, однак з залежностей видно, що дослідження можливо 
проводити і при d=2,5 мм. 

Таблиця 1 
Залежність коефіцієнта розрідження пульпи m/1-m від її густини 

Густина пульпи 
γП, кг/м3 

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

m
m
−1

 
1,595 1,300 1,091 0,917 0,766 0,645 0,533 

Таблиця 2 
Рівняння для моделювання швидкості стісненого падіння зерен руди крупністю до 0,65 мм 

Густина пульпи γП, 
кг/м3 

Рівняння для визначення швидкості стісненого падіння зерен руди крупністю до 
0,65 мм 

1900 ( )0000264,047573,311 += dCTυ , м/с 
2000 ( )0000264,065420,251 += dCTυ , м/с 
2100 ( )0000264,052979,211 += dCTυ , м/с 
2200 ( )0000264,009410,181 += dCTυ , м/с 
2300 ( )0000264,012216,151 += dCTυ , м/с 
2400 ( )0000264,072843,121 += dCTυ , м/с 
2500 ( )0000264,051822,101 += dCTυ , м/с 

Таблиця 3 
Рівняння для моделювання швидкості стісненого падіння зерен руди крупністю від 0,65 мм до 2,02 мм 

Густина пульпи γП, 
кг/м3 

Рівняння для визначення швидкості стісненого падіння зерен руди крупністю 
0,65…2,02 мм 

1900 ( )0002964,047573,312 −= dCTυ , м/с 
2000 ( )0002964,065420,252 −= dCTυ , м/с 
2100 ( )0002964,052979,212 −= dCTυ , м/с 
2200 ( )0002964,009410,182 −= dCTυ , м/с 
2300 ( )0002964,012216,152 −= dCTυ , м/с 
2400 ( )0002964,072843,122 −= dCTυ , м/с 
2500 ( )0002964,051822,102 −= dCTυ , м/с 

Таблиця 4 
Розмір (діаметр) частинок руди, які розглядалися при моделюванні 

Розмір зерен у класі, 
мм 

-0,056 +0,056 +0,07 +0,16 +0,3 +0,5 +0,8 +2,0 +3,0 

Середній розмір 
зерна у класі d, мм 

0,05 0,063 0,115 0,23 0,4 0,65 1,4 2,5 4,5 
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У точці d=0,65 мм теоретичні 

залежності дають розрив з достатньо 
великою різницею у значеннях 
швидкостей стісненого падіння зерен, 
визначених за формулами для дрібних і 
більш крупних матеріалів. За даними 
автора формули значення υСТ при 
інших діаметрах частинок достатньо 
добре співпадають з 
експериментальними даними. Це 
вказує на те, що прийнята математична 
модель процесу у вигляді лінійних 
залежностей лише наближено описує 
рух зерен і зовсім не описує його окіл 
точки d=0,65 мм. Оскільки на віддалені 
від точки d=0,65 мм теоретичні і 
експериментальні дані співпадають 
добре, то між двома гілками фізичної 
залежності у вигляді прямих повинна 
існувати крива, що їх спрягає. Дві 
спряжені гілки прямих дають S-подібну 
характеристику, яка найбільше 
відповідає фізичній суті задачі і 
достатньо часто описує процеси у 
технічних системах [15]. Приклад 
спряження гілок у вигляді прямих, що 
описують падіння зерен руди, подано 
на рис.3. Аналіз показує, що 
найкращим положенням спрягаючої 
кривої є така, що при d=0,65 мм 
проходить через точку, яка дорівнює 
середньому арифметичному значенню 
швидкостей стісненого падіння зерен 
руди, визначених за формулами для 
першого та другого діапазону 
крупності у даній точці (рис.3). На 
графіках рис.3 наглядно це 
підтверджується. 

Для використання 
залежностей, зображених на рис.3, при 
дослідженні швидкостей стісненого 
падіння мінеральних зерен необхідно 
мати їх аналітичний вираз. Як показує 
аналіз, такий вираз відшукувати немає 
необхідності, оскільки при дослідженні 
звичайно використовують середні 
значення діаметрів частинок у класі 
крупності. Найближчі значення 
діаметрів ліворуч і праворуч точки 
d=0,65 мм – це 0,4 мм і 1,4 мм значно 
віддалені і не належать спрягаючій 
кривій. Тому при дослідженні слід 
використовувати запропоновані 
автором формули з обчисленням 
середнього арифметичного швидкостей 
стісненого падіння зерен у точці 
d=0,65 мм, визначених за обома 
залежностями. 

 
 
 
 

Рис.2. Залежність швидкості стісненого падіння частинок твердого від їх 
діаметра при різних густинах пульпи: 

1 – 1,9 кг/л; 2 – 2,0 кг/л; 3 – 2,1 кг/л; 4 – 2,2 кг/л; 5 – 2,3 кг/л;  6 – 2,4 кг/л;        
7 – 2,5 кг/л 

Рис.3. Залежності швидкості стісненого падіння частинок руди, що 
відповідають фізичній суті даного процесу: 

1, 3, 4, 6, 7, 9 – гілки прямих; 2, 5, 8 – спрягаючі криві; 1-2-3- при 
γ=1900 кг/м3; 4-5-6- при γ=2300 кг/м3; 7-8-9- при γ=2500 кг/м3 
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Висновки 

Таким чином, розроблені заходи по розширенню області застосування формули Качана для 
визначення швидкості стісненого падіння мінеральних зерен. Запропоновано коефіцієнт а використовувати 
незмінним і обґрунтовувати його значення відповідно умовам майбутніх досліджень. Розроблено підходи 
визначення параметра d0 у діапазоні дрібних і більш значних крупностей у залежності від густини твердого 
та коефіцієнта розрідження пульпи, виходячи з умов виконання експерименту. Показано, що математична 
модель не відповідає фізичній суті процесу окіл точки d≅0,65 мм, однак на практиці рекомендовано 
використовувати лінійні залежності з визначенням середнього арифметичного швидкостей падіння 
мінеральних зерен у точці d=0,65 мм, розрахованих за першою і другою формулами. Дослідження можливо 
проводити до значень діаметрів зерен 2,5 мм. 

Проведені дослідження відкривають перспективу моделювання процесів у гравітаційних апаратах 
збагачувальної галузі спрямованого на їх удосконалення та розробку автоматизованих систем керування 
ними. 
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УДК 621.757 
А.В.КУПРИЯНОВ 

Украинская инженерно-педагогическая академия 
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ  

ПРИ НАЛИЧИИ ПОГРЕШНОСТИ ГЕОМЕТРИИ ФОРМЫ 
 

Исследовано влияние погрешности геометрии формы на прочность цилиндрического соединения с 
натягом. Прочность соединения с идеальной цилиндрической геометрией сравнивалась с прочностью 
соединения при наличии конусообразности, седлообразности, бочкообразности, овальности. Был проведен 
расчет методом конечных элементов в Ansys и экспериментальные натурные исследования. Теоретически 
и экспериментально полученные результаты хорошо согласуются. Установлено, что прочность 
цилиндрического соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы снижается 
существенно, до 40%. 

Ключевые слова: прочность соединения с натягом, погрешность геометрии формы 
 

О.В.КУПРІЯНОВ 
Українська інженерно-педагогічна академія 

МІЦНІСТЬ З'ЄДНАННЯ З НАТЯГОМ ЗА НАЯВНОСТІ ПОХИБКИ ГЕОМЕТРИИ ФОРМИ 

Досліджено вплив похибки геометрії форми на міцність циліндричного з'єднання з натягом. 
Міцність з'єднання з ідеальною циліндричною геометрією порівнювалася з міцністю з'єднання при 
наявності конусоподібності, седлоподібності, бочкоподібності, овальності. Був проведений розрахунок 
методом кінцевих елементів в Ansys та експериментальні натурні дослідження. Теоретично і 
експериментально отримані результати добре узгоджуються. Встановлено, що міцність циліндричного 
з'єднання з натягом при наявності похибки геометрії форми знижується істотно, до 40%. 

Ключові слова: міцність з'єднання з натягом, похибка геометрії форми 
 

O.V.KUPRIYANOV 
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

 
DURABILITY OF CYLINDRICAL JOINT WITH INTERFERENCE FIT 

 WITH INACCURACY OF GEOMETRICAL FORM 
 

Influence of inaccuracy of form geometry on durability of cylindrical joint with interference fit is explored. 
Durability of joint with ideal cylindrical geometry was compared to durability of connection at presence of 
inaccuracy of geometrical form taper, bow, ovality. A calculation is conducted using finite element method in Ansys 
and compareв with experimental field studies. Theoretical and experimental results are in good agreement. It is 
found that for small diameter cylindrical joint strength durability during normal relative geometric accuracy is 
reduced significantly, down to 40%. 

Keywords: durability of joint with interference fit, inaccuracy of geometrical form. 
 

Постановка проблемы 
Цилиндрические соединения с натягом широко применяются в машиностроении. Основная функция 

соединения с натягом – обеспечивать жесткое неподвижное положение одной детали относительно другой. 
Соединение может работать на осевой сдвиг, проворачивание или испытывать комбинированную нагрузку.  

Прочность соединения зависит от многих факторов: натяг, материала контактирующих 
поверхностей, их шероховатости и погрешности геометрии формы, состояния поверхностного слоя, способа 
сборки, смазки, промежуточных сред и т. д. [1, 2]. Необходимо учитывать каждый фактор, чтобы дать 
прогноз относительно прочности соединения с натягом.  

 
Анализ последних достижений и публикаций 

Расчет статической прочности цилиндрического прессового соединения обычно производится по 
формулам, основанным на решении плоской осесимметричной задачи теории упругости (задача Ляме – 
Гадолина). Прочность продольно-прессового соединения с натягом прямо пропорциональна площади 
контактирования. Хотя в целом, адекватность такой модели никто не оспаривает, несоответствия с 
практическими результатами часто имеют место. В таком случае несоответствия устраняют за счет 
коэффициента трения.  Его величина должна аккумулировать все неучтенные параметры. Крагельский И. В. 
[3] построил наиболее общую и адекватную теорию трения твердых тел. Поскольку коэффициент трения 
нелинейно зависит от большого количества факторов, результат расчета имеет скорее оценочный характер и 
применяется на этапе проектирования. 

Поэтому для прочности соединения с натягом всегда проводят экспериментальную проверку. 
Исследованием прочности, в зависимости от различных факторов, занимались Андреев Г.Я. [4], 
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Арпентьев Б.М. [5], Святуха А.А. [6] а также Sen S. [7]. Исследования проводились с планированием 
экспериментов, получены графические зависимости прочности. 

Некоторые факторы, влияющие на прочность соединения с натягом, исследованы достаточно 
детально. Известно, что наибольшее влияние на прочность такого соединения оказывает величина натяга. К 
другим параметрам, оказывающим существенное влияние, относятся: 

• материал и характеристики поверхностного слоя сопрягаемых деталей; 
• микрогеометрия посадочных поверхностей – шероховатость и ее направление; 
• наличие промежуточных сред – смазки, клеевых прослоек. 

Влияние погрешности геометрии формы исследовано недостаточно. Это можно объяснить тем, что 
специальное проведение таких исследований требует механической обработки деталей с прецизионной 
точностью. 

Цель исследования 
Целью исследования является теоретическое определение величины влияния погрешности 

геометрии формы на прочность соединения с натягом в зависимости от величины геометрической точности 
соединения, и сравнение ее с экспериментальными данными. 

 
Основная часть 

Исследуемое соединение 
Для цилиндрических соединений нормируются совокупность отклонений всей поверхности (допуск 

цилиндричности), отдельных ее сечений, либо отдельных геометрических элементов, независимо от формы 
реальной поверхности. В данной работе с целью исследования влияния формы реальной поверхности на 
прочность соединения рассматривались применявшиеся ранее частные виды отклонений формы. К ним 
относятся отклонения профиля поперечного сечения: конусообразность, бочкообразность, седлообразность 
и отклонение от круглости: овальность. 

Относительная геометрическая точность формы может составлять от 60% поля допуска для 
нормальной (А) до менее 25% для особо высокой геометрической точности. Если при сборке с натягом 
погрешность геометрии формы деталей не нормируется, то ее величина может соответствовать нормальной 
геометрической точности. 

Для сравнительных расчетов была выбрана посадка Ø60 H8/u8, как одна из достаточно грубых из 
применяемых для соединений с натягом. Для 8-го квалитета нормальная (А) относительная геометрическая 
точность соответствует 7-й степени точности. Для Ø60 допуск погрешности геометрии формы 16 мм на 
сторону, 32 мм на диаметр. С целью усилить влияние погрешностей геометрии формы принимался 
минимальный натяг в соединении – 0,04 мм. Материал исследуемых деталей сталь 45. 

Экспериментальные образцы показаны на рис. 1, погрешность геометрии формы графически 
увеличена для наглядности. Втулки были приняты цилиндрическими (рис. 1 а), а погрешность геометрии 
формы моделировалась на валах. Соединения с цилиндрическим валом (рис. 1 б) сравнивались с имеющими 
конусообразность, седлообразность, бочкообразность и овальность (рис. 1 в – 1 е). На прочность соединения 
оказывает влияние только геометрия посадочной поверхности, тем не менее для валов предусматривались 
хвостовики, которые при проведении экспериментальной проверки теоретических результатов упростят 
выпрессовывание. 

 
Определение коэффициента трения для соединений с погрешностью геометрии формы 

Коэффициент трения можно представить как постоянный при отсутствии погрешности геометрии 
формы, и переменный, пропорционально уменьшающийся на участках уменьшения натяга на погрешности 
геометрии. Поэтому коэффициент трения можно представить как двухкомпонентную линейную модель, в 
которой первая часть определяется величиной коэффициента трения в условиях постоянного нормального 
давления для данной контактной пары, а вторая зависит от изменения нормального давления в каждой точке 
контакта при наличии погрешности геометрии формы: 

f = fc + fv .      (1) 
f = Kc Ac + Kv Av ,     (2) 

где Ac – постоянная составляющая контактного объема; Av – переменная составляющая контактного объема; 
Kc и Kv – коэффициенты. 

Для цилиндрического соединения с натягом: 
Ac = π d l N / 2.      (3) 
Av = π d l Nv / 2,      (4) 

где ∫=
r

l
v NdNN  – усредненный натяг в соединении с учетом погрешности геометрии формы, от левой l до 

правой r части соединения; d – диаметр соединения; l – длина соединения. 
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Рис. 1. Отклонения формы цилиндрических поверхностей, которые исследовались 

Для определения коэффициентов Kc и Kv в формуле (2) воспользуемся данными [4]. Андреев Г.Я. 
проводил исследование прочности тепловых посадок с аналогичными нашим характеристиками: 
посадочный диаметр d = 48 мм, натяг N = 0,03-0,07 мм, температура среды 20°С, температура нагрева 
втулки 300°С, материал сталь 45, посадочные поверхности шлифованные, без смазки, без погрешности 
геометрии формы. По результатам экспериментов Андреева Г.Я. средний коэффициент трения, 
определенный по (2) получился  f = 0,38. Учитывая, что у нас натяг ниже, чем в монографии Андреева Г.Я., 
будем ориентироваться на коэффициент трения f = 0,35. В этом случае при Ac = 1,4 мм2 величина Kc = 0,25 
(см. (2), Av = 0). При наличии погрешности геометрии Kv = -0,125. Полученные коэффициенты трения 
сведены в таблицу 1. 

 
Теоретическое определение прочности 

Расчет статической прочности исследуемого прессового соединения (рис. 1 б) на осевой сдвиг по 
формулам, основанным на решении плоской осесимметричной задачи теории упругости, дает прочность 
соединения F = 171 кН. Характеристики материала: модуль упругости E = 2 ∙ 105 МПа; коэффициенты 
Пуассона ν = 0,3; приняты одинаковыми для вала и втулки. При этом расчете коэффициент трения без 
погрешности геометрии был принят f = 0,35. 

Моделирование прочности цилиндрического соединения с натягом при наличии погрешности 
геометрии формы для исходных данных рис. 1 было проведено средствами пакета инженерного анализа 
Ansys. В Ansys реализованы возможности для геометрического моделирования, поэтому был проведен 
расчет для вала с хвостовиком, что позволило приблизить решение к реальной задаче. Форма 
седлообразности и бочкообразности моделировалась дугой окружности, овальность в осевом сечении 
моделировалась овалом. 

При расчете прочности свободному краю хвостовика вала задавалось смещение 1 мм, а 
противоположный край втулки закреплялся в осевом направлении. После расчета выводилась сила, которая 
вызывала такое смещение.  

На рис. 2 изображены полученные эквивалентные напряжения по критерию фон Мизеса. 

147 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Эквивалентные напряжения по критерию фон Мизеса при наличии конусообразности  
а), седлообразности б), бочкообразности в)  овальности, вид с торца г) 

Для случая цилиндричности, конусообразности, седлообразности и бочкообразности задача 
решалась в плоской постановке для половины изделия (на радиус), овальности – в объемной, для четверти 
конструкции. Для построения конечно-элементной модели первых четырех схем был использован элемент 
“PLANE82” с включенной опцией «axysymmetric», что и дало возможность свести объемную задачу к 
плоской. На линиях контакта использовались элементы «CONTA172» и «TARGE169». Для овальности были 
использованы твердотельные конечные элементы «SOLID95». Натяг моделировался начальным 
проникновением элементов. 

Результаты моделирования прочности цилиндрического соединения с натягом при наличии 
погрешности геометрии формы приведены в таблице 1, для наглядности относительная прочность также 
изображена на гистограммы рис. 4. 

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что полученная численными методами 
прочность цилиндрического соединения с натягом при наличии максимально допустимой погрешности 
геометрии формы меняется существенно. Наличие конусообразности и овальности уменьшает прочность до 
20%, седлообразность уменьшает прочность соединения на 36%, и только бочкообразность не приводит к 
существенному снижению. Таким существенное снижением прочности нельзя пренебрегать на практике, 
особенно для седлообразности. 
 
Экспериментальное определение прочности 

Достаточно грубая из применяемых для соединений с натягом посадка была выбрана по причине 
ограничений по точности имеющегося обрабатывающего оборудования. Дело в том, что изготовление 
погрешности формы на экспериментальных образцах необходимо было выполнять в пределах поля допуска 
посадки, при повышении точности затруднительно специально получить требуемую погрешность геометрии 
формы. Для искусственного получения погрешности геометрии формы на поверхности экспериментальных 
валиков использовались токарные станки с программным управлением. Посадочные  поверхности втулок 
шлифовались. 

В процессе эксперимента были изготовлены, измерены, скомплектованы, собраны тепловой 
сборкой, а затем распрессованы 15 соединений, по три каждого вида: без погрешности геометрии, с 
конусообразностью, седлообразностью, бочкообразностью и овальностью. 
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Для измерения наружного диаметра использовался оптиметр ИК6, с ценой деления 0,001 мм. Для 

измерение внутреннего диаметра использовался нутромер с индикаторной головкой с ценой деления 0,001 
мм. Измерение величины шероховатости проводилось на двойном микроскопе МИС-11. Для разборки 
экспериментальных соединений использовался пресс Р50. Запись диаграммы распрессовки проводить через 
входящую в состав пресса систему, на миллиметровую бумагу. 

Поскольку задачей эксперимента было установить влияние погрешностей геометрии формы на 
прочность, то все другие параметры экспериментальных образцов, как то: материал, шероховатость, 
окончательная обработка, были идентичны. Однако при изготовлении экспериментальных образцов стало 
понятно, что при помощи доступных методов механической обработки невозможно совершенно уравнять 
натяг. В то же время величина натяга оказывает на прочность соединения гораздо большее влияние, чем 
прочие факторы. Поэтому воспользовались предложенными в [8] методами комплектования на основе 
ранжирования для выравнивания натяга. При этом для “лучших” образцов среднее отклонение натяга от 
номинального меньше 0,01 мм. В “оставшиеся” были выведены те, у которых точность полученной на валах 
погрешности геометрии несколько ниже. 

Фотография соединений после тепловой сборки изображена на рис. 3 а), после распрессовки на 
рис. 3 б). Полученная в результате экспериментов прочность экспериментальных соединений приведена в 
табл. 1, а также в относительных цифрах на гистограмме рис. 4. 

В результате экспериментов получили, что наибольшее снижение прочности, до 0,59, имело в 
соединениях с седлообразностью. Конусообразность показала прочность 0,87. Бочкообразность и 
овальность показали приблизительно равную, прочность, 0,8 и 0,79 соответственно. 

                
а)       б) 

Рис. 3 Экспериментальные соединения до и после распрессовки 

Сравнение прочности по результатам моделирования в Ansys и результатов натурных экспериментов 
В табл. 1 обобщены данные о влиянии погрешности геометрии формы на осевую прочность 

соединений с натягом, рассчитанные при моделирования методом конечных элементов в Ansys и 
полученные в результате экспериментов. На рис 4 приведены графические результаты относительной 
прочности, прочность соединения без погрешности геометрии принята за единицу. 

Полученные теоретически и экспериментально результаты хорошо согласуются, в пределах 10%. 
Исключением является бочкообразность, при которой экспериментальные результаты оказались на 25% 
ниже теоретических. Это можно объяснить тем, что натяги экспериментальных соединений с 
бочкообразностью случайно оказались ниже (0,0372 мм и 0,0303 мм) среднего натяга 0,04 мм. А, как 
известно, величина натяга оказывает наибольшее влияние на прочность соединения. 

 
Таблица 1 

Прочность при распрессовке чистовых экспериментальных образцов, сравнение результатов 
моделирования в Ansys и натурных экспериментов 

Наличие и вид 
погрешности 

Коэффиц
иент 

трения 

Прочность 
МКЭ Ansys, 

кН 

Относительн
ая прочность 
МКЭ Ansys 

Эксперим
ент, кН 

Относительная 
прочность 

эксперимент 

Отношение 
Ansys/экспериме

нт 

Без погрешности 0,350 172 1 166,5 1 1,03 
Конусообразность 0,280 137,7 0,80 144,5 0,87 0,95 
Седлообразность 0,257 109,8 0,64 99 0,59 1,11 
Бочкообразность 0,303 168 0,98 134 0,80 1,25 
Овальность 0,288 140,5 0,82 131 0,79 1,07 
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Рис. 4 Сравнительные результаты относительной теоретической и экспериментальной прочности на осевой сдвиг соединений с 

погрешностью геометрии 

Полученные теоретические результаты подтверждены экспериментальными данными, поэтому 
предложенный подход для моделирования прочности цилиндрического соединения с натягом возможно 
использовать и для соединений других размеров и конфигурации. 

Уменьшение прочности определено для нормальной (А) геометрической точности, при которой 
точность формы может составлять 60% поля допуска. Поэтому целесообразно ввести нормирование 
погрешности геометрии формы при изготовлении деталей для ответственных соединений с натягом. Для 
таких соединений целесообразно устанавливать особо высокую геометрическую точность, при которой 
погрешность формы не должна превышать 25% поля допуска. Соответственно снижение прочности будет 
меньше в два раза. 

Выводы 
1. Проведенные эксперименты показали, что погрешность геометрии оказывает существенное влияние на 

прочность цилиндрического соединения с натягом. 
2. Наибольшее снижение прочности, до 40%, оказывает седлообразность.  Конусообразность и овальность 

снижает прочность на 20%, бочкообразность не приводит к существенному снижению. 
3. Полученные моделированием методом конечных элементов в Ansys результаты хорошо (в пределах 

10%) согласуются с экспериментальными данными. Исключением является уменьшенная на 25%, по 
сравнению с моделированием, прочность экспериментальных соединений с бочкообразностью, что 
объясняется меньшими натягами экспериментальных соединений. Это свидетельствует о том, что для 
других типоразмеров, материала и величин погрешностей формы для оценки прочности соединения с 
натягом можно использовать моделирование методом конечных элементов с предложенным расчетом 
коэффициента трения. 

4. Целесообразно ввести нормирование погрешности геометрии формы при изготовлении деталей для 
ответственных соединений с натягом. Для таких соединений целесообразно устанавливать особо 
высокую геометрическую точность, при которой погрешность формы не должна превышать 25% поля 
допуска. 
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УДК 681.518 
Н. А. ЛЮБИМОВА  

Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева 
 

КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КОНТРОЛЯ С УЧЕТОМ НАРУШЕНИЙ  СТАЦИОНАРНОСТИ ВЫБРОСОВ 

ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭНЕРГОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Представлена математическая модель прогнозирования экстремальных выбросов в случайных 
процессах загрязнения дымовых газов энергетических предприятий с коррекцией на нестационарность 
процессов. Описана процедура параметрического тестирования многокомпонентного процесса загрязнения 
при многопараметрическом контроле с учетом его экстраполированных значений. Предложенная модель 
контроля может быть использована при экологическом мониторинге выбросов в атмосферу энергоемких 
предприятий. 

Ключевые слова: модель, прогнозирование, многокомпонентное, загрязнение, экология. 
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Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 
КОРРЕКЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОНТРОЛЮ ІЗ 

УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ  СТАЦІОНАРНОСТІ ВИКИДІВ ДИМОВИХ ГАЗІВ ЕНЕРГОЄМНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 
Представлена математична модель прогнозування екстремальних викидів у випадкових процесах 

забруднення димових газів енергетичних підприємств із корекцією на нестаціонарність процесів. Описана 
процедура параметричного тестування багатокомпонентного процесу забруднення при 
багатопараметричному контролі із урахуванням його екстрапольованих значень. Запропоновану модель 
контролю можливо використовувати при екологічному моніторингу викидів в атмосферу енергоємних 
підприємств. 

Ключьові слова: модель, прогнозування, багатокомпонентне, забруднення, екологія. 
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CORRECTION OF MODELS OF PLANNING AND FORECASTING OF CONTROL TAKING INTO 

ACCOUNT VIOLATIONS OF STATIONARITY OF EMISSIONS OF COMBUSTION GASES OF THE 
POWER-INTENSIVE ENTERPRISES 

 
The mathematical model of forecasting of extreme emissions in casual processes of pollution of combustion 

gases of the power enterprises with correction on not stationarity of processes is presented. Procedure of 
parametrical testing of multicomponent process of pollution at multiple parameter control taking into account its 
extrapolated values is described. The offered model of control can be used at environmental monitoring of 
emissions in the atmosphere of the power-intensive enterprises. 

Keywords: model, forecasting, multicomponent, pollution, ecology 
 

Постановка проблемы 
Повышение достоверности контроля объектов с динамическими свойствами – это проблема 

получения избыточной информации, содержащейся в случайных, обычно нестационарных по 
математическому ожиданию, измерительных сигналах. Такую избыточность могут дать методы обработки 
сигналов, учитывающие их связность и корреляционные свойства. При высокой связности, дополнительную 
информацию могут дать процедуры экстраполяции сигналов, однако, такая информация может быть 
утрачена из-за ошибок экстраполяции, возникающих при неадекватном выборе вероятностной модели 
сигнала или методически неправильных процедурах его обработки. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Статистические процедуры прогнозирования (экстраполяции) находят широкое применение в 

задачах контроля надежности энергетического оборудования [1], при прогнозировании работоспособности, 
отказов, остаточного технического ресурса [2-4]. В основном используют регрессионные модели 
экстраполяции 1-го порядка (по условному математическому ожиданию [5,6]), или более сложные модели 2-
го и 3-го порядка (по одной [7] или двум  [8]  точкам). Однако, все перечисленные модели базируются на 
симметричных законах распределения случайных сигналов и плохо работают, если нарушена их 
стационарность, вследствие искажений формы этих законов. 
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Цель статьи – показать возможность параметрической коррекции процедуры экстраполяций на 

несимметричность закона распределения случайного процесса и обосновать построение процедуры 
тестирования многомерного экстраполированного процесса при контроле его экстремальных выбросов. 

Общая модель прогнозирования. Широко используются модели экстраполяции не по 
математическому ожиданию (регрессии), а по одному, максимум по двум точкам [7,8].  

При этом достаточно знать нормированную автокорреляционную функцию )(τρ исследуемого 

процесса )(tx , его математическое ожидание m и дисперсию 2σ . Известный алгоритм статистического 
прогноза по одной точке [7], на интервале прогнозирования Θ , формирует предсказанное значение 

)(ˆ 0 mtx − , отстоящее от предыдущего отсчета )( 0tx  на время Θ , как  

[ ].)()()(ˆ 00 mtxmtx −Θ+=Θ+ ρ     (1) 
 

Если )( 0 Θ+tx  - действительное значение процесса в момент времени )( 0 Θ+t , то ошибка 
прогноза равна  

 
)(ˆ)()( 000 Θ+−Θ+=Θ+ txtxtε , 

а дисперсия отклонения  )( 0 Θ+tε   выражается формулой   
 

[ ])(1 22 Θ−= ρσεD .     (2) 
 

Поскольку )(Θρ  – фактически нормированная автокорреляционная функция  процесса  )(tx , 

которая уменьшается от значения )0( =Θρ =1 до 0)( =∞=Θρ , то дисперсия εD  ошибки прогноза 

по одной точке )( 0tx  увеличивается от нуля (при  Θ =0) до  2σ  (при  ∞=Θ ).  
Если t∆  –  интервал  дискретизации процесса )(tx , то удобно представить дисперсию ошибки 

прогноза в виде 
 

[ ])(1 22 tD ∆−= ρσε .     (3) 
 

Последнее выражение указывает на то, что случайность появления значимой ошибки прогноза при 
малом t∆  обусловлена случайностью значимого отклонения )( 0 ttx ∆+  от математического ожидания 
m  в стационарном процессе )(tx . 

Коррекция модели прогнозирования. Математическая модель (1) экстраполяции 2-го порядка 
используется, главным образом, для построения прогностических фильтров для стационарных случайных 
сигналов. В таких моделях каждое спрогнозированное значение )( 0 Θ+tx  ближе к математическому 

ожиданию m , чем значение предыдущее )( 0tx  Естественно, что и дисперсия εD   отклонения 

)(ˆ 0 Θ+tx  от фактического значения )( 0 Θ+tx  меньше, чем дисперсия 2σ  исходного процесса. Это 
является ограничением по применению модели прогнозирования (1) по отношению к случайным выбросам, 
поскольку последние попросту фильтруются. 

Однако, если выбросы провоцируются нарушениями стационарности по математическому 
ожиданию (в интервале дискретизации t∆ ), то имеет смысл скорректировать спрогнозированное значение 
на величину априори известного параметра нестационарности ∆ случайного процесса, учитывающего 
смещение его математического ожидания по отношению к его моде и медиане [7]:  

 
если ,)( 0ω∈tx        

если const,)( =∆∈ωtx               (4) 
 

где ∆  – параметр смещения (параметр нестационарности по математическому ожиданию);  

или  на величину оценки его среднего значения  ∆
−
m : 





∆+=

=

,

,

mm

mxm

x
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Учет такой коррекции представлен математической моделью  
 

[ ].)()()(ˆ 00 mtxmtx −Θ+∆+=Θ+ ρ    (6) 
 

Естественно, что дисперсия ошибки прогноза возрастает, и будет определяться выражением 
 

[ ].)(1)( 222 Θ−∆+= ρσεkD     (7) 
 

Модель прогнозирования (6) имеет смещение ∆  и дополнительную дисперсию ошибки  
прогнозирования 

 

[ ])(1 22 Θ−∆=∆ ρD      (8) 
 

Дополнительная  дисперсия  ∆D  тем меньше, чем меньше интервал  прогнозирования Θ . 

Выражение (8) показывает, что дисперсия ∆D  максимальна и равна 2∆ , если ∞=Θ . Отсюда следует, 
что при малых значениях времени Θ  выигрыш от коррекции (по выражению 6) не снижается из-за 
появления составляющей  ∆D  в дисперсии ошибки прогнозирования. 

Можно показать, что прогнозирование выбросов, обусловленных локальной  нестационарностью,  
процесса загрязнения тем эффективнее, чем больше компонент учитывается при контроле. Необходимо 
осуществлять прогнозирование выбросов не по одной, а по всем взаимно коррелированным компонентам 
процесса загрязнения, используя их как составляющие общего векторного процесса 

 
)),(),...(()( 1 txtxtx n=  

где ))(),...(( 1 txtx n  - случайные процессы изменения во времени компонент ).,...( 1 nxx  Учет 
при прогнозировании составляющих вектора )(tx , статистически эквивалентен увеличению объема 

выборки значений )(),...(( 001 txtx n , повышая структурно-информационную избыточность и 
увеличивая, в конечном счете, достоверность контроля. Общая процедура такого контроля может быть 
построена на применении операций суммирования центрированных и нормированных значений  

)(),...(1 txtx n


 и тестирования полученной суммы по критерию Стьюдента [10].  
Параметрический тест на значимость нарушений стационарности 

Такой тест реализует  процедуру проверки статистических гипотез и включает следующие этапы: 
1. Выбирается уровень значимости α  (риск контроля первого рода). 

2. задается статистическая модель отклонений экстраполированных значений )(),...(( 0
^

01
^

txtx n  

вектора )(tx  от своих математических ожиданий nmm ,...1  как  −n мерная нормально распределенная 

случайная величина ∆  с вектором–столбцом  средних значений  
 

,
...

2

1

nm

m
m

m =  

и диагональной дисперсионной матрицей  
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Плотность распределения вектора отклонений ∆  имеет вид 
 

[ ].)()(5,0exp)2()( 12/12/ mSmSf n −∆−∆−=∆ −−−π . 
 
3. Формулируются нулевая и  альтернативная гипотезы 

,00 =∆=Η  

.01 ≠∆=Η  
 

4. Выбирается критериальная статистика  
 

∑
=

−















−
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i i

ii/
n σ

m)(txnt
1

0
^

21
1 ,           (9)  

 
в которой суммируются центрированные по математическому ожиданию и нормированные по дисперсии 
отклонения 

 

niNORMtix ,1),1,0(~)( 0 =


. 
5. Выбирается критическая область ω для статистики t   
 

),( ,1 ∞= − αω nt    (10) 
 

6. Принимают одно из двух решений 
 
не отвергнуть гипотезу Н0, если ω∉t  
отвергнуть гипотезу Н0 (не отвергнуть гипотезу Н1), если .ω∈t                                  (11) 
 

Такой алгоритм тестирования реализует процедуру проверки статистических гипотез и позволяет 
оценить значимость нарушений стационарности. 

 
Выводы 

1. Использование скорректированной, в сторону увеличения математического ожидания, модели 
экстраполяции 2-го порядка, снижает риск контроля 2-го порядка β ,  при  параметрическом тестировании 
результатов многомерной экстраполяции. 

2.  Уменьшение риска контроля β  повышает мощность правила принятия решений и делает 
применение описанной скорректированной процедуры экстраполяции статистически обоснованным и более 
предпочтительным по отношению к другим процедурам экстраполяции. 

3. Целесообразно при планировании и прогнозировании контроля выбросов и сбросов энергоемких 
предприятий использовать тестирование с учетом правила принятия решений на основе разработанного 
критерия, что обеспечивает заданную достоверность. 
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Проведено аналіз первинних перетворювачів витрати газу на основі характеристик точності та 

по типу вихідного сигналу. 
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Проведен  анализ первичных преобразователей расхода газа на основе характеристик точности и 

по типу выходного сигнала. 
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METHODS AND MEANS OF FORMATION INFORMATION-MEASURING SIGNALS IN THE 
PRIMARY CONVERTER OF GAS CONSUMPTION 

 
The analysis of the primary converters gas flow based on the characteristics of accuracy and the type of 

output signal. 
Ключові слова: primary converter, flow, measurement 

 
Постановка проблеми 

В останні роки у зв’язку із збільшенням цін на газ, підвищуються вимоги до об’єктивності обліку 
витрати газу. Створення вимірювальних перетворювачів є однією з актуальних проблем, яку необхідно 
вирішувати як в промисловому так і в побутовому секторах. Вдосконалення систем контролю і управління 
різними об’єктами, процесами, виробництвами визначається досягненнями в галузі вимірювання витрати.  

Загальна тенденція в розвитку вимірювальних перетворювачів, в тому числі і перетворювачів 
витрат, зумовлена збільшенням вимог точності до них при одночасному ускладненні експлуатаційних умов. 
Все це змушує проводити пошуки і розробку нових фізичних явищ та матеріалів, нових методів 
опрацювання інформаційно-вимірювальних сигналів, які б дозволили вирішувати задачі, що виникають в 
експлуатаційних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
При реалізації первинних перетворювачів витрати газу традиційно використовують перетворювачі 

типу геркона (низькочастотний сигнал) та давачі холла (високочастотний сигнал). Згадані пристрої 
представляють дані про фіксовані об’єми мірного елементу. В останній час розвиваються нові технології, які 
дозволяють, після відповідного опрацювання (реалізується безпосередньо на замірній ділянці) подати дані в 
цифровій формі, зазвичай у бінарному представленні. З огляду на це виникає необхідність провести 
систематизацію та аналіз цифрових сигналів, які представляють вимірювану величину в первинних 
перетворювачах об’єму та об’ємної витрати газу. 

Мета дослідження. Провести дослідження інформаційно-вимірювальних сигналів первинних 
перетворювачів, особливостей їх формування та опрацювання, а також оцінку точності первинних 
перетворювачів витрати газового середовища. 

Основний матеріал дослідження. 
Найпоширеніші первинні перетворювачі швидкості газових середовищ, що використовуються для 

реалізації інформаційно-вимірювальних каналів та вузлів обліку на об’єктах нафтогазової промисловості, в 
яких джерелом інформації про вимірювальний параметр є величина різниці тисків, що створюється 
стандартним звужуючим пристроєм. Суть методу полягає в тому, що при проходженні потоку через 
звужуючий пристрій (рис. 1, а) відбувається зміна його потенціальної енергії, частина якої внаслідок 
місцевого стиснення потоку, відповідно зумовлює збільшення швидкості, перетворюється в кінетичну [1]. 
Зміна потенціальної енергії призводить до появи різниці статичних тисків, яка перетворюється 
дифманометром у відповідні зміни амплітуди електричного сигналу. Використання згаданого методу 
зумовлено рядом переваг: простоти, надійності, відсутності рухомих конструктивних частин, легкості 
серійного виготовлення для широкого діапазону тисків і температур вимірювального середовища, низької 
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вартості та можливості застосування без індивідуального градуювання. До недоліків слід віднести 
обмежений діапазон maxmin / QQ  витрат, що не перевищує 1:15. Крім того, наявність механічних домішок 
у вимірювальному середовищі, їх налипання приводить до спотворення геометричних розмірів звужуючого 
пристрою, що в свою чергу погіршує адекватність і точність перетворення. Типовим варіантом промислової 
реалізації перетворювача згаданого типу є Rosemount 3051 SFC (виробник – Fisher Rosemount, США) (рис. 1, 
б). Основні характеристики Rosemount 3051 SFC: %75.0±=δ , діапазон maxmin / QQ  вимірювання для 
виконання Classik складає 1:8. 
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Рис. 1.  Схема перетворювача фізичної величини перепаду тиску та схема періодичних пульсацій тиску відповідно  

а) у електричний сигнал; б) для перетворювача Rosemount 3051 SFC; 
в) у електричний сигнал; г) для перетворювача OPTIWIRL 4070 

 
Іншими пристроями, які часто використовуються в промисловості, є перетворювачі, в яких 

джерелом інформації про вимірювальний параметр є частота формування вихрів (низькочастотних 
пульсацій), яка перетворюється у відповідні коливання амплітуди електричного сигналу (рис. 1, в) [2]. До 
переваг первинних перетворювачів такого типу можна віднести відсутність рухомих частин, надійність та 
простота виконання, незалежність результатів спостережень від тиску та температури. До недоліків слід 
віднести втрати тиску, що сягають 30-50 кПа, обмеження умовних діаметрів замірної ділянки від 25 до  
150-300 мм. Крім того, згадані перетворювачі не придатні для використання при малих швидкостях 

середовища, тобто коли 43 1010Re ÷<  [2].  
Типовим варіантом промислової реалізації згаданого класу перетворювачів є OPTIWIRL 4070 

(виробник – КROHNE, Німеччина) (рис. 1, г). Основні характеристики OPTIWIRL 4070: %0.1±=δ  при 
20000Re ≥  і %0.2±=δ  при 20000Re10000 ≤≤ , діапазон maxmin / QQ  вимірювання 1:80. 

Розвиток методів та засобів цифрового опрацювання сигналів зумовив створення акустичних 
ультразвукових перетворювачів (рис. 2, а). Згадані пристрої ґрунтуються на визначенні зміни швидкості 
ультразвукових коливань, яка залежить від переміщення вимірювального середовища. До переваг 
ультразвукових перетворювачів слід віднести: збереження техніко-експлуатаційних характеристик, висока 
точність вимірювання у широкому динамічному діапазоні, відсутність рухливих і виступаючих у потік 
конструктивних елементів, відсутність втрат тиску, незалежність показів від зміни електропровідності 
середовища, можливість простої імітаційної перевірки. Основними труднощами практичної реалізації 
інформаційно-вимірювальних каналів на основі ультразвукових перетворювачів є втрата вимірювального 
сигналу за наявності несиметричних профілів зміни швидкості, при малих числах Re, необхідність 
постійного контролю фізико-хімічних властивостей вимірювального середовища тощо [3]. 

Типовим варіантом промислової реалізації згаданого класу перетворювачів є FLOWSIC 600 
(виробник – SICK/MAIHAK, Німеччина), що працює при великих та атмосферних тисках (рис. 2, б). Основні 
характеристики FLOWSIC 600: %2.0±=δ  при використанні 4-ох сенсорів і %0.2±=δ  при використанні 
2-ох сенсорів, діапазон maxmin / QQ  вимірювання 1:90. 

З метою більш адекватного порівняння первинних перетворювачів витрати газу доцільно 
розглянути пристрої, які широко використовуються при реалізації інформаційно-вимірювальних каналів 
(рис. 2, в). Принцип дії таких пристроїв ґрунтується на фрагментації вимірювального середовища на 
фіксовані об’єми, що відповідають одному циклу ходу мірного елементу [4]. До першої категорії первинних 
перетворювачів згаданого типу можна віднести камерні. Основні переваги таких первинних перетворювачів 
– відносна простота виконання, широкий діапазон вимірювання, а також відсутність впливу характеристик, 
зокрема забруднення, вимірювального середовища на точність вимірювання. Суттєвими недоліками є 
створення додаткового опору на шляху протікання газового середовища, висока складність точного 
виготовлення рухомих чутливих елементів (роторів), необхідність встановлення фільтрів, а також їх 
механічне зношення в ході експлуатації. Типовим варіантом промислової реалізації згаданого класу 
перетворювачів є ТЕМП G250 (виробник – НВФ “Темпо”, Івано-Франківськ, Україна) (рис. 2, г) [2]. Основні 
характеристики ТЕМП G250: %0.1±=δ  для діапазону витрат maxQQQt ≤≤  і %0.2±=δ  для 
діапазону витрат tQQQ ≤≤min , діапазон maxmin / QQ  вимірювання 1:160. 

Перетворювачі витрати тахометричного типу, зокрема турбінні, використовують частину енергії 
потоку вимірюваного середовища, яку трансформують в обертальний момент осьового мірного елементу 
(рис. 3, а). Типовим варіантом промислової реалізації згаданого класу перетворювачів є ЛГ-К G400 
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(виробник – ВАТ “Промприлад”, Івано-Франківськ, Україна) (рис. 3, б). Основні характеристики ЛГ-К 
G400: %0.1±=δ  для діапазону витрат maxQQQt ≤≤  і %0.2±=δ  для діапазону витрат 

tQQQ ≤≤min , діапазон maxmin / QQ  вимірювання 1:32. 
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Рис. 2.  Схема перетворювача величини, різниці часу проходження імпульсів та схема кількості циклів ходу мірного елементу 

відповідно а) у електричний сигнал; б) для перетворювача FLOWSIK 600; 
в) у електричний імпульсний сигнал; г) для перетворювача ТЕМП G250  

 
Іншим варіантом реалізації первинних перетворювачів камерного типу є пристрої, в яких основним 

джерелом вимірювального сигналу є бістабільний струминний елемент, охоплений колами зворотного 
зв’язку – струминний автогенератор. Принцип дії такого перетворювача ґрунтується на виникненні 
періодичних коливань, зумовлених протіканням частини вимірюваного середовища через струминний 
автогенератор, рис. 3, в. 
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Рис. 3.  Схема перетворювача частоти обертання мірного елементу та схема перетворювача коливань струминний 

автогенератора відповідно а) у електричний імпульсний сигнал; б) для перетворювача ЛГ-К G400; 
 в) у частотний сигнал; г) для перетворювача СГ-1 

 
Основними перевагами таких перетворювачів є простота конструкції, відсутність рухомих частин, 

компактність, висока продуктивність формування вимірювальних сигналів. До недоліків слід віднести 
створення значного пневматичного опору на шляху протікання вимірювального середовища а також 
найменший серед наявних перетворювачів камерного типу діапазон вимірювання. Типовим варіантом 
промислової реалізації згаданого класу перетворювачів є СГ-1 (виробник – ООО “СТКС-Пермь”, Пермь, 
Росія), рис. 3, г. Основні характеристики СГ-1: %0.2±=δ , діапазон maxmin / QQ  вимірювання 1:40. 

Доцільно зазначити, що використання механічних перетворювачів, принцип перетворення 
інформації в яких ґрунтується на фіксації руху чутливих елементів (роторів, турбін, барабанів тощо) 
ґрунтується на унітарному базисі. Такий підхід при вимірюванні малих витрат є непрактичним, оскільки 
потребує тривалого часу для формування відповідної кількості імпульсів, що в свою чергу збільшує 
ймовірність отримання хибного їх числа. 

На даний час в Україні експлуатуються понад 50 типів лічильників газу, які занесені до Державного 
реєстру [1], серед них 17 типів промислових лічильників, в тому числі 7 типів вітчизняного виробництва. 
Частина з них укомплектована давачами, які представляють вимірювану в унітарному базисі імпульсним 
вихідним сигналом (геркони, індукційні, індуктивні та оптичні перетворювачі [2,3]). Перевагами таких 
первинних перетворювачів є порівняно нескладна реалізація процесів перетворення, кодування та 
декодування інформації. Точність перетворення фізичних величин в таких перетворювачах мало залежить 
від швидкості проходження мірного елементу (пазового колеса, лопатки ротора чи отвору диску) повз 
пристрій перетворення виду інформації. В таблиці 1 подано типи сигналів та похибка перетворення 
контрольованої величини типових реалізацій перетворювачів згаданих методів. 
 
Таблиця 1 – Типи сигналів та відносна похибка перетворення контрольованої величини 

Назва первинного перетворювача витрати Тип сигналу δ , % 
Перепаду тиску Rosemount 3051SFC, Yokogawa RAMC Амплітуда 0,75…1,60 
Вихровий OPTIWIRL 4070, ИРВИС-К-300, Dymetic-1223M Частота 1,00…2,00 
Ультразвуковий FLOWSIK 600, Dymetic-9423, КУРС-01, ЗОНД Імпульси/Частота 1,50…2,00 
Роторний ТЕМП G250, ОМЕGA VI 
Роторний DELTA S-Flow  

Імпульси НЧ 
Імпульси/Частота 1,00…2,00 

Турбінний ЛГ-К G400, IGTM-CT G400, TRZ-Fluxi Імпульси/Частота 1,00…2,00 
Струминно-акустичний GSN-S, СГ-1 Імпульси/Частота 1,00…2,00 
Мембранний ВКТ, ОКТАВА, САМГАЗ RS/2001-2 Імпульси 1,50…3,00 
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На основі проведених експериментальних досліджень робочих еталонів витрати газу типів: PL, РЛ, 
ЛГ, при багатократних вимірюваннях в контрольних точках діапазону, були визначені величини розбіжності 
кількості імпульсів від витрати газу (рис. 4) згідно виразу: 

( )minmax NNfWi −=      (1) 
де: iW  – величини розбіжності кількості імпульсів від витрати газу; 

maxN , minN  – максимальна, мінімальна кількість імпульсів в і-тій точці діапазону. 

а)
4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

6,1

0,016 0,025 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 0,2 0,3 0,4 0,5

Q(м.куб/ год)

Wi

б)
0

2

4

6

8

10

12

14

1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 4,2 6 7 8 10 12 16 20 25

Q(м.к уб/г од)

Wi

 

в) 
0

5

10

15

20

25

30

35

12 16 20 25 50 100 160 200 250 500 800 1200 1600 2000 2500

Q(м .куб/год)

Wi

  
Рис. 4.  Усереднена величина розбіжності кількості імпульсів від витрати газу в робочих еталонах а) барабанного типу 

PL; б) роторного типу PЛ; в) турбінного типу ЛГ 
 

У перетворювачах типу РЛ кількість імпульсів на м3 146, звідки похибка буде складати 0,2%, для 
типу ЛГ кількість імпульсів на м3 400, відповідно похибка до 0,3 %, для типу PL кількість імпульсів на м3 
10000, відповідно похибка до 1,6 %. Виникнення таких похибок зумовлено різними факторами: неточне 
виготовлення чутливих елементів (скануючих дисків, зубчатих коліс тощо), нерівномірність газового потоку 
та перехідні процеси, які відбуваються при цьому, зміни сил тертя в механічних вузлах, а також 
недосконалістю вимірювального перетворювача, який також зазнає сторонніх впливів різних типів, що 
приводить до спотворення вихідного імпульсного сигналу. У інформаційно-вимірювальних комплексах, які 
працюють в комплекті з лічильниками газу, що мають імпульсний вихідний сигнал в унітарному коді, 
практично відсутня можливість поновлення втраченої інформації та автоматичного коректування невірних 
даних при тимчасових розривах ІВК , сторонніх завадах чи відмовах обладнання. 

Висновки 
Проведене дослідження показало, що сучасні методи, та реалізовані на їх основі первинні 

перетворювачі витрати, ґрунтуються на використанні імпульсних, амплітудних та частотних характеристик 
сигналів сенсорних компонентів, які в той чи інший спосіб впливають на контрольоване середовище. Таким 
чином проблема використання інформаційних складових сигналу вирішується не повністю, що зумовлює 
необхідність подальших наукових досліджень та розробок в цій області. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПРОГНОЗОМ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЛАГООБЕСПЕЧЕНИЯ В ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 
Выполнено моделирование адаптивной системы управления с прогнозирующей моделью, которая 

решает текущие задания диспетчерского управления: наблюдение, формирование прогноза состояния 
влажности почвы, поиск и реализация оптимального управления с распределением по интервалам времени.  
Проанализирована эффективность функционирования адаптивной системы для оперативного управления 
влагообеспечением при различных настройках параметров системы. 

Ключевые слова: дискретизированная модель, горизонт прогноза, горизонт управления, адаптивное 
управление, интервал достоверного прогноза. 
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МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З ПРОГНОЗОМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІРИГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

 
Виконано моделювання адаптивної системи управління з прогнозуючою моделлю, яка вирішує 

поточні завдання диспетчерського управління: спостереження, формування прогнозу стану вологості 
ґрунту, пошук і реалізація оптимального управління з розподілом по інтервалах часу. Проаналізована 
ефективність функціонування адаптивної системи для оперативного управління вологозабезпеченням при 
різних настройках параметрів системи.  

Ключові слова: дискретизована модель, горизонт прогнозу, горизонт управління, адаптивне 
управління, інтервал достовірного прогнозу. 
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MODELING OF AN ADAPTIVE CONTROL SYSTEM FOR OPTIMIZATION OF THE MOISTURE 
PREDICTION IN THE IRRIGATION SYSTEM 

 
Modeling of an adaptive control system with predictive model that solves the current dispatch control job is 

completed: monitoring, state prediction formation of soil moisture, search and implementation of optimal control 
with the distribution of time intervals. The efficiency of the adaptive systems functioning for operational moisture 
control at various system settings is analyzed. 

Keywords: discretized model, prediction horizon, control horizon, adaptive control, trustworthy interval of 
prediction. 

Постановка проблемы 
 Современные системы управления влагообеспечением представляют собой интегрированные 

автоматизированные системы (ИАС), которые с помощью подсистемы мониторинга осуществляют 
систематическое измерение всех текущих параметров функционирования объекта и параметров 
окружающей среды, пополнение баз данных новой информацией, а также оценку состояния системы с 
возможностью прогнозирования поведения системы [1]. Формирование управления в ИАС должно 
осуществляться на основе своевременной идентификации состояния влажности почвы. Оптимизацию 
параметров работы адаптивной системы управления с прогнозом целесообразно осуществлять на основе 
анализа эффективности адаптивных методов оперативного управления с помощью моделирования. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Структура системы оперативного управления с прогнозирующей моделью приведена на рис. 1 [2]. 

Объект управления (ОУ) наблюдается посредством измерительной системы (ИС). Блок оценивания (БО) 
формирует оценку текущего состояния объекта ix



ˆ . Модель долгосрочного прогноза (МДП) формирует 

вектор выхода 1ˆ +iy


 на горизонт прогноза, т.е. для момента времени τ+it . Для прогноза вектора выхода 

1ˆ +iy


 используется условно-постоянная информация (массив данных R


) о типе почвы подпахотного и 
пахотного слоев, почвенно-гидрологических константах слоев, о типе культивируемых культур и условиях 
их выращивания, о наличии единиц оросительной техники, их расположении на географической плоскости, 
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которая хранится в базе данных (БД), а также информация о прогнозируемых климатических условиях, 
полученная от гидрометеорологических служб. 

 

МХПУ ОУ ИС
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МАУсЭСБЗПУ

iu ix iy

БД 
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q

поq
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Рис. 1. Структура системы оперативного управления с прогнозом: 

1 – ( )1, +∈ ii ttt , 2 – ( )1, τ+∈ ii ttt , 3 – ( )211, τττ +++∈ ii ttt , 4 – τ+= itt . 
 
Модуль адаптивного управления с экспоненциальным сглаживанием (МАУсЭС) и краткосрочным 

прогнозом [3] формирует вектор управления ∗
+1iu  на горизонт управления для интервала времени 

( )ττ 2, ++∈ ii ttt  с учетом заданного коридора влажности äîïòiäîïò yyyyy ∆+≤≤∆−


, при этом 
найденное оптимальное управление записывается в блок запоминания программ управления (БЗПУ) и 
передается в модуль хранения программ управления (МХПУ) к моменту времени τ+=+ ii tt 1  для 
реализации на интервале времени ( )ττ 2, ++∈ ii ttt . На 1+i  интервале управления формирование графика 
полива повторяется с учетом скорректированной оценки прогноза состояния влажности почвы в 

корнеобитаемом слое 1ˆ +iy


 с сохранением длины интервала прогноза τ .  
Продолжительность интервала достоверного прогноза τ  для формирования графика полива, в 

течение которого систему можно считать квазилинейной, как и периодичность опроса датчиков, можно 
определять с помощью одномерного спектрального анализа динамики влажности почвы распределенных 
сельскохозяйственных угодий в конкретных климатических и агротехнических условиях [4], или путем 
моделирования работы адаптивной системы управления с прогнозом при различных значениях .τ  

Формулирование цели исследования 
Целью исследований является анализ эффективности функционирования адаптивной системы 

управления с прогнозирующей моделью для оперативного управления влагообеспечением при различных 
настройках параметров системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:  
− выполнить моделирование работы системы оперативного управления с прогнозом, в пределах 
отдельной оросительной системы, согласно структуре, приведенной на рис. 1, с использованием 
динамической модели распределения влаги в пахотном слое, позволяющей прогнозировать влажность 
почвы в корнеобитаемом слое; 
− провести анализ влияния длительности временных интервалов τ  на показатели качества работы 
системы оперативного управления влагообеспечением.  

Изложение основного материала исследования 
 При практической реализации системы оперативного управления с прогнозом в течение всего 

периода вегетации повторяются циклы длительностью τ , в процессе которых измерение и управление 

осуществляется в режиме реального времени, а формирование векторов оценки выхода 1ˆ +iy


 и 

оптимального управления ∗
+1iu  – в ускоренном времени. 

Эффективность работы системы оперативного управления с прогнозом существенно зависит от 
продолжительности временных интервалов, так как при большом τ  прогнозируемые внешние условия в 
реальности могут существенно отклоняться от действительных. При малых значениях τ  значительно 
увеличивается объем вычислений, что может привести к необоснованно большим затратам времени. Анализ 
эффективности адаптивных методов управления влагообеспечением проводился на основе моделирования с 
использованием в качестве объекта управления дискретизированной модели динамики влажности почвы на 
основе уравнения Дарси [5] 
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=  – вектор состояния (значений влажности почвы по глубине); ( )xf 


 и ( )xb 


 – 
вектора функций, зависящих от элементов вектора состояния и формирующихся на основе гидрофизических 

характеристик почвы; u  – вектор управления; ( ) ( )( )TNN qxTRxTRqq 110 −−−= 



– вектор 

внешних воздействий, включающий осадки 0q , водопотребление культур по слоям ( )ixTR , 11 −= ,Ni , а 

также сток в подпахотный слой Nq ; C  – матрица, формирующаяся согласно структуре системы измерения 
влажности; y – вектор выхода, представляющий доступные для измерения значения влажности почвы. 

На основе использования динамической модели распределения влаги в пахотном слое (1) было 
проведено моделирование работы системы оперативного управления с прогнозом согласно структуре, 
показанной на рис. 1. Временные интервалы работы различных компонент системы оперативного 
управления в i -м цикле приведены на рис. 2: 
− при ( )1, +∈ ii ttt  для всех Ni ..0=  осуществляется измерение и непосредственно управление объектом 
на протяжении всего вегетационного периода ( )кн TTt ,∈ . Блоки на рис. 1 соединены толстыми сплошными 
линиями (1) и задействованы постоянно; 

− 1τ  – интервал времени формирования прогноза состояния влажности почвы 1ˆ +iy


, при котором в 
системе управления задействованы блоки, соединенные тонкими сплошными линиями (2);  

− 2τ  – интервал времени, в течение которого осуществляется поиск оптимального управления ∗
+1iu  на 

следующий период времени ( )21, ++∈ ii ttt , при этом задействованы блоки, соединенные пунктирными 
линиями (3); 
− τ+= itt  – предельный момент передачи найденного графика оптимального полива на предстоящий 
интервал времени в ОУ (задействованы блоки, соединенные пунктирными линиями (4)).  
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Рис. 2. Временные интервалы работы системы оперативного управления 

 

Периодический расчет оптимального управления влагообеспечением в пределах отдельной 
оросительной системы должен осуществляться в АРМ диспетчера для каждой единицы поливной техники.  

Результаты моделирования прогнозируемой динамики влажности почвы с учетом коррекции 
текущего состояния объекта, изменение которого обусловлено отклонением времени выпадения, 
длительности и объема прогнозируемых и реальных осадков (рис 3,а) и управления (рис 3,б) приведены на 
рис. 3,в для интервала времени 3=τ суток и на рис 3,г для 6=τ суток. 
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Рис. 3. Результаты моделирования влажности почвы  
 

Для оценки эффективности работы адаптивной системы управления влагообеспечением с 
прогнозом использовались следующие показатели: прx , дx  – среднее значение прогнозируемой и 
действительной влажности почвы за весь интервал наблюдения, σ – среднеквадратическое отклонение 
динамики влажности почвы от оптимального значения, δ  – относительная погрешность действительной 
влажности почвы по отношению к оптимальным значениям. Зависимость показателей качества работы 
адаптивной системы от интервала прогноза τ  показана на рис 4. 
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Рис. 4. Зависимость показателей качества работы адаптивной системы от интервала прогноза  
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На рис 5 показаны зависимости от τ  времен 321 и, TTT  (в процентах), соответствующих 

обеспечению заданной влажности в допустимом коридоре [ ],%5%,51 +−∈ optopt xxx  

[ ]%10%,102 +−∈ optopt xxx  и [ ],%15%,153 +−∈ optopt xxx а также суммарное количество суток (в 

процентах) нарушения оптимальных условий для роста культур по влажности 321 и, TнTнTн  
соответственно. 
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Рис. 5. Зависимости времени обеспечения и нарушения оптимальных условий для роста культур по влажности от τ 

Моделирование показало, что при коридоре влажности [ ]%15%,15 +−∈ optopt xxx рационально 

выбирать интервал прогноза 3≤τ  суток, что подтверждает рекомендации, полученные другим путем − на 
основе спектрального анализа динамики влажности почвы. При более жестких ограничениях на отклонение 
по влажности τ  должно быть уменьшено.  

Выводы 
Методы адаптивного управления с прогнозирующей моделью целесообразно использовать для 

оперативного управления влагообеспечением сельскохозяйственных угодий. Для повышения 
эффективности системы адаптивного управления необходимо предварительно проводить анализ параметров 
функционирования с целью определения оптимального интервала прогноза в зависимости от допустимого 
отклонения влажности от заданных (оптимальных) значений. 
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УЧЕТ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗОНЫ 
ВОЗМОЖНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПЕРВОЙ 

ОПЕРАЦИИ РАЗДАЧИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОДЬЕВ КОЛЕС 
 
Путем теоретического анализа установлена возможная граница потери устойчивости заготовки 

при раздаче коническими пуансонами цилиндрической заготовки. Для анализа использовали инженерный 
метод определения напряженного состояния в очаге деформации, а также методы теории 
цилиндрических оболочек для определения перемещений. Полученные зависимости могут быть 
использованы для проектирования технологических процессов деформирования трубных заготовок. 

Ключевые слова: цилиндрическая заготовка, устойчивость, напряжения, изгибающий момент, 
деформация. 
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ВРАХУВАННЯ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗОНИ МОЖЛИВОЇ 

КІЛЬЦЕВОЇ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ НА ПЕРШІЙ ОПЕРАЦІЇ РОЗДАЧІ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ 
ОБІДДЯ КОЛІС 

 
Теоретичним аналізом встановлена можлива межа втрати стійкості заготовки при роздачі 

конічними пуансонами циліндричної заготовки. Для аналізу використовували інженерний метод визначення 
напруженого стану в осередку деформації і теоретичні методи теорії циліндричних оболонок. Отримані 
залежності можуть бути використані для проектування технологічних процесів деформування трубних 
заготовок. 

Ключові слова: циліндрична заготовка, стійкість, напруження, згинальний момент, деформація. 
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Kremenchug national university by Mihail Ostrogradskiy 

 
ACCOUNT OF WORK-HARDENING OF METAL AT DETERMINATION OF AREA OF 

POSSIBLE CIRCULAR LOSS OF STABILITY ON THE FIRST OPERATION OF DISTRIBUTION AT 
MAKING RIMES OF WHEELS 

 
The possibility of a theoretical analysis of the boundary of instability in the distribution of blank conical 

punch cylindrical billet . Used for the analysis of the engineering method of determining the stress state in the 
deformation and theoretical methods of the cylindrical shells. The dependences obtained can be used for the design 
process of deformation of billets. 

Keywords: cylindrical billet, stability, stress, bending moment, deformation. 
 

Постановка проблемы 
Процесс радиально-ротационного профилирования считается высокопроизводительным 

технологическим методом производства ободьев колес транспортных средств из стальных листовых 
заготовок. Для интенсификации этого процесса и уменьшения зон локализации деформаций перед 
профилированием применяют операцию раздачи цилиндрической заготовки коническими пуансонами с 
двух сторон. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Обзор литературных источников, патентной информации показал, что процессу раздачи, изучению 

напряженно-деформированного состояния, условий потери устойчивости заготовки от различных 
показателей деформирования посвящено большое количество работ [1, 2, 3, 4], что свидетельствует о 
достаточной изученности вопроса. Критическая степень деформации при раздаче регламентируется двумя 
видами потери устойчивости – возникновением складки на некотором расстоянии от зоны передачи усилия  
и появлением шейки в одном или сразу в нескольких участках кромки деформируемой части заготовки с 
дальнейшим возникновением трещины.  

Максимальное меридиональное напряжение без учета утонения и упрочнения материала, 
действующее в стенках недеформированной части заготовки [3], равно:  
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где  μ – коэффициент трения; 

uR – радиус свободного изгиба; 

зr – радиус заготовки; 
s – толщина стенки заготовки. 
Из зависимости (1) следует, что с увеличением угла конуса пуансона, толщины заготовки и 

коэффициента раздачи сжимающие напряжения увеличиваются.  
Формулирование цели исследования 

Целью исследований является определение размеров зоны начала складкообразования при раздаче 
коническим пуансоном с целью формирования рекомендаций для устойчивого деформирования 
цилиндрических заготовок.  

Зависимость (1) определяет распределение меридиональных напряжений в стенке цилиндрической 
заготовки на выходе из очага деформации и в стенках недеформированной части заготовки. Т.е. сжимающие 
напряжения по длине недеформированной части заготовки всюду равны и способны вызвать потерю 
устойчивости в любой ее части. Но, на самом деле, складкообразование происходит вблизи зоны передачи 
усилия, что подтверждают исследования [1, 2, 3]. Это может объясняться воздействием не только 
меридиональных напряжений, но и другого силового фактора – изгибающего момента, который при 
деформировании цилиндрических заготовок носит колебательный затухающий характер. 

Изложение основного материала исследования 
Дифференциальное уравнения равновесия элемента заготовки при осесимметричной деформации 

было получено А.А. Ильюшиным [5]: 

2

2

4

4

xd
mδdλtλδpw4

xd
wd

++=+ ,                                                       (2) 

где  
sae

ww = ; 

w – радиальное перемещение элемента оболочки; 
δt – вариация безразмерного усилия; 
δm – вариация безразмерного момента в меридиональном направлении. 
Приближенным решением данного уравнения [2] можно назвать такое, при котором вариации сил и 

моментов тождественно равны нулю δt=0, δm=0  и отсутствует поверхностная нагрузка, так как участок 
свободного изгиба не соприкасается с инструментом, тогда получаем следующее уравнение: 

( )xβcosAxβsinAew 21
xβ +=′ − ,                                               (3) 

где  А1 и А2 − постоянные, определяемые по граничным условиям при 
ah2
3β = . 

Для определения напряжений, действующих в очаге деформации, воспользуемся уравнениями 
равновесия в цилиндрических координатах [4]: 
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Решаем совместно данную систему с условием пластичности по гипотезе максимальных 
касательных напряжений: 

sρθ σσσ =− ,                                                                            (5) 

при этом учитываем: 
0σr =  ввиду малости, по сравнению с другими напряжениями, 

xrτ  не зависит от координаты r, но зависит от толщины стенки линейно: 
s
хττ к

rx = ,  

тогда  
s

τ
x

τ krx =
∂
∂

 и 
r

xστ;
r

sστ θ
rx

θ
к == , получим следующее уравнение равновесия: 
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0
r

xσr
x

σ θx =+
∂
∂

.                                                                    (6) 

Производя интегрирование и учитывая граничные условия при 0σ,0х х ==  находим 

 2

2
sх

r
xσσ −= ,                                                                           (7) 

где  xσ - напряжения, действующие по оси заготовки; 
r – радиус заготовки, 

тогда из условия пластичности (5) 











−= 2

2
sθ

r
x1σσ .                                                                 (8)  

Найдем прогиб в зоне свободного изгиба в направлении радиуса заготовки, который появляется при 

действии выше полученных напряжений. Известно [5], что тангенциальная деформация равна 
R
w

=θε , где 

w – прогиб заготовки в направлении радиуса. Из связи напряжений и деформаций по деформационной 
теории пластичности при плоском напряженном состоянии: 

( )ρθ
i

i
θ σσ2

σ2
εε −= ,                                                       (9) 

Подставляя в данное уравнение значения напряжений из (7) и (8), перейдем к следующему 
выражению для прогиба: 











−= 2

2
s

r2
x31

E
σrw .                                                           (10) 

Результаты исследований. Полное выражение для прогиба с учетом краевого эффекта для 
оболочек будет иметь вид [6] 

( )xβcosAxβsinAe
r2
x31

E
σrw 21

xβ
2

2
s ++










−= − .                (11) 

Производя несложные преобразования и определив постоянные из граничного условия 

0
dx
dw,0w,alx ==+=  (рис. 1), а также, учитывая упрочнение материала в процессе деформирования в 

виде линейной аппроксимации кривой упрочнения второго рода 







−+=

з
0Тs R

ρ1Пσσ ,  окончательно 

получим: 
 

 

 
Рис. 1. Потеря устойчивости при раздаче 
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Найдем расстояние а от участка свободного изгиба, где может при определенных условиях начаться 
потеря устойчивости заготовки при раздаче в виде кольцевой складки. При lx =  и, вследствие малости 
расстояния а по сравнению с l, в формуле (12) слагаемое содержащее синус будет стремиться к нулю, а  
слагаемое, содержащее косинус к единице, тогда: 
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отсюда, учитывая, что 
r
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rRεθ =

−
=  найдем 
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Из полученной зависимости следует, что упрочнение материала будет сдвигать границу 
образования складки к зоне свободного изгиба. 

Для примера рассчитаем параметр а для таких начальных условий, при этом определим среднее 

значение напряжения текучести для очага деформации: 80Ru = мм; 55rз = мм; 30α = ; 3,0μ = ; 

3h = мм; 38σв = кгс/мм2, %30δ10 = , 

( ) ( )2ввв0Т ψ1/ψ21σσ −−= , 

( )ввв ε1/εψ −= , 

10в δ8,0ε = , 

( )2вв ψ1/σ −=Π . 
Для стали 08кп имеем: 
 

εв = 0,8 · 0,3 = 0,24, 
ψв = 0,24 / 1,24 = 0,194, 

П = 380 / (1 – 0,194)2 = 39,5 кгс/мм2, 
σто = 380 · (1 – 2 · 0,194) / (1 – 0,194)2 = 35,8 кгс/мм2, 

2
s мм/кгс77,441

55
80

2
5,398,35σ =






 −+= , тогда 
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Выводы 

Путем теоретического анализа процесса раздачи цилиндрической заготовки при принятых 
допущениях установлена граница начала потери устойчивости с образованием окружной складки. 
Образование складки происходит на некотором расстоянии от зоны свободного изгиба заготовки, которое 
зависит от размеров заготовки β, характерных для теории оболочек, предела текучести и упругости 
материала, степени упрочнения и коэффициента раздачи. Показано, что с увеличением степени деформации 
зона образования складки смещается к месту свободного изгиба заготовки. Полученные данные можно 
использовать для интенсификации операции раздачи, путем установки жестких элементов подпора в 
определенных местах возможной потери устойчивости. 
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УДК 621.77.01 
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Херсонский национальный технический университет 
 

РАСЧЕТ ОСЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБЧАТОЙ ЗАГОТОВКИ  
НА ОПРАВКЕ ПРИ ОБЖАТИИ С ПРОТАЛКИВАНИЕМ 

 
В статье рассмотрен процесс изготовления длинномерных трубчатых изделий с сложным 

внутренним профилем методами пластического деформирования, предложена математическая модель 
продольной устойчивости при осевом сжатии составного бруса, состоящего из цилиндрической оправки, 
вставленной внутрь цилиндрической трубчатой заготовки, в области упругих и пластических деформаций 
для различных схем деформирования 
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РОЗРАХУНОК ОСЬОВОЇ СТІЙКОСТІ ТРУБЧАСТОЇ ЗАГОТОВКИ  

НА ОПРАВЦІ ПРИ ОБТИСКАННІ З ПРОШТОВХУВАННЯМ 
 
У статті розглянуто процес виготовлення довгомірних трубчастих виробів з складним внутрішнім 

профілем методами пластичного деформування, запропонована математична модель поздовжньої 
стійкості при осьовому стисненні складеного бруса, що складається з циліндричної оправки, вставленої 
всередину циліндричної трубчастої заготовки, в області пружних і пластичних деформацій для різних схем 
деформування 
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CALCULATION OF AXIAL STABILITY TUBULAR BLANK 

 ON A MANDREL AT A REDUCTION A PUSH 
 

The article describes the process of manufacturing of long tubular products with complex internal profiles 
by plastic deformation, a mathematical model of longitudinal stability in axial compression of the composite timber, 
consisting of a cylindrical mandrel inserted inside the cylindrical tubular blank, in the field of elastic and plastic 
deformations for various schemes of deformation 

Keywords: tubular products, longitudinal stability, deformation, compression 
 

Постановка проблемы 
Толстостенные трубчатые изделия с прецизионными элементами внутреннего профиля (6…8 

квалитет, при шероховатости 0.16…0.64 мм) достаточно широко применяются в машиностроении, 
приборостроении и изделиях специального назначения.  

Получение фасонных отверстий в указанных изделиях методами, основанными на пластической 
деформации металлов, достигается, как правило, при использовании внутреннего копира – оправки, форма 
и размеры наружной поверхности которой, идентичны форме и размерам внутренней поверхности канала 
заготовки. При этом возможны две схемы деформирования: радиальное обжатие (применяется при 
радиальной ковке, волочении, прессовании, обжатии роликами); продавливание дорна вдоль канала 
заготовки (дорнование). С нашей точки зрения, первая схема более предпочтительна, т.к. при ее 
использовании нет остаточных напряжений, резко снижающих точность окончательных формы и размеров 
изделия. 

Анализ последних исследований и публикаций 
В этой связи, заслуживают внимания новые процессы изготовления трубчатых изделий с 

профилированной внутренней поверхностью методами холодной пластической деформации, основанные на 
радиальном обжатии заготовки на профильной оправке, например, в гладкой конической матрице или 
роликовой волоке [1,2]. 

Обжатие может осуществляться по двум схемам: методом проталкивания (прессование) и с 
помощью тянущего усилия, т.е. методом волочения. Процесс проталкивания имеет то преимущество, что 
отпадает необходимость в подготовке переднего конца оправки под захватное устройство для волочения. А 
недостаток заключается в том, что при длине трубчатой заготовки, превышающей некоторое критическое 
значение, возможна потеря устойчивости заготовки вместе с оправкой. Поэтому возможность применения 
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указанного метода требует предварительного расчёта на продольный изгиб составного стержня "заготовка-
оправка". 

Формулирование цели исследования 
В современной научной литературе много внимания уделено расчётам на продольную устойчивость 

различных нагруженных стержней. Однако расчёты на устойчивость составных брусьев, например, 
цилиндрической толстостенной оболочки с внутренним стержнем,  отсутствуют. 

Изложение основного материала исследования 
Рассмотрена продольная устойчивость при осевом сжатии составного бруса, состоящего из 

цилиндрического стержня (оправки), вставленного внутрь цилиндрической трубы (заготовки), в области 
упругих и пластических деформаций для различных схем деформирования [3].  

Рассматривая продольно-поперечный изгиб составного стержня «заготовка-оправка», получена 

формула для определения силы крРΣ , при которой происходит потеря продольной устойчивости бруса, 
состоящего из цилиндрического стержня, вставленного внутрь цилиндрической трубы, в области упругих 
деформаций: 
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где: Е – модуль Юнга (принимаем Е1=Е2=Е, т.е. материал заготовки и оправки – сталь); 
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)2()1( ; ПЦПЦ σσ  – пределы пропорциональности материалов внутреннего стержня и наружной 

трубы, соответственно; 
l - длина составного стержня; 
ν l  - коэффициент приведения длины стержней; 
d - диаметр оправки (внутренний диаметр трубчатой заготовки); 
D - наружный диаметр трубчатой заготовки 
Полученная формула отвечает граничным условиям (при d=0; d=D совпадает с формулой Эйлера 

для определения критической силы для сплошного бруса). 
Величину предельной гибкости предлагается определять по формуле: 
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Выражение (1) позволяет вывести формулу для определения гибкости составного бруса. Учитывая 
аналогию со стержнем сплошного сечения диаметром D, запишем выражение для определения радиуса 
инерции сечения составного бруса: 
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Тогда гибкость составного бруса может быть определена по формуле: 
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Формула (3) позволяет определить гибкость бруса, состоящего из цилиндрического стержня, 
вставленного внутрь цилиндрической трубы, например, с целью сравнения с предельной гибкостью. 

По аналогии определена величина критической силы при напряжениях, превышающих предел 
пропорциональности, т.е. когда в стержнях возникают пластические деформации (гибкость составного бруса 
меньше предельной), т.е. в области пластических деформаций: 
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Построены предельные кривые, выражающие граничные значения осевого усилия деформирования 
Р и длины трубчатой заготовки на оправке l  для сталей  30ХН2МФА  (рис. 1), 50РА и З0ХРА (аналогичные 
графики, выражающие общую тенденцию), для соотношений диаметра оправки (внутреннего диаметра 
заготовки) к наружному диаметру заготовки: 1 – d/D = 0,5 (d = 9 мм; D = 18 мм); 2 – d/D = 0,6 (d = 9 мм; D = 
15 мм);3 – d/D = 0,75 (d = 9 мм; D = 12 мм). 

Алгоритм построения и практического использования семейства предельных кривых заключается в 
следующем. 

1. Исходя из материалов и размеров поперечных сечений оправки (диаметра) и заготовки 
(внутреннего и наружного диаметров), по формуле (2) определяем величину предельной гибкости λпред 
составного стержня «заготовка-оправка». 

2. По формуле (3) определяем величины гибкости λ составного стержня «заготовка-оправка» для 
различных длин (например, li = 100 мм, 120 мм, 140 мм …) и сравниваем с предельной гибкостью λпред. Для 
определения величины осевой критической силы, при выполнении неравенства λ ≤ λпред, используем 
формулу (1), при выполнении неравенства λ > λпред, используем формулу (4).  

3. По найденным значениям точек (li, Р i) строим предельные кривые для различных соотношений 
диаметра оправки (внутреннего диаметра заготовки) к наружному диаметру заготовки d/D. 

4. При проектировании процессов деформирования трубчатой заготовки на оправке, при величинах 
осевого усилия меньше критических значений (на графиках – ниже соответствующей кривой) 
рекомендуемая схема – прессование (проталкивание). При величинах осевого усилия больше критических 
значений (на графиках – выше соответствующей кривой) рекомендуемая схема – волочение.  

 

 
Предельные кривые позволяют определить границы использования радиального обжатия трубчатой 

заготовки на оправке по схеме прессования (методом проталкивания) при условии потери продольной 
(осевой) устойчивости в процессе деформации для рассмотренных размеров и материалов заготовки и 
инструмента (оправки). Подобные кривые могут быть построены для разных материалов и размеров 
трубчатой заготовки и оправки с использованием полученных в работе формул (2), (3), (4). При 
проектировании процессов  деформации трубчатой заготовки на оправке, при величинах осевого усилия 
меньше критических значений (на графике – ниже соответствующей кривой) рекомендуемая схема – 
прессование. При величинах осевого усилия больше критических значений (на графике – выше 
соответствующей кривой) рекомендуемая схема – волочение. 

Результаты анализа, проведенные расчёты и натурные эксперименты подтвердили тот факт, что при 
обжатии в конической матрице и неприводными роликами с проталкиванием, при длине заготовки, 
превышающей некоторое критическое значение, возможна потеря продольной устойчивости трубчатой 
заготовки вместе с оправкой в области, как упругих, так и пластических деформаций. При этом с ростом 
отношения диаметра оправки (внутреннего диаметра заготовки) к наружному диаметру толстостенной 

 
Рис. 1. Экспериментальные точки (для d/D = 0,6) и кривые, выражающие зависимость предельной длины трубчатой 

заготовки (сталь 30ХН2МФА) на оправке (сталь Х12М) от осевого усилия деформирования при обжатии проталкиванием 
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заготовки d/D (при d/D≤0,8 и постоянстве остальных параметров), величина критической силы уменьшается 
с нарастающей интенсивностью (рис. 2), т.е. вероятность потери продольной устойчивости возрастает.  

 

 
Рис. 2. Зависимость величины критической силы от отношения диаметра оправки (внутреннего диаметра 

заготовки) к наружному диаметру заготовки d/D (график тенденции) 
 
Наиболее благоприятным, с точки зрения предотвращения потери осевой (продольной) 

устойчивости, может быть принято обжатие в роликовой волоке и в конической матрице по схеме 
волочения. 
 

Выводы 
1. Впервые получены формулы для определения радиуса инерции, гибкости составного бруса и 

критической силы, которая приводит к потере продольной устойчивости бруса, состоящего из 
цилиндрического стержня, вставленного внутрь цилиндрической трубы в области упругих и пластических 
деформаций для различных схем деформирования.  

2. Построены предельные кривые в координатах «осевое усилие деформирования – длина 
заготовки на оправке», позволяющие определить границы применения схем прессования или волочения, при 
проектировании процессов деформирования трубчатых заготовок на оправке в операциях холодной 
обработки металлов давлением. 
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УДК 621.757 
С.В. РОМАНОВ 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ З’ЄДНАНЬ 
З АДГЕЗІЙНИМ ЗВ’ЯЗКОМ 

 
У роботі розглядається задача проектування індукційно-нагрівальної установки спеціального 

призначення для розформування тепловим способом з'єднання – гальмівних колодок метрополітену для 
подальшого їхнього відновного ремонту. Компонентами даного з'єднання є феромагнітний корпус колодки – 
черевик складної форми й антифрикційна маса, що має з корпусом колодки адгезійний зв'язок. 

Особливість даної роботи полягає в тім, що розглянуте з'єднання складне по конструкції й має 
неправильну геометричну форму. 

Розглянуті теплові процеси при індукційному нагріві, запропонована математична модель нагріву, 
розроблено автоматизований розрахунковий комплекс для розрахунку електричних і геометричних 
параметрів індукційного нагрівача.  

Згідно з теоретичними дослідженнями було спроектовано індукційний нагрівач для відшарування 
антифрикційної маси гальмових колодок метрополітену. 

Ключові слова: індукційно-нагрівальне обладнання, розбирання з'єднань з адгезійним зв'язком, 
термовплив, математична модель, автоматизоване проектування. 
 

С.В. РОМАНОВ 
Украинская инженерно-педагогическая академия, г.Харьков 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ДЛЯ РАЗБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С 

АДГЕЗИОННОЙ СВЯЗЬЮ 
 

В работе рассматривается задача проектирования индукционно-нагревательной установки 
специального назначения для расформирования тепловым способом соединения – тормозных колодок 
метрополитена для дальнейшего их восстановительного ремонта. Компонентами данного соединения 
является ферромагнитный корпус колодки - башмак сложной формы и антифрикционная масса, имеющая 
с корпусом колодки адгезионную связь. 

Особенность данной работы заключается в том, что рассматриваемое соединение сложное по 
конструкции и имеет неправильную геометрическую форму. 

Рассмотрены тепловые процессы при индукционном нагреве, предложена математическая модель 
нагрева, разработан автоматизированный расчетный комплекс для расчета электрических и 
геометрических параметров индукционного нагревателя. 

По результатам теоретических исследований разработан индукционный нагреватель для 
отслоения антифрикционной массы тормозных колодок метрополитена. 

Ключевые слова: индукционно-нагревательное оборудование, разборка соединений с адгезионной 
связью, термовоздействие, математическая модель, автоматизированное проектирование. 
 

S.V. ROMANOV  
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv 

 
USING INDUCTION HEATING FOR DISMANTLING COMPOUNDS WITH THE ADHESIVE 

BOND 
 
This study examined the task of designing an induction heater for special purposes, which is intended to 

dismantle the compound - brake pad subway car during repairs. The components of a compound is a ferromagnetic 
body pads and sliding layer. 

The peculiarity of the study is that the present compound is complicated in construction and has an 
irregular geometric shape. 

In a study examined the thermal processes during induction heating, the mathematical model of heating, 
developed an algorithm for calculating the electrical and geometrical parameters of the induction heater. 

According to the results of theoretical research was designed induction heater to separate the anti-friction 
layer of the brake pads subway cars. 

Keywords: induction-heater equipment, sorting out of connections with adhesive bond, thermoinfluence, 
mathematical model, automated planning. 
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Постановка проблеми 

У ремонтному виробництві для розбирання з'єднань із натягом різних вузлів поширено 
застосування індукційно-нагрівального встаткування. Для індукційно-теплового розбирання й 
складання таких з'єднань застосовуються, у більшості випадків, універсальні індукційно-нагрівальні 
установки (ІНУ), при розробці яких використовували вже відпрацьовані раніше типові елементи 
конструкції. Інший напрямок – розділення тепловим способом компонентів з'єднань із адгезійним 
зв'язком. У цьому випадку встаткування, як правило, спеціальне. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

У машинобудуванні для нагріву деталей для складання (розбирання) широко застосовуються 
індукційні нагрівачі з живленням обмотки струмами промислової частоти (50 Гц). Доцільність застосування 
індукційних нагрівачів для збирання і розбирання з'єднань з натягом доведена багаторічною практикою [1]. 
Використання інших способів розбирання пов'язано з необхідністю мати дороге обладнання (преси великої 
потужності), або наявність джерел підвищеної небезпеки (відкритий вогонь). Крім того, індукційний нагрів, 
при якому тепло генерується безпосередньо в деталі, є більш прогресивним і ефективним. Найбільш 
ефективними індукційними нагрівачами, застосовуваними для розбирання з'єднань з натягом, є нагрівачі, 
що працюють на токах промислової частоти. Вони не вимагають дорогих перетворювачів частоти, прості за 
конструкцією і дозволяють досягти більшої рівномірності нагріву [1, 2]. 

Найбільш висока швидкість нагріву, електричні і теплові характеристики досягаються за допомогою 
соленоїдного індуктора охоплюючого типу. Істотний недолік таких нагрівачів це їх низька універсальність –  
нагрівати 2-3 типи деталей. Це обумовлено тим, що збільшення проміжку між внутрішньою поверхнею 
індуктора і деталлю різко погіршує умови нагріву із-за послаблення магнітного поля, що впливає на деталь. 

 
Формулювання мети дослідження 

Метою роботи є зниження трудомісткості й підвищення якості проектних робіт при розробці 
індукційно-нагрівального устаткування, призначеного для нагріву токами промислової частоти гальмівних 
колодок вагонів метрополітену, попередньо охолоджених у рідкому азоті, з метою відшарування 
антифрикційної маси від металу черевика за рахунок застосування САПР і створення спеціального 
розрахункового модуля, що дозволяє в автоматизованому режимі моделювати теплові процеси й визначати 
електричні параметри ІНУ. 

 
Викладення основного матеріалу дослідження 

Необхідним етапом проектування індукційних нагрівачів є попереднє визначення розрахунковим 
шляхом електричних і геометричних характеристик індукційних котушок, з урахуванням конструктивних і 
технологічних деталей, що підлягають індукційному нагріву. Нагрівач повинен задовольняти наступним 
вимогам: 

1) забезпечувати нагрів деталі до заданої температури з необхідною швидкістю;  
2) не змінювати фізико-хімічні властивості матеріалу деталі;  
3) бути безпечним, надійним і економічним в експлуатації, зручним при обслуговуванні і 

ремонті. 
Складність виготовлення індукційних нагрівачів полягає у високих трудовитратах, які при цьому 

визначають перспективність конструювання індукторів. 
Суттєво зменшити трудові витрати при проектуванні ІНУ дозволяє використання параметричного 

проектування за допомогою сучасних САПР. 
Традиційне електромагнітне проектування ІНУ спирається на методики, що враховують 

електромагнітні процеси в масиві деталі, що нагрівається, і допустимі за тепловими обмеженнями 
електромагнітні навантаження в обмотці і магнітопроводі нагрівача. 

Різноманітність геометричних форм і розмірів деталей, що нагріваються, відмінність умов нагріву 
при складанні і розбиранні визначають велике число вживаних конструктивних рішень. Вибір рішень, що 
задовольняють технічним вимогам складально-розбірних робіт при мінімізації масагабаритних 
характеристик і витрат при експлуатації складають мету параметричного проектування нагрівача. 

Розглянемо теплові процеси при індукційному нагріві гальмівної колодки 3 (рис. 1). Антифрикційна 
маса 2, має з черевиком 1 безпосередній адгезійний зв'язок. Щоб роз'єднати компоненти виробу, необхідні 
як термічний, так і механічний впливи. Термічний вплив – нагрів феромагнітного елемента (черевика) 
використовується як підготовча операція перед основною операцією роз'єднання елементів виробу, що 
виконується за допомогою механічного впливу. 
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Рис. 1. Контакт черевика й антифрикційної маси: 1 – черевикк; 2 – антифрикційна маса; 3 – колодка 

 
Теплова енергія, яка передана черевику, безупинно губиться в навколишнім середовищі за рахунок 

конвекції й випромінювання від поверхні й передається антифрикційній масі за рахунок теплопередачі. Для 
здійснення процесу роз'єднання елементів виробу рівень і розподіл енергії в них повинен забезпечити між 
ними технологічний зазор. У загальному випадку баланс теплової енергії для роз'єднання компонентів 
можна представити рівнянням: 

Е=Е1+Е2+Е3+Е4;      (1) 

де Е – теплова енергія, що витрачається на роз'єднання елементів виробу; Е1 – теплова енергія, що йде на 
нагрів башмака до температури 400оС; Е2 – енергія, передана теплопередачею від черевика до 
антифрикційної маси; Е3 – енергія, що йде на компенсацію втрат тепла башмаком у навколишнє 
середовище; Е4 – енергія, що йде на компенсацію втрат тепла антифрикційної маси в навколишнє 
середовище. 

Закони остигання тіл, відповідно до яких, чим вище тривалість процесу нагріву й більше нагріте 
тіло, тим більше віддача тепла, указують напрямок зменшення витрати теплової енергії по складовим Е3 і 
Е4: короткочасність теплового імпульсу, що діє на черевик при мінімально можливій температурі на 
поверхнях, що віддають тепло в навколишнє середовище, контактуємі елементи транспортних і 
пристосувань, що базують. 

Реалізувати цю вимогу, використовуючи теплові потоки спрямовані на зовнішню поверхню 
неможливо. У найкращому разі, можливо мати температуру близьку до рівномірного по всій товщині стінки 
башмака. Але це досягається за рахунок тривалості нагріву що, як відомо, спричиняє втрати теплоти в 
навколишнє середовище й подовжує цикл розбирання. Індукційний спосіб дозволяє створити керований 
тепловий імпульс досить легко, при цьому виділення теплової енергії відбувається відповідно до закону 
Джоуля-Ленца в самому феромагнитному матеріалі черевика. 

Для визначення оптимального розподілу джерел теплової енергії в деталях складної конфігурації, а 
також для розрахунку параметрів процесів складання й розбирання багатоелементних з'єднань (розбирання 
й складання з'єднань із натягом, відшарування антифрикційної маси від черевика) пропонується 
використовувати метод еквівалентних теплових схем. Даний метод реалізується на ПК за допомогою 
матричних функцій, що гарантує збіжність обчислювальних процесів при інтервалах, що задаються 
довільно, інтегрування. 

    
   а)       б) 

Рис. 2. Тривимірні моделі досліджуваних деталей: а) черевик гальмівної колодки; б) циліндр еквівалентної площі поверхні 
 
Гальмівна колодка є складним тривимірним об'єктом.  Для моделювання процесу нестаціонарного 

технологічного нагріву доцільно представити його у вигляді двовимірного, що в значній мірі спростить 
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завдання. Пропонуємо представити гальмівну колодку у вигляді порожнього циліндра, товщина стінки 
якого дорівнює середній товщині листової сталі з якої виготовлений черевик колодки, довжина дорівнює 
довжині колодки по хорді, а площа активної поверхні, тобто сумарна площа зовнішньої й внутрішньої 
поверхні циліндра, дорівнює сумарній площі всіх поверхонь черевика колодки. 

Розмір черевика по хорді 250 мм, середня товщина стінки деталей башмака 8мм (рисунок 2а). Після 
проведення обчислень, отримали наступні значення розмірів циліндру: D=128 мм, d=112 мм, h=250мм (рис. 
2б). 

Подальше моделювання теплових процесів і розрахунки електричних параметрів індукційного 
нагрівача проводилося із циліндром, ескіз якого представлений на рис. 2б. 

Розглянемо багатокомпонентну модель нестаціонарного технологічного нагріву циліндра. Оскільки 
циліндр осесиметричний, теплова задача двовимірна. Як в осьовому, так і в радіальному напрямку об’єкт, 
що нагрівається ділиться на дві кусочно-постійні ділянки (рис. 3а): 11- нижня зовнішня частина циліндра; 12 
- нижня внутрішня частина циліндра; 21- верхня зовнішня частина циліндра; 22 - верхня внутрішня частина 
циліндра. Його еквівалентна теплова ланцюгова схема представлена на рисунок 3б. Ділянки 12 і 22 
відповідають антифрикційному матеріалу гальмової колодки, і генерування тепла в них не відбувається, 
тобто Р12 і Р22 рівні 0. 

 

 

       
Рис. 3. Модель циліндра, що нагрівається: 

а) схема поділу циліндра на ділянки; б) еквівалентна ланцюгова схема 
 
Рівняння  теплового стану для кожної ділянки має вигляд: 
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Після групування доданків система (2) в матричній формі записується: 

,)(
*

PC =Λ+ ττ       (3) 
 

де С – матриця теплоємностей об'єкта; τ – вектор температур компонент об'єкта; Λ – матриця теплових 
провідностей; Ρ – вектор підведеної потужності. 

Математичне моделювання процесу нагрівання циліндра проводилося з дискретністю 12о протягом 
300 с. Швидкість нагрівання до температури 400оС при цьому становить 1,34оС/сек. 

Розрахунок електричних характеристик індуктора проводився методом еквівалентних електричних 
схем. 

Надалі експериментальні дослідження підтвердили адекватність запропонованої математичної 
моделі та методики розрахунку електричних характеристик індукційного нагрівача. 

Ґрунтуючись на результатах досліджень, була спроектована за допомогою параметричного 
моделювання в САПР SolidWorks й виготовлена дослідно-промислова установка для відшарування 
антифрикційної маси гальмівних колодок метрополітену. 

Загальний вид ІНУ показаний на рис. 4. Індукційний пристрій для нагріву колодки 1 складається з 
магнітопровідної системи й індукційної котушки 2. Магнітопровідна система включає г–образний 

б
 

а
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нерухливий 3 і рухливий 4 магнітопроводи. Магнітопровід 3 закріплений на верхній плиті 5, рухливий 4 
розташований на візку 6. Індукційна котушка 2 закріплена хомутами 7 на текстолітових підставках 8. 
Котушка намотана ізольованою мідною трубкою й при роботі індукційного пристрою повинна 
охолоджуватися проточною водою з водогінної мережі. У системі охолодження котушки встановлено реле 
протоку рідини, що при зниженні тиску води відключає індукційний пристрій. Верхня плита 5 складається з 
трьох частин: крайні текстолітові, а середня склотекстолітова. Плита закріплена болтами до верхнього пояса 
рами 9 звареної конструкції. Візок 6 переміщається в поздовжньому напрямку по напрямій 10, розташованим 
на плиті 5. Візок переміщається пневмоциліндром 11, установленим на опорі 12. На візку розташований 
також кронштейн 13 з оправленням 14. 

Керування нагрівачем здійснюється електро- і пневмоапаратурою, яка розташована на панелі 15 
пульта й усередині рами 9. 

На панелі пульта знаходяться: сигнальна лампа “Сіть” 16, тумблер 17, що включає ланцюг 
керування, кнопки “Магнітопровід” 18, “Нагрів” 19, “Стоп” 20. Кнопкою 18 здійснюється переміщення візка 
6 з рухливим магнітопроводом 4, кнопкою 19 включається індуктор, а кнопка 20 відключає ланцюг 
керування. 

 
Рис. 4. Індукціний нагрівач 

 
Висновки 

1. Ґрунтуючись на результатах досліджень, розроблено математичну модель нестаціонарного нагріву 
гальмівної колодки метрополітену, попередньо охолодженої у рідкому азоті, з метою відшарування 
антифрикційної маси від металу черевика. 
2. За результатами дослідження була спроектована й виготовлена дослідно-промислова установка для 
відшарування антифрикційної маси гальмівних колодок метрополітену. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 
СУБАРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН 

 
В статье рассматривается построение прогностической модели безотказной работы системы 

субартезианских скважин с применением формулы Байеса. Построенная модель позволяет своевременно 
оценить реальное состояние скважин и принять неотложные меры по устранению неполадок, что 
позволяет обеспечить безотказную работу системы субартезианских скважин в течение требуемого 
интервала времени. 

Ключевые слова: формула Байеса, субартезианские скважины, прогнозирование, вероятность 
остановки, надежность, насос. 
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ESTABLISH MODEL OF PREDICTING OF CONTINUOUS WORKING OF SUBARTESIAN WELLS 

 
The article deals with the construction of predictive models using Bayesian formula. The constructed model 

allows to assess the real state of the wells and to take urgent measures to deal with problems and thereby ensure 
system uptime artesian wells within the required time period. 

Keywords: Bayes' formula, artesian wells, forecasting, probability of suspension, reliability, the pump 
 

Постановка проблемы 
 В условиях ограниченных водных запасов, а также в связи с загрязнениями наземных вод, 

использование подземных водных источников имеет важное значение. С другой стороны, очевидной 
является целесообразность использования более качественных с санитарно-эпидемиологической и 
экологической точек зрения (по сравнению с наземными водными запасами) подземных водных источников.  

Известно, что подземные воды добываются с помощью артезианских и субартезианских скважин. 
Преждевременный выход из строя по разным причинам насосных агрегатов уменьшает надежность таких 
систем. С этой точки зрения прогнозирование приостановки скважин с целью повышения надежности и 
обеспечения плановых периодов безотказной работы системы является актуальной задачей. 

 
Основная часть 

Пусть имеется информация об остановках в течение года эксплуатируемых субартезианских 
скважин. Задача состоит в том, чтобы на основании этих данных построить прогностическую модель, 
позволяющую вычислять вероятность безотказной работы системы в течение требуемого интервала 
времени. 

Решение. Нами использована известная формула Байеса, которая успешно применяется для 
прогнозирования различных явлений [1, 2, 6, 7]: 

∑
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где P(Ak) – априорная вероятность состояния  Ak, k=1, 2, …, l; 1)( =∑ kAP ; 

      )( i
jxP  – априорная вероятность градации i

jx ,  j=1, 2, …, r; i=1, 2, …,  m; 
       r – общее число признаков, m – число значений каждого признака. 

 
В нашем случае имеются 2 варианта состояния: A1 – скважина работает, A2 – скважина не работает. 
Рассмотрены данные о 4794 насосных системах эксплуатируемых субартезианских скважин: 2279 

скважины находятся в рабочем состоянии (при плановой проверке) и 2515 скважины – неисправны.  
В результате статистического анализа были изучены эмпирические распределения случайных 

величин – выходов из строя субартезианских скважин, эксплуатируемых в разных гидрогеологических 
условиях. В работах [3–5] нам были определены законы распределения таких случайных величин как время 
бесперебойной работы скважины и вычислены интервалы надежности периодов между остановками. 

В результате анализа данных о факторах, вызывающих остановки (или неисправности) скважин,  
эти факторы были сгруппированы по существенным признакам. По эмпирическим данным были 
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определены следующие существенные факторы, влияющие на безотказную работу скважин: состояние 
насосной системы, отличия производительностей скважины и насосной системы, внутренние показатели 
скважины и другие факторы, связанные с эксплуатацией и состоянием скважин. Такой подход позволяет 
определить конструктивные причины и причины, связанные с халатностью эксплуататора. 

По вышеуказанным данным вычислены априорные вероятности состояний: P(A1)=0,48; P(A2)=0,52. 
В неисправных скважинах вышеуказанные факторы имели следующие частоты: 
1. Состояние насосной системы: P(x1/A2)=1285/2515=0,51. 
2. Отличия производительностей скважины и насосной системы: P(x2/A2)=1083/2515=0,43. 
3. Другие факторы, связанные с эксплуатацией и состоянием скважин: P(x3/A2)=147/2515=0,06. 
Далее отдельно были исследованы градации каждого фактора. 
 
1. Состояние насосной системы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Основные причины неисправности 

насосной системы ( ix1 ) 
В раб. сост. (n=2279) В нераб. сост.(n=1285) Достоверность 

различия абс. % абс. % 
Наличие абразивных частиц 487 21,37 1006 78,3 p<0,001 
Наличие агрессивной среды 928 40,72 121 9,4 p<0,001 
Высокий напор воды 864 37,91 158 12,3 p<0,001 

Всего 2279 100 1285 100  
 
Учитывая частотные данные, была составлена диагностическая таблица (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Основные причины ( ix1 ) 
Число наблюдений Вероятности Отношения 

правдоподобия ДК 
раб. не раб. )/( 11 AxP i  )/( 21 AxP i  

Наличие абразивных частиц 487 1006 0,214 0,783 0,27 –5,64 
Наличие агрессивной среды 928 121 0,407 0,094 4,32 6,36 
Высокий напор воды 864 158 0,379 0,123 3,08 4,89 

Итого 2279 1285 1 1   
 

Отношение правдоподобия равно отношению частот признаков в работающих и неработающих 
системах: 
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Диагностический коэффициент (ДК) – это логарифм отношения правдоподобия, умноженный на 10: 
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2. Отличия производительностей скважины и насосной системы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Отличия 

производительностей 
( ix2 ) 

В рабочем состоянии (n=2279) В нерабочем состоянии (n=1083) Достоверность 
различия абс. % абс. % 

0-10% 1636 71,79 48 4,43 p<0,001 
10-20% 428 18,78 192 17,73 p>0,05 
20-30% 189 8,29 461 42,57 p<0,001 
Больше 30% 26 1,14 382 35,27 p<0,001 

Всего 2279 100 1083 100  
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Учитывая полученные данные, была составлена диагностическая таблица (табл. 4). 

 
 

Таблица 4 
Отличия 

производительностей 
( ix2 ) 

Число наблюдений Вероятности 
Отношения 

правдоподобия ДК 
раб. не раб. )/( 12 AxP i  )/( 22 AxP i  

0–10% 1636 48 0,718 0,044 16,2 12,09 
10–20% 428 192 0,188 0,177 1,06 0,25 
20–30% 189 461 0,083 0,426 0,19 –7,10 
Больше 30% 26 382 0,011 0,353 0,03 –14,90 

Итого 2279 1083 1 1   
 

Отношение правдоподобия и диагностический коэффициент в табл. 4 вычисляются по формулам (2) 
и (3). 
 

3. Другие факторы, связанные с эксплуатацией и состоянием скважин приведены в табл. 5. 
Таблица 5 

Причины ( ix3 ) 
В рабочем состоянии (n=2279) В нерабочем состоянии (n=147) Достоверность 

различия абс. % абс. % 
Несоблюдение 
правил эксплуатации 1258 55,2 66 44,9 p<0,02 

Разные причины 1021 44,8 81 55,1 p<0,02 
Всего 2279 100 147 100  

 
На основе полученных данных перейдем к следующей диагностической таблице (табл. 6). 

Таблица 6 

Причины ( ix3 ) 
Число наблюдений Вероятности Отношения 

правдоподобия ДК 
раб. не раб. )/( 13 AxP i  )/( 23 AxP i  

Несоблюдение правил 
эксплуатации 1258 66 0,552 0,449 1,23 0,90 

Разные причины 1021 81 0,448 0,551 0,81 –0,90 
Итого 2279 147 1 1   

 
Таким образом, определены все показатели для применения формулы (1). 

Таблица 7 
№ 
п/п Признак (xj) Градации признака: i

jx  )/( 1AxP i
j  )/( 2AxP i

j  

1 Состояние насосной системы 
Наличие абразивных частиц 0,214 0,783 
Наличие агрессивной среды 0,407 0,094 
Высокий напор воды 0,379 0,123 

2 Отличия производительностей 

0–10% 0,718 0,044 
10–20% 0,188 0,177 
20–30% 0,083 0,426 
Больше 30% 0,011 0,353 

3 Другие факторы, связанные с 
эксплуатацией и состоянием скважин 

Несоблюдение правил 0,552 0,449 
Разные причины 0,448 0,551 

 
 

В дальнейшем, учитывая данные табл. 7 и значения P(A1)=0,48; P(A2)=0,52, по формуле Байеса 
вычисляем вероятности исхода в зависимости от рассмотренных факторов: 
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где i

jx  – градации признаков. Значения )/( 1AxP i
j  и )/( 2AxP i

j  вычислены по вышеуказанным данным.  
 
Кроме этого, может быть применен метод последовательной диагностической процедуры, в котором 

суммируются ДК до достижения одного из двух диагностических порогов, исходя из заранее выбранного 
допустимого уровня диагностических ошибок: 
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где α – вероятность ошибки первого рода (вместо исхода А прогнозируют исход В), β – вероятность ошибки 
второго рода (ложное прогнозирование А, когда в действительности имеет место исход В). Величины 
пороговых сумм ДК при разном допустимом проценте ошибок приводятся в справочной литературе.  

Специальный ДК вычисляется по следующей формуле: 
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ДК =  (7) 

 
Пример 1. При очередной плановой проверке состояния скважины и насосной системы 

обнаружены: наличие абразивных частиц в насосе, отличия производительностей скважины и насосной 
системы в 12,5%, нарушение правил эксплуатации, предусмотренных инструкцией. Учитывая эти факты, по 
формулам (4) и (5) получаем, что вероятность безотказной работы скважины при этих условиях равна 0,244; 
а вероятность остановки – 0,756. Этот результат дает основание принимать неотложные меры по 
устранению недостатков.  

На практике в отношении данной скважины никакие действия не были предприняты, и скважина 
остановилась преждевременно. 

Пример 2. При проверке состояния скважины и насосной системы обнаружены: наличие 
агрессивной среды, отличия между производительностями скважины и насосной системы – 8,6%, 
нарушение правил эксплуатации. По формулам (4) и (5) получаем, что вероятность безотказной работы 
скважины при этих условиях равна 0,987; а вероятность остановки – 0,013. 

Пример 3. При проверке состояния скважины и насосной системы обнаружены: высокий напор 
воды, отличия между производительностями скважины и насосной системы – 21,4%, некоторые вибрации 
(разные причины). По формулам (4) и (5) получаем, что вероятность безотказной работы скважины при этих 
условиях равна 0,307; а вероятность остановки – 0,693. 

В реальности персоналом были устранены недостатки и скважина работала безотказно в течение 
планового периода времени. 

 
Выводы 

1. Применение формулы Байеса позволяет своевременно оценить реальное состояние скважин и принять 
неотложные меры по устранению неполадок, тем самым обеспечить безотказную работу системы 
субартезианских скважин в течение требуемого интервала времени. 

2. Периодически контролируя состояние скважин и выполняя прогностические расчеты с применением 
формулы Байеса, можно заранее приобрести необходимые запчасти, чтобы своевременно устранить 
неполадки при плановых остановках скважин. 

3.  
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УДК 514.18:528.7 
Д. М. СВИНАРЕНКО   

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
 

ГЕОМЕТРИЧНЕ КОРИГУВАННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ 
ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
Внаслідок неминучих похибок у взаємній орієнтації предметної площини та площини відображення 

видових даних виникають спотворення геометричних форм та розподілів яскравості зображень 
спектральних каналів. Одним з різновидів таких спотворень є косий зсув. В роботі розглянуто метод 
визначення параметрів та компенсації косого зсуву багатоспектральних даних дистанційного зондування 
Землі. Проведено оцінювання результатів роботи запропонованого методу. У якості кількісної оцінки змін 
інформативності зображень застосовано взаємну ентропію. 

Ключові слова: багатоспектральне зображення, косий зсув, коригування, ентропія. 
 
 

Д. Н. СВИНАРЕНКО   
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ  

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Вследствие неизбежных погрешностей во взаимной ориентации предметной плоскости и 
плоскости отображения видовых данных возникают искажения геометрических форм и распределения 
яркостей спектральных каналов. Одним из видов таких искажений является косой сдвиг. В работе 
рассмотрен метод определения параметров косого сдвига и его компенсации для мультиспектральных 
данных дистанционного зондирования Земли. Проведена оценка результатов работы метода. В качестве 
количественной оценки изменения информативности изображений использована взаимная энтропия. 

Ключевые слова: мультиспектральное изображение, косой сдвиг, коррекция, энтропия. 
 

D. M. SVYNARENKO 
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University 

 
GEOMETRIC CORRECTION OF MULTISPECTRAL PHOTOGRAMMETRY IMAGES 

 
Because of the inevitable errors in the relative orientation of the object plane and the plane of the data  

mapping gets distorted geometric forms and distribution of brightness of spectral channels. One such type of 
distortion is oblique shift. The method of determining the parameters and compensation of the oblique shift for 
multispectral data of remote sensing of the Earth are considered. The estimation of the results of the method was 
performed. As a quantitative assessment of changes in information content of images used mutual entropy. 

Keywords: multispectral image, orthogonalization, the oblique shift,correction, entropy. 
 

Постановка проблеми 
Фотограмметричні зображення, одержувані іконічними засобами дистанційного зондування (ДЗ) з 

аерокосмічних носіїв, фіксуються у низці спектральних діапазонів електромагнітного проміння – носія 
видової інформації. Основою для визначення порівняльних оцінок інформаційної значущості проекційних 
зображень, одержаних у різних спектральних діапазонах, є їхні геометричні структури як такі, що зумовлені 
лише фізичними характеристиками об’єкту ДЗ незалежно від характеристик сенсору видової інформації [1, 
2]. За ідеальних позиційних умов проекціювання картинні площини зображень усіх спектральних 
діапазонів, що складають багатоспектральне зображення, є паралельними. Але за реальних умов через 
нестабільність позиційних параметрів проекціювання відбувається спотворення геометричних форм та 
розподілів яскравості зображень спектральних каналів. Тому наразі є актуальною проблема геометричної та 
радіометричної корекції таких зображень.  

Аналіз останніх досліджень 
 Фіксація видових даних ДЗ супроводжується спотвореннями просторових розподілів яскравості 

отримуваних зображень, зумовлених неминучими нестабільностями взаємної орієнтації предметної 
площини та площини відображення видових даних. Компенсація таких спотворень є необхідним елементом 
геометричної корекції зображень ДЗ, яка забезпечує їхній подальший тематичний аналіз. Можливості 
існуючих на даний час способів корекції таких спотворень обмежені формальними алгоритмами 
комп’ютерної графіки, не пов’язаними з фізичними закономірностями формоутворення зображень ДЗ [3, 4].  

Метою статті є розробка методу геометричного коригування розподілів яскравості первинних 
видових даних ДЗ, що дозволяє компенсувати спотворення зображень. 
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Основна частина 
У роботі [5] показано, що у границях технологічного допуску юстирування оптико-механічної 

системи сенсора проективні спотворення, пов’язані з порушенням паралельності картинних площин, можна 
апроксимувати комбінацією паралельних перенесень та поворотів зображення з різними центрами. Але 
окрім цих перетворень важливими також є порушення, що виникають внаслідок косого зсуву площин 
зображень, одна відносно одної. 

Одним з важливих моментів за коригування спотворень є визначення картинної площини 
спектрального каналу, стосовно якої здійснюватиметься корекція розподілів яскравостей зображень інших 
спектральних каналів (опорне зображення). У якості такого зображення оберемо найбільш інформативне з 
поміж усіх зображень спектральних каналів. Для оцінювання інформативності зображень використовуємо 
сигнальну ентропію (інформативність одного пікселя цифрового зображення, усереднена по їхній множині), 
яка визначається співвідношенням [6] 
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Розглянемо косий зсув зображення в цілому, як такий, що складається з двох незалежних 
компонент: косого зсуву вздовж осі Ох та косого зсуву вздовж осі Оу. Зупинимо увагу на косому зсуву за 
віссю Ох.  
 Якщо прийняти, що координати елементів еталонного зображення х та  у, а координати елементів 
спотвореного зображення x  та y , то можна встановити між ними певний аналітичний зв'язок: 

 
yaxx +=  

yy = , 
 

(2) 

де а – параметр косого зсуву за віссю Ох. 
 За аналогією, якщо зсув відбувся за віссю Оу, система рівнянь набуває вигляду: 
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(3) 

 
де b  ̶  параметр косого зсуву за віссю Оу.  
 Отримавши нову систему координат ( )yx,  за допомогою методів інтерполяції визначаються нові 
рівні яскравості, що відповідають цій системі. 
 Отже, для коригування зображення, потрібно визначити пару параметрів косого зсуву а та b. 
Спочатку віднайдемо параметр а. Для цього використовуємо наступний вираз: 
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(4) 

 
де бF  - функція розподілу яскравості зображення базового каналу; kF  - функція розподілу яскравості для 
системи координат, що визначається виразом (2);  mn,  ̶  номера пікселів.  
 Задаючи діапазон зміни величини а та визначивши для нього усі значення aS , отримаємо функцію 
залежності S(a). Значенню мінімуму цієї функції буде відповідати шукане значення параметру а, яке ми 
використовуємо для обчислення нової системи координат та побудови нового, частково скоригованого 

зображення з функцією розподілу яскравості a
kF . 

 Далі, задаючи діапазон зміни параметру b , визначаючи нові системи координат згідно виразу (3), 
обчислюємо значення bS  за формулою: 
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  Визначивши мінімум функції S(b), і відповідне значення параметру b , будуємо остаточно 

скориговане зображення з функцією розподілу яскравості ba
kF , . 

 Для кількісної оцінки змін інформативності зображень використаємо такий показник, як ентропія 
зображення Y при умові спостереження за зображенням  X ( ( )XYE ). Спільна ентропія двох зображень Х та 
Y  дорівнює: 

1. Якщо зображення Х та Y  не пов’язані між собою 
( ) ( ) ( )YEXEXYE +=  (6) 

2.  Якщо зображення Х та Y  мають зв'язок  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )YXEYEXYEXEXYE +=+=  (7) 

Ентропія ( )XYE  визначається наступним чином: 
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пікселів зображення Y, що мають рівень яскравості j, 
знаходяться на тих самих позиціях, де у зображенні X 
знаходяться піксели, що мають рівень яскравості і.  

На рис.1-5 подані відповідно зображення 
базового (червоного) каналу (каналу з найбільшим 
значенням сигнальної ентропії), зображення зеленого 
каналу до та після корегування та зображення синього 
каналу до та після корегування. У обох цих випадках 
значення параметрів а та b відповідно дорівнюють 0.07 та 
0.09. 

  
Рис.2 Зображення зеленого каналу до коригування Рис.3 Зображення зеленого каналу після коригування 

 
Рис.1 Зображення базового (червоного) каналу 
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Рис.4 Зображення синього каналу до коригування Рис.5 Зображення синього каналу після коригування 

В табл. 1 наведені значення сигнальної ентропії зображень, середньоквадратичного відхилення 
(СКВ) рівнів яскравості  зображень спектральних каналів до та після корегування, а також ентропії ( )XYE  
зображення, що корегувалося (Y), при умові спостереження зображення базового каналу (X). 

                                                                                          Таблиця 1 
 Сигнальна  

ентропія 
СКВ ( )XYE  

Базовий канал (червоний)  (Рис.1) 7.3328 46.2659 --//-- 
Зелений канал до коригування (Рис.2) 7.1512 45.9126 5.1828 
Зелений канал після коригування (Рис.3) 7.1643 46.2654 8.6140 
Синій канал до коригування (Рис.4) 6.3923 44.7844 6.3098 
Синій канал після коригування (Рис.5) 6.4113 45.0779 9.1060 
 
 Як видно з даних таблиці, спостерігається певне зростання сигнальної ентропії скоригованих 
зображень по відношенню до відповідних їм первинних, що свідчить про збільшення інформативності після 
коригування. Цей висновок також підтверджується збільшенням значень середньоквадратичного відхилення 
рівнів яскравості скоригованих зображень. Слід відзначити, що у обох випадках виявляється  значне 
підвищення ентропії корегованих зображень при умові спостереження зображення базового каналу, тобто 
зростає частка нової інформації, яку містить зображення (Y), по відношенню до зображення (X). 
 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Запропонований у роботі метод геометричної корекції багатоспектральних зображень дозволяє 

зкоригувати спотворення зображень, викликані косим зсувом. Перспективи подальших досліджень за 
тематикою роботи пов’язані із розробкою комплексних методів корекції спотворень багатоспектральних 
зображень ДЗ. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ МЕЛИОРАЦИИ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Рассмотрено моделирование параметров работы гидравлического оборудования для определения 
влияний различных факторов на интенсификацию работы систем мелиорации и водоснабжения. 
Физическое моделирование движения жидкостей в фасонных и проточных частях гидравлического 
оборудования на экспериментальных стендах с использованием метода визуальной диагностики 
структуры потоков. 
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ГІДРАВЛІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

Розглянуто моделювання параметрів роботи гідравлічного обладнання для визначення впливів 
різних факторів на інтенсифікацію роботи систем меліорації та водопостачання. Фізичне моделювання 
руху рідин у фасонних і проточних частинах гідравлічного обладнання на експериментальних стендах з 
використанням методу візуальної діагностики структури потоків. 

Ключові слова: гідравлічні системи; фізичне моделювання; напірні характеристики опору; 
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IMPROVE THE RELIABILITY AND EXTEND THE LIFE OF HYDRAULIC EQUIPMENT 

RECLAMATION AND WATER SUPPLY SYSTEMS 
 

The modeling of the parameters of the hydraulic equipment to determine the effects of various factors on 
the intensification of the work of land reclamation and water supply systems. Physical modeling of fluid flow in 
fittings and flow of the hydraulic equipment on the experimental stands by the method of visual diagnostics flow 
patterns. 

Keywords: hydraulic system; physical modeling; pressure characteristics; resistance, cavitation; jet 
apparatus. 

Постановка проблемы 
Украина имеет развитую систему мелиорации. Все населенные пункты имеют полноценные 

разветвленные системы водоснабжения. Однако существующие системы находятся уже длительный период в 
эксплуатации. По данным исследований эксплуатационных характеристик насосных установок потери 
напора в системах мелиорации возросли на 15 % и более. Это привело к существенному снижению 
производительности насосных станций и увеличило удельные затраты на работу насосов. 

В современных условиях чрезвычайно актуально существенно повысить производительность 
мелиоративных систем, при этом желательно снизить расходы на их эксплуатацию. Анализ публикаций в 
области проектирования гидравлических систем водоснабжения М.Г. Журбы, Л.И. Соколова, 
Н.Н. Абрамова, В.И. Турка, В.Я. Карелина, А.В. Минаева показал, что представление параметров 
гидравлических систем на основе двух напорных характеристик не позволяет проводить компьютерное 
моделирование гидравлических процессов, а также анализировать параметры работы оборудования в 
системе. 

В ОГАСА разработана технология проектирования (модернизации) гидравлического оборудования, 
которая позволяет без замены дорогостоящего оборудования, а только изменением геометрии проточных 
частей оборудования повысить производительность систем мелиорации и при этом снизить расходы 
электроэнергии.[1 - 3] Предложенные мероприятия не требуют больших затрат и могут выполняться в 
короткий срок. 

Цель исследования 
Сегодня системы мелиорации работают с частичной нагрузкой, то есть из 3-х, 4-х рабочих насосов 

иногда в работе находится один насос, что приводит к возникновению кавитации в зоне рабочего колеса. 
Поэтому увеличение подачи насосов с одновременным снижением затрат энергии или интенсификация 
работы гидравлических систем является актуальной задачей. 
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Для решения проблемы кавитации обычно выполняют мероприятия по снижению гидравлических 

сопротивлений на входных участках насосов. Однако это не гарантирует работы насосов без проявления 
кавитации. Проблема кавитации может быть решена установкой во входном трубопроводе насоса струйного 
аппарата, который позволит перенести зону кавитации из области рабочих лопаток в область внутри потока 
в трубопроводе [3 - 6]. 

В ОГАСА разработана новая модель расчета струйных аппаратов (СА) основана на использовании 
трех законов: закона неразрывности, закона сохранения энергии и закон импульсов [7]. Однако 
представление результатов расчета СА в виде характеристик в относительных параметрах h = f (u) не 
позволяет выполнить расчет совместной работы насоса и СА (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Напорные характеристики струйного аппарата в относительной форме 
Предложен новый алгоритм расчета напорной характеристики СА на основе модели идеального 

эжектирования. Алгоритм расчета может использоваться для СА любой конструкции, включая К = S2/S1 
>30. Для расчета СА в качестве исходных данных предложено использовать напорную характеристику 
насоса, а результатом расчета являются реальные выходные параметры СА  Н3 = f(Q3). 
Усовершенствованная методика расчета СА с реальными параметрами позволяет строить суммарную 
напорную характеристику совместной работы насос-СА-насос (рис.2) [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Напорные характеристики струйного аппарата с реальными выходными параметрами Н3 = f(Q3). 
Для экономичного и надежного функционирования гидравлической системы и устранения 

кавитации разработаны предложения по реконструкции всасывающих участков насосных станций с 
установкой в них СА специальной конструкции (рис.3). 

Специальная конструкция СА не имеет камеры смешения и диффузора, а только группу сопловых 
коллекторов внутри трубопровода входного участка, то есть низконапорный струйный аппарат с модулем К 
> 20. Основной задачей при разработке СА является обеспечение минимальных сопротивлений проточной 
части. Для уменьшения сопротивлений сопловых коллекторов использован метод визуальной диагностики 
структуры потока (рис. 4) [9 - 11]. 
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Диагностика структуры потока позволила разработать внешнею и внутреннею геометрию соплового 

коллектора, обеспечив снижение сопротивлений с ζ = 1,2 до ζ = 0,8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Струйный аппарат специальной конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Диагностика потока в модели затопленного пространства сопловых коробок 
По результатам исследований разработан и изготовлен экспериментальный образец соплового 

коллектора, испытание которого показали высокую эффективность разработанной конструкции СА. 
Для корректного представления и анализа процессов, происходящих во входном трубопроводе, 

условно разделим его на два участка. Первый участок от начала всасывающего трубопровода до сопла 
струйного аппарата, второй участок от среза сопла до входа в рабочее колесо насоса.  

Используя модель гидравлических параметров входного участка насосов и возникновения 
кавитации, можно выполнить расчет и анализ характеристики входного участка с установленным в нем 
струйным аппаратом (рис.5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hд. – динамич. напор; Δhнас. – потери напора на входе в насос; Δhвх. – потери напора во входном уч-

е; Ртк/ρg – точка возник. кавитации;  
Рис.5. Распределение гидродинамических параметров во входном участке 
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Блок разработанных методик позволяет создать общую модель для расчета реальных напорных 

характеристик струйных аппаратов. При этом, расчет напорных характеристик входного участка с 
установленным струйным аппаратом на основе использования гидравлических параметров насоса позволяет 
определить параметры возникновения кавитации. Для расчета разряжения –Рвх/ρg

 
 на входном участке 

можно использовать уравнение (1). 
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где  2VVвх =  – скорость во входном участке равна скорости подсасываемого потока; 
Тогда в модели расчета параметров возникновения кавитации при совместной работе струйного 

аппарата во входном участке следует произвести расчет точки кавитации по величине разряжения –Рвх/ρg
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1.вхh∆  – потери напора входного участка до среза сопла струйного аппарата; 

2.вхh∆  – потери напора входного участка от среза сопла струйного аппарата до вакуумметра; 

нас.пh∆  – потери напора от вакуумметра до рабочего колеса насоса. 
 

Выводы 
Разработанная конструкция струйного аппарата адаптирована для использования в трубопроводе 

входного участка гидравлической системы, что обеспечивает существенное снижение сопротивлений во 
входных участках системы и выгодно отличающаяся от традиционной конструкции струйного аппарата.  

Комплексное использование новых методик расчета гидравлических параметров насосов, входных и 
напорных участков систем с использованием различного оборудования позволяет проводить теоретический 
анализ с целью разработки предложений для проведения реконструкций и модернизации в системах 
мелиорации при переходе на капельное орошение, которое является более эффективным и экономичным, а 
также позволяет решать проблемы оптимизации систем водоснабжения. 
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Рассмотрены вопросы практического использования статистической информации об 

эксплуатационной надежности транспортных средств, при управлении техническим состоянием 
транспортного парка. Представлен математический инструментарий прогнозирования эксплуатационной 
надежности транспортных машин. 
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технологии, управление, техническое состояние. 

 
Постановка проблеми, аналіз публікацій 

Відомо, що для реалізації циклу управління будь-якою системою, керуючому елементу, в 
загальному випадку, необхідно володіти відомостями (інформацією) про цю керовану систему, зокрема 
тими її параметрами, які характеризують її фактичний стан в даний момент часу. Потім на підставі цієї 
інформації керуючий елемент, відповідно до прийнятого критерію управління, з урахуванням наявних 
матеріальних ресурсів і відведеного на реалізацію управління часу, приймає рішення про застосування 
конкретних управляючих впливів на систему, з метою її переведення в заздалегідь відомий і необхідний для 
виконання конкретних завдань стан. Таким чином, процес управління тісно пов'язаний з інформацією та 
інформаційними технологіями. [1] 

При експлуатації парку автотранспортних засобів, одним з основних типів інформації, що 
супроводжує цю експлуатацію, є потік інформації про експлуатаційну надійність рухомого складу. 

Очевидно, що цей тип інформації необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень 
працівниками інженерно-технічних служб автотранспортних підприємств (наприклад при призначенні 
термінів, обсягів і характеру робіт технічного обслуговування та ремонту). [2] Однак, конструктивних 
методик використання інформації про експлуатаційну надійність автотранспортних засобів (далі АТЗ) при 
вирішенні питань оптимізації та управління технічною готовністю автотранспортного парку, в сучасній 
науковій літературі не убачається [1], [2], [3]. 

 
Мета статті 

Метою даної статті є розробка методики обробки інформації щодо експлуатаційної надійності 
транспортних засобів, та приведення її до виду, найбільш зручного для подальшого використання при 
управлінні технічним станом автопарку. 
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Основна частина 

Практика показує, що експлуатаційна надійність АТЗ, в достатньому для завдань управління обсязі, 
характеризується імовірністю безвідмовної роботи АТЗ або функцією надійності P(t) АТЗ. У свою чергу, 
функція надійності, за своєю суттю, визначається інтенсивністю настання відмов систем транспортної 
одиниці, які являють собою випадкові події. Момент же настання відмов АТЗ повністю визначається 
випадковими процесами, точний облік яких розрахунковими методами, з відомих причин, не 
представляється можливим. 

У світлі викладеного, практичний інтерес для вирішення завдань управління технічним станом 
автотранспортного парку, представляє можливість прогнозувати момент настання відмови 
автотранспортного засобу. 

Математичний інструментарій прогнозування відмов. Розглянемо надійність системи з 
незалежними елементами, що працює до першої відмови. Припустимо, що елементи відмовляють незалежно 
один від одного, тобто відмова будь-якої групи елементів не змінює надійності інших елементів. Надійність 
такої системи в разі її роботи до першої своєї відмови повністю визначається функцією надійності P(t), яка 
дорівнює імовірності безвідмовної роботи системи протягом часу t. Нехай система складається з n 
елементів, функцію надійності яких ми позначимо через p1(t), p2(t) ... pn(t). 

Тоді для безвідмовної роботи системи протягом часу t потрібно, щоб кожен елемент працював 
безвідмовно протягом цього часу. Якщо система складається з незалежних в сенсі надійності елементів, то: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2  .                                                      1nP t p t p t p t= ⋅ ⋅…⋅  
Отже, при послідовному з'єднанні функції надійності перемножуються.  
Введемо тепер в розгляд імовірності відмови: 

( ) ( ) ( ) ( )1  и 1 .k kQ t P t q t p t= − = −  
Тоді для послідовного з'єднання: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 21 1 1 1                                     2    nQ t q t q t q t     = − − ⋅ − … −       

Слід вказати, що викладені вище математичні положення, зокрема записи (1) – (2), представлені в 
загальному вигляді і не конкретизовані для вирішення прикладного, цілком певного завдання. Під системою 
ж в наведених рівняннях розуміється абстрагована сукупність елементів. Якщо ж як систему представити 
автомобіль, що складається з шести елементів (двигун pдв(t), трансмісія pтр(t), ходова частина/підвіска 
pпідв(t), рульове керування pрк(t), гальмівна система pгс(t), електрообладнання pел(t)), то імовірність 
безвідмовної роботи такої системи, за умови, що відмова автомобіля настає при відмові хоча б одного з його 
елементів, визначиться як: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ,                            3дв тр підв рк гс елP t p t p t p t p t p t p t= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
або, записуючи функції надійності елементів через імовірність настання відмови, отримаємо: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1       4дв тр підв рк гс елP t q t q t q t q t q t q t          = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ −            

Таким чином, беручи до уваги зміст залежностей (3) і (4), слід укласти, що для кількісної оцінки 
ступеня надійності автомобіля, як складної системи, необхідно знати функцію pk(t) надійності кожного 
елемента цієї системи, або функцію qk(t) розподілу імовірності виникнення відмови цих елементів. Дані 
параметри можна отримати безпосередньо в процесі експлуатації АТЗ, або шляхом проведення 
експлуатаційних випробувань. 

Практична реалізація запропонованого інструментарію. Авторами роботи [4] на базі 
автобусного парку ХАТП-16330 були проведені експлуатаційні випробування 40-ка одиниць автобусів 
марки «Богдан»-А091, експлуатованих в міських умовах м. Харкова при пробігу до 500тис.км. В результаті 
проведених досліджень було встановлено, що закони розподілу випробовуваних систем підпорядковуються 
переважно прямо пропорційній і експоненціальній залежностями, і описуються наступними рівняннями, [4]: 

для підвіски автобуса: 
 ( )5.400 3.000                                                                            5y x= ⋅ −  

для гальмівної системи: 
 ( )3.700 4.100                                                                      6   y x= ⋅ −  

для КПП: 

 ( )0.65150.5522                                                                       7  xy e= ⋅  
для електрообладнання: 

 ( )0.72240.3952                                                                       8  xy e= ⋅  
Аналізуючи наведені вище залежності, слід вказати, що вони характеризують надійність 

відповідних систем і агрегатів випробовуваних автобусів в абсолютних одиницях. При цьому змінна x являє 
собою пробіг ti автобуса, виражений в 100 тис.км, а функція y(x) відображає кількість mi відмов відповідних 
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систем і агрегатів автобуса, накопичених до моменту досягнення цим автобусом пробігу ti. Тоді імовірність 
q настання відмови для відповідних систем і агрегатів буде описуватися залежностями: 

для підвіски: 
( ) ( )

1 1
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для гальмівної системи: 
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1 1
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для КПП: 
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для електрообладнання: 
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В наведених залежностях параметри Nпідв, Nгс, NКПП, Nел уявляють собою загальну кількість відмов 

відповідної системи або агрегату, чисельне значення якого отримується шляхом знаходження по 
відповідним рівнянням (5) - (8) значення функції y(x) при значенні аргументу x=5 (500тис.км). 

Імовірність безвідмовної роботи відповідної системи (агрегату), з урахуванням (9) - (12) 
визначиться з виразів: 

для підвіски: 
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для гальмівної системи: 
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для КПП: 
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для електрообладнання: 
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Тоді функція надійності автобусів «Богдан»-А091 як складної системи, що складається з чотирьох 
елементів - підвіски, гальмівної системи, КПП та електрообладнання - з урахуванням (3) буде визначатися 
виразом: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                          17   кпп підв гс елP t p t p t p t p t= ⋅ ⋅ ⋅  
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Використовуючи рівняння (9) - (17), отримані на підставі закономірностей (5) - (8), визначених у 

роботі [4], можна отримати емпіричні характеристики експлуатаційної надійності автобусів «Богдан»-А091, 
що будуть виражені в імовірнісній формі. Результати цих розрахунків представлені в таблиці і відображені в 
графічній формі на графіку, що наведені нижче. 

 
Результати розрахунку емпіричних характеристик надійності автобусів «Богдан» -А091, представлених в імовірнісній 

формі. 

 
 

 
Функція надійності автобуса Богдан-А091 як складної системи, і його окремих елементів. 

 
Аналізуючи отримані результати, слід зробити висновок, що розподіл функції надійності підвіски і 

гальмівної системи автобусів «Богдан»-А091, як і передбачалося, носить прямо пропорційний характер, а 
розподіл функції надійності КПП та електрообладнання – експонентний. Розподіл же імовірності 
безвідмовної роботи автобуса в цілому, як складної системи, виходячи з форми кривої, має описуватись 
нормальним законом. 

Також необхідно вказати, що найбільша інтенсивність зниження надійності (імовірності 
безвідмовної роботи) автобусів «Богдан»-А091 спостерігається в період експлуатації після 100тис.км 
пробігу, і триває аж до 250-300тис.км пробігу. За цей час імовірність безвідмовної роботи знижується з 80% 
до 15% в порівнянні з новим автобусом. Слід також зазначити, що домінуючими елементами, які лімітують 
надійність на зазначеному періоді, є переважно підвіска і гальмівна система. Тому в якості рекомендацій 
можна зробити висновок, що для підвищення експлуатаційної надійності транспортного парку, що 
складається з автобусів «Богдан»-А091 слід в період, що передує початку інтенсивного зниження надійності 
(період безпосередньо перед 100тис.км пробігу) збільшити кількість попереджувальних робіт з підтримки 
працездатного стану гальмівної системи і підвіски автобуса, а в період між 100тис.км пробігу і 300тис.км – 
зменшити періодичність діагностичних робіт та робіт, пов'язаних з обслуговуванням зазначених систем. 

Слід зазначити, що зображена на графіку функція надійності автобусів Богдан-А091 враховує лише 
чотири елементи цих транспортних засобів. Тобто дана функція справедлива тільки в уявленні того, що 
автобус складається з КПП, підвіски, гальмівної системи та електрообладнання. Очевидно, що на практиці 
таке твердження не знаходить відображення. Тому при оцінці викладених вище результатів дослідження, 
слід мати на увазі, що вони являють собою лише наочну ілюстрацію запропонованого в даній статті методу 
підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів. Для отримання ж адекватних результатів при 

i t,*100тис.км mпідв mгс mкпп mел qпідв qгс qкпп qел pпідв pгс pкпп pел Pавтом

0 0 0 0 0,5522 0,3952 0 0 0,038481 0,026995 1 1 0,961519 0,973005 0,935563
1 0,7264957 0,923077 0 0,334248 0,272749 0,038462 0 0,061773 0,045625 0,961538 1 0,938227 0,954375 0,860981
2 1,4529917 3,923078 1,276069 0,536569 0,460989 0,201923 0,088616 0,099165 0,077113 0,798077 0,911384 0,900835 0,922887 0,6047
3 2,1794877 3,923078 2,688035 0,861355 1,174344 0,365385 0,275285 0,15919 0,157328 0,634615 0,724715 0,84081 0,842672 0,325862
4 2,9059837 3,923078 2,688035 1,382736 0,921674 0,528846 0,461954 0,255548 0,220284 0,471154 0,538046 0,744452 0,779716 0,147148
5 3,6324797 3,923078 2,688035 2,219709 2,225722 0,692308 0,648623 0,410231 0,372314 0,307692 0,351377 0,589769 0,627686 0,040023
6 4,3589757 3,923078 2,688035 3,563305 3,761817 0,85577 0,835292 0,658545 0,629269 0,14423 0,164708 0,341455 0,370731 0,003007
7 5 3,461531 2,37179 4,898516 5,425736 1 1 0,999905 0,999879 0 0 0 0 0
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розрахунку надійності транспортного засобу як складної системи, необхідно використовувати вираз (3), а не 
спрощене рівняння (17), яке використовувалося для розрахунку функції надійності автобусів Богдан-А091. 

Висновки 
1. Побудована імовірнісна модель безвідмовної роботи автотранспортного засобу з урахуванням 

експлуатаційної надійності його вузлів. 
2. Запропоновано методику використання побудованої імовірнісної моделі для прогнозування 

експлуатаційної надійності транспортних засобів. 
3. Практична реалізація запропонованої методики показала, що використання розробленої моделі 

безвідмовної роботи рухомого складу дозволяє встановити закономірність розподілу його функції 
надійності залежно від часу експлуатації, а також період максимальної інтенсивності зниження надійності. 

4. Результати прогнозування надійності можуть використовуватися персоналом інженерно-
технічних служб АТП при прийнятті рішень стосовно управління технічним станом автотранспортного 
парку. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

 
Данная работа посвящена описанию алгоритма визуализации результатов нечеткой (нейро-фаззи) 

кластеризации изображений, который основывается на применении сингулярного разложения нечеткой 
функции принадлежности и производит автоматический выбор наиболее информативных столбцов 
полученной матрицы левых сингулярных векторов. На основании этих выбранных столбцов 
осуществляется формирование результирующего полутонового или цветного изображения. Представлены 
результаты экспериментальных исследований возможностей предложенного алгоритма, 
подтверждающие его эффективность при визуализации результатов нейро-фаззи кластеризации 
изображений различной физической природы. 

Ключевые слова: обработка изображений, сегментация, нечеткая (нейро-фаззи) кластеризация, 
визуализация результатов нечеткой кластеризации, сингулярное разложение. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕЧІТКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ  
ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ СИНГУЛЯРНОГО РОЗКЛАДАННЯ 

 
Ця робота присвячена опису алгоритму візуалізації результатів нечіткої (нейро-фаззі) 

кластеризації зображень, що заснований на застосуванні сингулярного розкладення нечіткої функції 
приналежності і здійснює автоматичний вибір найбільш інформативних стовпців отриманої матриці 
лівих сингулярних векторів. На основі цих обраних стовпців здійснюється формування результуючого 
напівтонового або кольорового зображення. Наведені результати експериментальних досліджень 
можливостей запропонованого алгоритму, що підтверджують його ефективність при візуалізації 
результатів нейро-фаззі кластеризації зображень різної фізичної природи. 

Ключові слова: обробка зображень, сегментація, нечітка (нейро-фаззі) кластеризація, візуалізація 
результатів нечіткої кластеризації, сингулярне розкладання. 
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THE VISUALIZATION OF THE IMAGE FUZZY CLUSTERING RESULTS BASED ON  
THE SINGULAR VALUES DECOMPOSITION 

 
This article is devoted to description of the algorithm of the visualization of the image fuzzy(neuro-fuzzy) 

clustering results. This algorithm is based on usage of the singular values decomposition of the fuzzy membership 
function and implements the automatic choice of the most informative columns of the left singular vectors matrix. 
The forming of the resulting grayscale or color image is performed by using these columns. The experimental 
researches of the proposed algorithm abilities confirm its efficiency for visualization of the neuro- fuzzy clustering 
results of images of the different physical nature. 

Keywords: image processing, segmentation, fuzzy (neuro-fuzzy) clustering, the visualizing of the fuzzy 
clustering results, singular values decomposition. 

 
Постановка проблемы 

Сегментация является одной из наиболее сложных задач, с которыми часто приходится 
сталкиваться при обработке изображений. Ее сложность обусловлена тем, что в зависимости от 
характеристик обрабатываемых изображений, а также от целей, с которыми производится сегментация, 
алгоритмы ее выполнения могут существенно различаться. При этом из-за отсутствия универсальных 
критериев оценки качества результирующих изображений [1] возникают существенные сложности при 
выборе наиболее подходящего для конкретного случая алгоритма сегментации.  

Одним из способов осуществления сегментации является кластеризация исходного изображения с 
последующей визуализацией ее результатов. Однако, при использовании такого подхода на 
чувствительность сегментации влияет как выбранный метод кластеризации, так и способ визуализации ее 
результатов. 
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Анализ публикаций по теме исследования 

Среди популярных в настоящее время подходов решения задачи кластеризации хотелось бы 
выделить применение нечеткой логики, нейронных сетей и, особенно, нейро-фаззи алгоритмов. В последнем 
случае объединяются достоинства как нечетких методов, так и нейронных сетей. Однако, как в случае 
использования нечетких методов, так и для нейро-фаззи алгоритмов, неоднозначной является процедура 
дефаззификации, которая во многом определяет качество конечного результата. Несмотря на большое число 
способов выполнения дефаззификации [2], они не являются универсальными, и отсутствуют критерии 
эффективности их выбора для обеспечения наилучшей чувствительности при обработке конкретного типа 
изображений. Поэтому разработка новых подходов при визуализации результатов нечеткой и нейро-фаззи 
кластеризации остается актуальным. 

Одним из способов обработки многомерных данных (в частности, и многомерных изображений) 
является применение методов ортогонализации, позволяющих устранять избыточность, а также повышать 
информативность исходных данных. К таким методам относится и сингулярное разложение (Singular Values 
Decomposition, SVD) − декомпозиция вещественной матрицы для приведения ее к каноническому виду, 
отражающему ее геометрическую структуру [3]. 

 
Цель статьи 

В данной работе предложен алгоритм визуализации результатов нечеткой (нейро-фаззи) 
кластеризации на основе применения сингулярного разложения, позволяющий получать как полутоновые, 
так и цветные результирующие изображения для любых входных снимков. 

 
Основная часть 

Предложенный алгоритм визуализации содержит следующие шаги: 
1. Нечеткая функция принадлежности U  размерности cn ×  ( n  − количество пикселей исходного 

изображения, а c  − число нечетких кластеров; предполагается, что cn > ), полученная после 
выполнения нечеткой кластеризации, подвергается сингулярному разложению [4], в результате чего 
формируются 3 матрицы: sU  (содержит левые сингулярные вектора), sS  (содержит собственные 
числа) и sV (содержит правые сингулярные вектора) такие, что: 

 ( )Tsss VSUU ⋅⋅= .                                                                  (1) 
При этом размерности матриц U  и sU  совпадают, а размерность матриц sS  и  sV  − cc ×  
(используется экономное представление сингулярного разложения). Это действие, по сути, является 
переходом к новому пространству информативных признаков. 

2. На основе матрицы sV  вычисляется вектор коэффициентов C  по следующей формуле: 

( ) ( ) [ ]ciVVC
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                                                  (2) 

3. Происходит формирование полутонового или цветного результирующего изображения outI  на основе 
автоматического выбора трех наиболее информативных столбцов матрицы sU . Эти три столбца 
используются как слагаемые взвешенной суммы (при формировании полутонового результирующего 
изображения) или как RGB компоненты (для цветного результирующего изображения). 

Полутоновое выходное изображение формируется по следующему алгоритму: 

1. Осуществляется последовательный поиск трех максимальных элементов max
1C , max

2C  и max
3C  вектора 

C , причем max
3

max
2

max
1 CCC ≥≥ . Эти значения образуют вектор maxC . Также формируется трех 

элементный вектор V , содержащий индексы этих трех элементов в векторе C . 

2. Значения вектора maxC  масштабируются на отрезок ]1,0[  по формуле: 

( ) [ ]3,1,max/ maxmaxmax ∈= jCCC jj                                                     (3) 

3. Матрица sU  преобразуется к размерности cdxdy ×× , где dy  и dx  соответствуют размерности 
исходного изображения. После этого матрица sU  интерпретируется как совокупность c  полутоновых 
изображений.  

4. Для полутоновых изображений из ансамбля sU  с индексами, соответствующими элементам вектора V , 
применяется метод эквализации гистограмм. 

5. Выходное изображение outI  формируется по формуле 
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6. Для полученного изображения outI  применяется метод эквализации гистограмм. 
Формирование цветного результирующего изображения происходит следующим образом: 

1. Осуществляется последовательный поиск 3-х максимальных элементов max
1C , max

2C  и max
3C  вектора 

C , причем max
3

max
2

max
1 CCC ≥≥ . Формируется 3-х элементный вектор V , содержащий индексы этих 

трех элементов в векторе C . 
2. Матрица sU  преобразуется к размерности cdxdy ×× . После этого матрица sU  интерпретируется как 

совокупность c  полутоновых изображений.  
3. Для полутоновых изображений из ансамбля sU  с индексами, соответствующими элементам вектора V , 

применяется метод эквализации гистограмм, после чего из них формируются RGB компоненты 
результирующего изображения outI . 

Экспериментальные результаты. Представленный алгоритм визуализации был применен при 
кластеризации различных слабоконтрастных изображений, примерами которых могут служить снимки на 
рис. 1 и 2.  

На рис. 1 а приведено полутоновое медицинское изображение − томограмма головного мозга, 
выполненная с целью диагностики наличия гематомы, а также определения области ее влияния в случае 
выявления. Гистограмма исходного изображения (рис. 1 б) показывает, что изображение не является 
низкоконтрастным. Однако диагностирование гематомы по исходному снимку затруднено из-за ее 
расположения на низкоконтрастном участке изображения (фрагмент, обведенный прямоугольником), а 
область ее влияния вообще визуально неразличима. Введение рентгеноконтрастного вещества (рис. 1 в) хоть 
и позволяет более четко выделить гематому, однако не выявляет области ее влияния. 

На рис. 2 а представлено полутоновое изображение работающей интегральной микросхемы в 
инфракрасном диапазоне. По его гистограмме (рис. 2 б) можно заключить, что это светлое 
низкоконтрастное изображение. В частности, недостаточный уровень контраста не позволяет отчетливо 
выделить различные области нагрева интегральной микросхемы. 

 

 
                                                   а                                                б                                                                    в 

Рис. 1. Рентгеновская томограмма головного мозга: а − исходный полутоновой снимок (204х201); б − его гистограмма;  
в − результаты введения рентгеноконтрастного вещества 

 

        
                                                                           а                                                 б 

Рис. 2.  Полутоновое изображение интегральной микросхемы в инфракрасном диапазоне: а − исходный снимок (142х142);  
б − его гистограмма 

 
Для выполнения кластеризации был использовании алгоритм sFCM [5, 6]. При этом динамическое 

сжатие и преобразование функции принадлежности не выполнялось. Перед обучением карты Кохонена 
число нечетких кластеров увеличивалось в 4 раза (упорядочивание исходных центроидов осуществлялось на 
основе матрицы Евклидовых расстояний), а после обучения SOM исходное число нейронов выбиралось на 

основе максимального соответствия. Максимальное количество итераций − 100, 510−=ε , количество 
нечетких кластеров 6=c .  
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На рис. 3 представлена визуализация функции принадлежности к каждому из 6 нечетких кластеров 

(для каждого изображения применен метод эквализации гистограмм). При этом с точки зрения диагностики 
гематомы и области ее влияния наиболее информативной является функция принадлежности ко 2-му 
нечеткому кластеру (рис. 3 б). Однако, выделение области влияния гематомы (рис. 3 б) происходит 
недостаточно четко, кроме того, остается вопрос об автоматическом выборе лучшего для решения 
поставленной задачи из полученных изображений.  

На рис. 4 представлены результаты визуализации столбцов матрицы sU  (получена при 
сингулярном разложении нечеткой функции принадлежности, отображенной на рис. 3), которые 
интерпретированы как изображения (после выполнения эквализации гистограмм). Наиболее 
информативными для диагностики наличия гематомы и области ее влияния являются 1, 2, 3 и отчасти 6 
столбцы матрицы sU  (рис. 4 а − в, е, соответственно). 4-ый столбец (рис. 4 г) не позволяет выделить 
область влияния гематомы, а 5-ый (рис. 4 д) отображает ее недостаточно детально из-за низкого контраста в 
этой части изображения. 

 

      
                 а                                   б                                    в                                     г                                   д                                     е 

Рис. 3.  Результаты кластеризации изображения на рис. 1. а: визуализация функции принадлежности  
к 1-му (а) − 6-му (е) нечетким кластерам, соответственно 

 

      
                 а                                   б                                    в                                     г                                   д                                     е 

Рис. 4. Визуализация столбцов матрицы sU , полученной на шаге 1 предложенного алгоритма, для снимка на рис. 1. а 
 
Вычисленный на 2-ом шаге предложенного алгоритма вектор коэффициентов C  в данном случае 

будет содержать следующие элементы: [ ]9675.0;7577.0;6238.0;9663.0;1792.1;9968.0=C . Таким 

образом, наиболее информативными будут выбраны 2, 1 и 6 столбцы матрицы sU  (вектор 

[ ]9675.0;9968.0;1792.1max =C , а вектор [ ]6;1;2=V ). В целом, это соответствует информативности 
изображений на рис. 4. (2-ое изображение (рис. 4 б) наилучшим образом отделяет саму гематому от области 
ее влияния).  

На рис. 5 а, б показаны полутоновое и цветное (из-за черно-белой печати оно отображается 
полутонами) результирующие изображения, полученные согласно предложенному алгоритму визуализации. 
Они позволяют диагностировать как наличие гематомы, так и область ее влияния. При этом применение 
предложенного алгоритма позволяют четче выделить область влияния гематомы, чем использования метода, 
основанного на сравнении с исходными данными [7] (рис. 5 в) и максимума функции принадлежности (рис 5 
г). 

 

    
                            а                                                      б                                                      в                                                    г                                    

Рис. 5. Визуализация результатов кластеризации изображения на рис. 1. а  предложенным методом: а − полутоновое,  
б − цветное результирующие изображения; в − на основе сравнения с исходными данными; 

 г − на основе максимума функции принадлежности 
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На рис. 6 а, б показаны полутоновое и цветное результирующие изображения, полученные согласно 
предложенному алгоритму, при визуализации результатов кластеризации снимка, представленного на рис. 2 
а. При этом применение предложенного алгоритма (рис. 6 а, б) позволяет более детально и наглядно 
выделить области различного нагрева интегральной микросхемы в сравнении с визуализацией, основанной 
на сравнении с исходными данными (рис. 6 в) и с использованием топологической информации 
(определение близости на основе Евклидовых расстояний) [8]. 

 

    
 

                           а                                                      б                                                      в                                                     г                                    
Рис. 6. Визуализация результатов кластеризации изображения на рис. 2. а:  предложенным методом: а − полутоновое,  

б − цветное результирующие изображения; в − на основе сравнения с исходными данными; 
 г − на основе топологической информации (Евклидовы расстояния) 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Предложенный алгоритм визуализации: 

− позволяет повысить чувствительность сегментации в ряде случаев по сравнению с традиционными 
подходами; 

− применим для сегментации изображений различных по физическим свойствам типов; 
− позволяет получать цветные результирующие изображения даже для полутоновых исходных 

снимков; 
2. Перспективным направлением исследований является разработка новых способов вычисления вектора 

коэффициентов C , на основании которого происходит отбор наиболее информативных столбцов 
матрицы левых сингулярных векторов sU . 
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СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ ДАНИХ МІКРОМАСИВУ ДНК НА ОСНОВІ 

ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ТА КРИТЕРІЮ ЕНТРОПІЇ  
 
У статті представлено систему фільтрації даних мікромасиву ДНК з використанням критерію 

ентропії. Фільтрацію даних було виконано шляхом вейвлет-аналізу, при цьому було досліджено зміну 
інформаційної ентропії Шеннона  в залежності від рівню вейвлет-декомпозиції сигналу та значення 
граничного критерію трешолдінгу відповідних коефіцієнтів.  

Ключові слова: ентропія Шеннона, високорозмірні дані, вейвлети, фільтрація, трешолдінг. 
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СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ МИКРОМАССИВА ДНК НА ОСНОВЕ  

ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА И КРИТЕРИЯ ЭНТРОПИИ 
 

В статье представлена система фильтрации данных микромассива ДНК с использованием 
критерия энтропии. Фильтрация данных выполнялась посредством вейвлет-анализа, при этом было 
исследовано изменение информационной энтропии Шеннона в зависимости от уровня вейвлет-
декомпозиции сигнала и значения порогового критерия трешолдинга соответствующих коэффициентов. 

Ключевые слова: энтропия Шеннона, высокоразмерные данные, вейвлеты, фильтрация, 
трешолдинг.   

 
S.A. BABICHEV, YOUSSEF ALI ALHENDAWI, V.I. LITVINENKO 

The Kherson National Technical University 
 

THE SYSTEM OF DNA MICROARRAY FILTRATION BY USE OF THE WAVELET  
ANALYSIS AND ENTROPY CRYTERION 

  
The system of DNA microarray data filtration by use of entropy criterion is showed in the article. The data 

filtration was done by wavelet analysis, at the same time the change of information entropy Shannon depending on 
the wavelet-decomposition level of signal and level criterion value of according coefficients thresholding was 
considered.  

Keywords: Shannon entropy, highdimension data, wavelets, filtration, thresholding.          
 

Постановка проблеми 
В умовах різкого зростання кількості інформації, що поступає користувачу, виникає проблема її 

обробки у реальному режимі часу, при цьому вимоги до контролю якості її обробки суттєво залежать від 
чутливості системи до характеру передобробки інформації. При аналізі даних мікромасиву ДНК з метою 
розподілу досліджуваних об’єктів по класам або кластерам виникає проблема параметризації, тобто 
виділення інформативних параметрів, що характеризують досліджуваний об’єкт. Ефективність вирішення 
даної проблеми залежить від якості сигналу, що в свою чергу визначається значенням критерію відношення 
сигнал-шум у досліджуваному сигналі. У системах аналізу якості досліджуваної інформації важливе місце 
займають методи, що засновані на розрахунку ентропій Шеннона, Колмогорова, Реньї, тощо. Ентропійний 
підхід дає можливість створення ефективного критерію оцінки якості переданої інформації у процесі 
трансформації даних, що у свою чергу дозволяє оптимізувати процес її обробки за рахунок створення або 
вибору сукупності методів та алгоритмів, використання яких сприяє збільшенню значення відношення 
корисна інформація-шум у процесі трансформації даних. Внаслідок цього виникає актуальна задача 
створення системи обробки стохастичних високорозмірних сигналів складної біологічної природи з метою 
підвищення співвідношення сигнал-шум з використанням критерію, який дозволяє оцінити якість 
проведеної передобробки даних.  

 
Аналіз останніх публікацій за темою дослідження 

Питанням аналізу даних мікромасивів ДНК  приділяється досить велика увага. Так, у [1] 
представлено технологію комп’ютерного аналізу даних мікромасивів ДНК з метою визначення рівня 
експресії генів для подальшої кластеризації або класифікації досліджуваних об’єктів. Для визначення 
характеру розподілу інтенсивностей світла досліджуваних об’єктів авторами використано методи 
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статистичного аналізу, на етапі аналізу побудовано гістограми розподілу густини ймовірності інтенсивності 
світла від t-критерію Стьюдента та від рангової суми, аналіз яких дозволив обрати методи та алгоритми 
подальшої кластеризації та класифікації досліджуваних генів. У [2, 3] авторами зроблено огляд існуючих 
технологій та методів аналізу даних мікромасивів ДНК. У [4] представлено технологію та методи оцінки 
якості гібридизації при виготовленні мікромасиву з використанням пакету “Bioconductor” програмного 
середовища R. Комп’ютерні методи обробки даних мікромасивів ДНК та методи їх подальшої інтерпретації 
представлено в [5, 6].  Однак, слід зазначити, що незважаючи на значні успіхи у даній предметній галузі 
існують певні проблеми, які у першу чергу пов’язані з відсутністю об’єктивних технологій оцінки якості 
інформації на різних етапах її обробки. 

До невирішеної частини загальної проблеми слід віднести відсутність або обмеженість критеріїв 
оцінки якості інформації на різних етапах комп’ютерної обробки даних мікромасиву ДНК. 

Метою статті є проведення досліджень щодо можливості використання критерію ентропія 
Шеннона для оцінки інформативності складних даних біологічної природи на етапі їх фільтрації з 
використанням вейвлет-аналізу.  

Викладення основного матеріалу 
Узагальнена схема системи формування матриці інтенсивностей світла досліджуваних об’єктів 

мікромасиву ДНК представлена на рис. 1.  
   

 
 

Рис. 1. Узагальнена система формування матриці інтенсивностей  світла мікромасиву ДНК 
 

Ключовими етапами процесу отримання матриці інтенсивностей параметрів досліджуваних об’єктів 
є: 

− гібридизація, у результаті якої відбувається з’єднання нуклеотідних кислот проби та заготовки 
мікромасиву у одну молекулу у відповідності з принципом комплементарності; 

− фільтрація або промивка отриманого мікромасиву F0, у результаті чого з мікромасиву 
видаляються негібридизовані зонди; 

−  сканування фільтрованого мікромасиву F з подальшим отриманням матриці інтенсивностей, у 
кожному елементі якої інтенсивність світла пропорційна рівню експресії відповідного гену.  

Кожний етап вносить свій внесок у шумову компоненту сигналу. У процесі гібридизації між 
молекулами мікромасиву та проби можуть виникати побочні реакції, внаслідок яких молекули мікромасиву 
будуть частково комплементованими молекулам проби, але присутніх зв’язків може бути достатньо для 
вступу у реакцію. Дане явище отримало назву крос-гібридизації. Наслідком крос-гібридизації є виникнення 
біологічного шуму. Промивка мікромасиву зменшує компоненту біологічного шуму, але не дає можливості 
видалити її повністю. У процесі сканування відбувається зчитування інформації з мікромасиву, при цьому 
яскравісні характеристики ділянок мікромасиву перетворюються у цифрові параметри, які пропорціональні 
відповідним яскравісним характеристикам. Вочевидь, що технологічні фактори, що обумовлені похибкою 
сканування та обробки отриманого зображення, є причинами фонового оптичного шуму. 

Таким чином, модель досліджуваного сигналу може бути представлена формулою: 
( ) ( ) NkNst,y,xRt,y,xI ++= , (1) 

де ( )t,y,xI  – матриця інтенсивностей досліджуваних об’єктів; ( )t,y,xR  – матриця інтенсивностей 
параметрів об’єктів без урахування шумової складової; Ns – фоновий мультиплікативний шум, Nk – 
імпульсний шум, обумовлений неспецифічною гібридизацією.  

Оскільки при скануванні мікромасиву ДНК оцінюється інтенсивність світла, що відповідає тому або 
іншому гену, вочевидь, що в основі використовуваних критеріїв оцінки якості сигналу повинні лежати 
квантові характеристики світла і при інтерпретації результатів експерименту необхідно використовувати 
ймовірнісний підхід. У відповідності з законами квантової фізики [7] інтенсивність світла виражається через 
комплексну функцію ( )t,rΨ  , де r – вектор, що визначає положення досліджуваного гену у момент часу t. 
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Тоді розподіл ймовірності інтенсивності в об’ємі dV виражається через квадрат модуля псі-функції у даному 
місці: 

dVdP 2Ψ= , (2) 
а щільність ймовірності визначає ймовірність інтенсивності у даній точці: 

2Ψ=
dV
dP

. (3) 

Якщо досліджуваною функцію є інтенсивність світла, то щільність ймовірності, що визначає 
значення інтенсивності у даній точці прямо пропорційна квадрату значення світлової хвилі у даній точці: 

2s
dV
dP

≈ . (4) 

К. Шеннон для оцінки міри невизначеності стану системи ввів ентропію [8, 9], яка у подальшому 
отримала назву інформаційна ентропія Шеннона:   

  ∑
=

−=
n

1i
i2i PlogPH , 

 
(5) 

де iP  – ймовірність реалізації i-го признаку, що характеризує об’єкт. У випадку оцінки інтенсивності 
світлової хвилі під ймовірністю реалізації і-го признаку будемо розуміти щільність ймовірності 
інтенсивності хвилі у даній точці. Тоді, з урахуванням (3), формулу (5) можна представити так:  

  ∑
=

−=
n

i
ii ssH

1

2
2

2 log . 
 

(6) 

За гіпотезою Шеннона, при надходженні інформації у систему кількісна міра її невизначеності 
зменшується, тим самим зменшується ентропія від Н1 до Н2, і кількість інформації, що надійшла до системи 
може бути знайдена наступним чином: 

21 HHI −= . (7) 
Видалення шумової складової із зашумленого сигналу еквівалентно надходженню у систему 

додаткової інформації. Вочевидь, що абсолютне значення ентропії при цьому буде зменшуватись по мірі 
видалення шуму. Але слід зазначити, що швидкість зміни ентропії не буде однаковою на різних етапах 
фільтрації. По мірі видалення шуму швидкість зміни ентропії буде зменшуватись за рахунок зменшення 
кількості параметрів, більших за значення порогового коефіцієнту, встановленого апріорі. Але при 
видаленні шуму при продовжені процесу фільтрації  швидкість зміни ентропії почне збільшуватись за 
рахунок видалення корисної складової сигналу. Таким чином, дослідивши характер швидкості зміни 
ентропії, можна оптимізувати процес фільтрації шляхом відповідного підбору параметрів системи і 
визначення кроку припинення процесу фільтрації. Швидкість зміни ентропії будемо розраховувати за 
формулою: 

1

21
H H

HH −
=ε . (8) 

Підставивши (6) у (8) маємо: 

∑

∑

=

=
++

−= n

1i

2
i2

2
i

n

1i

2
1i2

2
1i

H
slogs

slogs
1ε . 

 
 

(9) 

Отриману формулу (9) будемо використовувати як визначальну для дослідження характеру зміни 
ентропії у процесі видалення шумової компоненти. 

У якості експериментальної бази для проведення досліджень була використана база даних хворих на 
лейкемію [10], що представляє собою масив розміром 72×7131. Кожен рядок містить інформацію про рівень 
експресії генів хворих клітин окремої людини. Об'єкти діляться на два класи. Один клас являє собою проби 
клітин, взятих у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (АМЛ), а другий – клітини хворих на гостру 
лімфобластну лейкемію (АЛЛ). Загальний вигляд сигналу, що відповідає одному з досліджуваних об’єктів,  
представлений на рис. 2(а). Для зменшення відсотку біологічного шуму, обумовленого неспецифічною 
гібридизацією, на першому етапі була отримана усічена множина ознак, що характеризують досліджуваний 
об’єкт, у якій відсутні по 2 відсотки мінімальних та максимальних значень ознак досліджуваних об’єктів. 
Отриманий сигнал представлений на рис. 2(б).  Для фільтрації фонового шуму був використаний вейвлет-
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аналіз, загальну структурну схему якого представлено на рис. 3.  Основна ідея вейвлет-декомпозиції сигналу 
полягає в наступному: вихідний простір ознак розкладається на систему підпросторів так, що кожний 
наступний підпростір є вкладеним у попередній: 

n321 IIIII ⊂⊂⊂⊂⊂   (10) 
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Рис. 2. Загальний вигляд досліджуваного сигналу: а) оригінальний сигнал; b) усічений сигнал 

 

 
 
 

Рис. 3. Загальна структурна схема вейвлет-декомпозиції сигналу 
 

Кожний підпростір розкладається з використанням вейвлет-функції і функції, що масштабується, на 
простори апроксимуючих і деталізуючих коефіцієнтів з використанням фільтрів низьких та високих частот. 
У підсумку отримуємо вектор, що складається з апроксимуючих коефіцієнтів на останньому рівні вейвлет-
декомпозиції та деталізуючих коефіцієнтів на усіх рівнях, починаючи з останнього до першого: 

{ }121NNN SD,SD,...,SD,SD,SAC −= . (11) 

На рис. 4 представлено загальний вигляд розподілу апроксимуючих та деталізуючих коефіцієнтів 
при п’ятому рівні вейвлет-декомпозиції досліджуваного сигналу.  

 
 

Рис. 4. Графіки розподілу апроксимуючих та деталізуючих вейвлет-коефіцієнтів  
при п’ятому рівні вейвлет-декомпозиції 
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Аналіз рис. 4 дозволяє зробити припущення, що фонова складова шумової компоненти у більшості 
випадків міститься у деталізуючих коефіцієнтах, оскільки вона має високу частоту. Тому для видалення 
фонового шуму обробку необхідно здійснювати в основному для деталізуючих коефіцієнтів. Для цього для 
кожного рівня декомпозиції необхідно знайти граничний коефіцієнт τ  видалення шумової компоненти. 
Корекція значень ознак досліджуваного об’єкту відбувалась з використанням жорсткого трешолдінгу у 
відповідності з формулою:    








=>

=≤
=

iii

ii

ss,s

;0s,s
s

τ

τ
 

   

(12) 

Граничне значення критерію обробки відповідних коефіцієнтів розраховувалось за формулою: 

N
NlnC=τ , 

 
(13) 

де N – розмірність вектору, що досліджується; С – безрозмірний коефіцієнт, що визначається емпіричним 
шляхом у процесі налагодження системи. Для знаходження значення коефіцієнту трешолдінгу відповідних 
коефіцієнтів на попередньому етапі була досліджена залежність відносної зміни ентропії Шеннона від рівню 
обробки параметрів з використанням м’якого трешолдінгу за наступним алгоритмом:  

− виділення групи апроксимуючих або деталізуючих коефіцієнтів на заданому рівні вейвлет-
декомпозиції сигналу; 

− розрахунок ентропії отриманого вектору даних за формулою (6), розмірний коефіцієнт при 
цьому був прийнятий за 1; 

− визначення кроку зміни значення критерію трешолдінгу досліджуваного вектору даних за 
формулою (13). Значення коефіцієнту С у кожному випадку визначалося в залежності від розмірності 
простору ознак; 

− розрахунок граничного значення критерію трешолдінгу на і-му кроці за формулою: 
  1ii i −⋅= ττ ; (14) 

− обробка досліджуваних коефіцієнтів з використання м’якого трешолдінгу за формулою: 

( ) ( )k,jik,jk,j dsigndd ⋅−= τ ; (15) 

− знаходження  ентропії та відносної зміни ентропій на кожному кроці за формулами (6) і (9). 
На рис. 5 представлено графіки залежності відносної зміни інформаційної ентропії Шеннона від 

значення граничного коефіцієнту обробки відповідної групи коефіцієнтів.  

 
 

Рис. 5. Графіки залежності відносної зміни інформаційної ентропії Шеннона від кроку видалення шумової компоненти при 
обробці апроксимуючих та деталізуючих коефіцієнтів 
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Аналіз графіків дозволяє зробити висновок, що значення відносної зміни критерію ентропія 
Шеннона при обробці деталізуючих коефіцієнтів на першому, другому та третьому рівнях декомпозиції 
монотонно зменшується і на відповідному кроці досягає мінімального значення, що свідчить про 
необхідність припинення процесу обробки сигналу. Обробка апроксимуючих та деталізуючих коефіцієнтів 
на четвертому та п’ятому рівнях не є доцільною, оскільки при цьому відбувається видалення локальних 
особливостей корисної складової досліджуваного сигналу.  

На підставі проведених досліджень запропонований алгоритм обробки досліджуваного сигналу, 
який включає наступні етапи: 

1. Завантаження вектору даних, отримання усіченого вектору з видаленими двома відсотками 
максимальних та мінімальних значень відповідних параметрів. 

2. Вейвлет-декомпозиція отриманого сигналу, виділення групи апроксимуючих коефіцієнтів на n-
му рівні та деталізуючих коефіцієнтів на усіх рівнях декомпозиції сигналу. 

3. Отримання кроку видалення шумової компоненти  на і-му кроці за формулою (13). Значення 
коефіцієнту С для кожної групи коефіцієнтів обиралося в залежності від розмірності досліджуваного 
вектору даних.  

4.  Розрахунок граничного значення критерію трешолдінгу на і-му кроці за формулою (14). 
5. Обробка кожного елементу досліджуваного вектору у відповідності з формулою (15). 
6. Розрахунок ентропії Шеннона та відносної зміни ентропії за формулами (6) та (9). 
7. Якщо ( ) ( )1ii HH −< εε , перехід на крок 2.  
8. Розрахунок граничного критерію трешолдінгу досліджуваного вектору даних за формулою: 

  ( )
N
Nln1iC −⋅=τ . 

 
(16) 

9. Обробка коефіцієнтів досліджуваної групи коефіцієнтів за формулою (12). 
Запропонований алгоритм було використано для сигналів, представлених на рис. 4. Далі був 

відновлений сигнал з використанням оброблених деталізуючих та апроксимуючих коефіцієнтів. Загальний 
вигляд вихідного та обробленого сигналів представлено на рис. 6.   

 

 
 

Рис. 6. Загальний вигляд оригінального та обробленого сигналів 
 

Аналіз рис. 6 дозволяє зробити висновок про ефективність роботи запропонованого алгоритму, 
оскільки при незмінних локальних особливостях сигналу спостерігається суттєве зменшення рівня фонового 
шуму, при цьому система не є чутливою до вибору рівня вейвлет-декомпозиції, оскільки обробляються 
тільки ті складові деталізуючих коефіцієнтів, які містять шумову складову, а обернене відновлення сигналу 
відбувається на основі усіх складових вихідного сигналу.  

 
Висновки та перспективи подальших досліджень 

 
У роботі представлено дослідження по створенню системи фільтрації даних біологічної природи, 

відмінною рисою яких є високий рівень зашумлености та висока розмірність простору ознак, що 
характеризують досліджуваний об’єкт. Вочевидь, що шумова компонента суттєво впливає на якість 
подальшої обробки інформації, що підвищує значущість передобробки даних, одним з етапів якої є 
фільтрація. При використанні вейвлет-аналізу якість обробки залежить від вибору вейвлету, вибору рівня 
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вейвлет декомпозиції та визначення порогового коефіцієнту обробки відповідних коефіцієнтів. 
Використання модифікованого критерію ентропії Шеннона дозволяє автоматизувати процес аналізу 
доцільності обробки відповідних апроксимуючих або деталізуючих коефіцієнтів та визначити коефіцієнт 
трешолдінгу при обробці коефіцієнтів. Аналіз графіків залежності відносної зміни ентропії Шеннона від 
рівня видалення шуму показав, що по мірі видалення шуму швидкість відносної зміни ентропії зменшується 
і при оптимальному рівні видалення шуму  досягає мінімального значення. При подальшій обробці даних 
відносна швидкість зменшення ентропії починає зростати, що можна пояснити видаленням локальних 
особливостей сигналу, що не є допустимим. Якщо на початковій стадії обробки інформації відносна 
швидкість зменшення ентропії відразу починає зростати, це свідчить про відсутність шумової компоненти у 
даній складовій сигналу, при цьому коефіцієнт трешолдінгу дорівнює нулю і дана складова сигналу 
залишається незмінною.  

Перспективами подальших досліджень є знаходження комплексного критерію оцінки якості 
обробки високорозмірної інформації (одною із складових якого є ентропія Шеннона), який дозволить 
оптимізувати процес трансформації даних з метою підвищення точності кластеризації та класифікації 
досліджуваних об’єктів. 
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Постановка проблеми 
Стоїть задача виявлення фрактальних властивостей часових рядів, породжуваних динамічними 

процесами, та побудова лінгвістичних моделей з використанням фрактальних формальних граматик та L-
систем.  

Аналіз публікацій з теми дослідження 
Лінгвістичне моделювання на сьогодні використовується для моделювання різноманітних 

динамічних процесів, задач розпізнавання образів, задач медичної діагностики на основі побудованих 
лінгвістичних моделей. 

Основна задача лінгвістичного моделювання - отримання лінгвістичних ланцюжків  на основі 
часових рядів, породжуваних досліджуваними динамічними процесами [1,2]. 

Для опису фрактальних графічних образів були запропоновані L-системи [3,4,5]. Вперше поняття L-
системи було введено угорським ботаніком Арістідом Ліндермаєром у 1968 році при вивченні ним розвитку 
простих  багатоклітинних організмів. 

Пізніше це поняття було поширеним на моделювання складних структур, що гілкуються (дерева, 
квіти), формальні мови, біологічні моделі відбору, фрактали та ін. 

Найпростішою з L-систем є детерміновані контекстно-вільні D0L-системи.  
Фактично L-система складається з побудованого в результаті ітераційного процесу слова і 

алгоритму його графічного відображення. Перша частина цілком відповідає вимогам лінгвістичного 
модулювання. 

В нашому випадку слово складається з символів-команд, що належать алфавіту A []{ }.,b,+,F,= − . 
Алгоритм побудови слова полягає у наступному. До початкового слова []( ).00 ,b,+,F,W=W − одночасно 

застосовуються породжувальні правила 

newbb
newFF

→
→  

тим самим породжуючи нове слово []( ).01 ,newb,+,newF,W=W − При цьому слід зазначити, що не припускається 
послідовна заміна символів на одному кроці ітераційного процесу. Так, не можна у слові Fb  правилами 

Fb
bF

→
→  

замінити спочатку F  на b , отримавши bb , а надалі замінити b  на F , отримавши FF . За нашим розумінням 
результат повинен бути bF . Ці особливості функціювання заміни в L-системах відрізняються від 
формальних граматик Хомського. 

Надалі  ітераційний процес повторюється, породжуючи послідовність слів …,W,W,W 210 . 
210 
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Легко бачити, що породжувана послідовність буде мати складну внутрішню структуру символів.  
Наприклад, з початкового слова F=W 0  та породжуючих правил F+FF+F=newF , b=newb  

можна отримати наступні символьні конструкції: 
F=W 0 ,  

F+FF+F=W −-1  
...-----2 F,+FF+F+F+FF+FF+FF+F+F+FF+F=W −−−−−   

Алгоритми графічного відображення символьних послідовностей називають черепаховою графікою. 
Якщо уявити черепаху у якості матеріальної точки на площині, а стан її трійкою ( )αy,x, , де ( )yx,  - декартові 
координати на площині, а α  - кут, відміряний від осі абсцис, в напрямку якого дивиться голова нашої 
Тортілли, то процес відбувається наступним чином. Спочатку черепашка знаходиться в нульовому стані - 
( )00,0, αyx , наступний крок робить у напрямку свого погляду на відстань 0>d ,  при цьому повертаючи голову 
на постійний кут 0>θ .  При цьому наша черепашка читає слово зліва направо, й в залежності від 
прочитаного символу виконує наступні команди: 

F — пролізти на крок вперед, промальовуючи при цьому свій слід (відрізок прямої); 
d — пролізти на крок вперед, не промальовуючи свого сліду; 
+ - повернути голову на кут θ; 
- - повернути голову на кут −𝜃; 
[ - запам’ятати свій чинний стан ( )αy,x, (команда гілкування); 
] - повернутися в останній запам’ятований стан. 
Продемонструємо роботу нашої Тортілли на прикладі символьних послідовностей 210 W,W,W , які ми 

отримали у вищенаведеному прикладі (рис.1 та рис. 2). При цьому маємо 3
π=θ . 

 
Рис.1. Відображення лінгвістичного ланцюжку 

F+FF+F=W −-1  
Рис. 2. Відображення лінгвістичного ланцюжку 

...-----2 F,+FF+F+F+FF+FF+FF+F+F+FF+F=W −−−−−  
 

 

Формулювання мети дослідження 
Стоїть задача розробки методики створення лінгвістичної моделі з використання фрактальних 

формальних граматик для моделювання часових рядів породжуваних динамічними процесами.   
 

Основна частина 
Як ми уже зазначали, одним з представників фрактальних формальних граматик є L-системи. 
Наведемо загальну класифікацію L-систем (рис.3). 

 
Рис.3. Загальна класифікація L-систем. 
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Згідно ще одного варіанту класифікації виділяють наступні види L-систем: 

• детерміністичні контекстно-вільні системи; 
• контекстно-залежні L-системи, де заміна символів залежить від найближчих сусідів; 
• системи з гілкуванням з можливістю запам’ятовування стану черепашки та повернення до 

нього, а також вимальовування розгалужених структур; 
• стохастичні системи з рандомізацією правил інтерпретації, а також з процесом побудови 

самої лінгвістичної послідовності; 
• темпоральні системи з еволюцююванням правил з часом; 
• параметричні системи, в яких з кожним символом в лінгвістичному ланцюжку пов’язаний 

набір параметрів й заміна цього символу відбувається при виконанні логічних умов, що 
мають відношення до параметрів. 

Коли в результаті інтервалізації та лінгвістизації часового ряду ми отримуємо лінгвістичні 
ланцюжки, важливим моментом є оцінка фрактальності отриманого результату.  

Фрактальна розмірність у класичному розумінні – це число, яке кількісно описує те, як об’єкт, 
процес заповнює простір. Існує багато способів розрахунку фрактальної розмірності. Всі вони мають у своїй 
основі підрахунок об’єму або площі фрактального утворення в тому самому просторі, де виникає це 
утворення. 

Розглянемо часовий ряд {𝑥𝑖}𝑖=1,𝑁, який описує деякий динамічний процес. Якщо рівні ряду 𝑥𝑖 
незалежні, то легко буде бачити відсутність яскравих трендів й поведінка динамічного процесу буде більш 
за все нагадувати «білий шум» (рис.4). У цьому випадку фрактальна розмірність буде спрямована до 
величини топологічної розмірності площини, тобто 𝐹𝑟 → 2. Якщо ж значення часового ряду не є 
незалежними, то фрактальна розмірність буде значно меншою за 2 (рис.5). Зміст цього полягає в тому, що 
часовий ряд нашого динамічного процесу має пам'ять, тобто в певних часових проміжках спостерігаються 
тренди різного ґатунку, які змінюють періоди невизначеності.  

Зовсім інша ситуація, коли ми маємо справу з лінгвістичними ланцюжками. 
На упорядкованому алфавіті { }Mα,,α= ...1Α  вводиться міра ( ) ( )if=αμ i  , де f  - деяка функція від 

елементу алфавіту (його індексу). 

Вводиться поняття відстані між елементами алфавіту 𝑅�𝛼𝑖,𝛼𝑗� = �
𝜇(𝛼𝑖) − 𝜇�𝛼𝑗�, якщо 𝑖 > 𝑗
𝜇�𝛼𝑗� − 𝜇(𝛼𝑖), якщо 𝑗 > 𝑖

. 

 
 

 
Рис.4. Ряд з фрактальною розмірністю 𝐅𝐫 → 𝟐. 
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Рис.5. Ряд з фрактальною розмірністю 𝐅𝐫 ≪ 𝟐. 

Тоді, за аналогією чисельних рядів, вводимо показники фрактальності лінгвістичного ряду.  

ℒ𝐻 = 2 −ℋ, 

ℋ =
𝑙𝑜𝑔�ℛ𝒮�

𝑙𝑜𝑔�𝑁2�
  , 

де ℛ = 𝑚𝑎𝑥{𝜇(𝛼𝑖)|𝛼𝑖 ∈ 𝒜} −𝑚𝑖𝑛{𝜇(𝛼𝑖)|𝛼𝑖 ∈ 𝒜}, а 𝒮 – середньоквадратичне лінгвістичне відхилення 
лінгвістичного ряду. 
 

Висновки 
В статті був виконаний аналіз щодо виявлення фрактальних властивостей лінгвістичних ланцюжків 

динамічного процесу. Розглянуті особливості застосування L-систем для побудови лінгвістичних моделей з 
фрактальними властивостями.   
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В статье рассматриваются модели  и программное обеспечение для автоматизации анализа 
санитарно-эпидемического состояния в системе поддержки принятия решений при управлении санитарно-
эпидемической обстановкой в регионе. 
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АНАЛИЗУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО СТАНУ  РЕГІОНУ 
 

В статті розглянуто моделі та програмне забезпечення для автоматизації аналізу санітарно-
епідемічного стану в системі підтримки прийняття рішень при управлінні санітарно-епідемічною 
ситуацією в регіоні.. 
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SOFTWARE DEVELOPMENT FOR THE AUTOMATION OF THE ANALYSIS PROCESS OF 

THE SANITARY-EPIDEMIC STATE OF THE REGION 
 

This article considers models and software for the automation of the analysis of the sanitary-epidemic state 
of the region in the decision making support system for the handling of the sanitary-epidemic state of the region. 

Keywords: decision making support system, model, algorithm, molecular thermo- and barodiffusion, 
nomogram.   
 

Постановка проблемы 
Необходимость оценки санитарного и эпидемического состояния региона, разработки мероприятий 

по уменьшению негативного влияния окружающего среды на здоровье человека, прогнозирование и 
оперативное управление санитарно-эпидемической ситуацией как в обычных условиях, так и в кризисный 
период вызывает потребность создания системы управления, которая позволяет решать перечисленные 
задачи и тем самым обеспечивать безопасность жизнедеятельности региона [1].  

 
Анализ публикаций 

Поиск приведения процессов и систем в оптимальное состояние всегда был актуальной задачей и 
имеет достаточно хорошо разработанные решения для технических систем. В экологических системах и при 
решении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемического характера, такие решения 
находить гораздо труднее в связи с тем, что количественные модели, их описывающие, либо отсутствуют, 
либо чрезвычайно громоздки. Поэтому актуальной является задача  разработки и упрощения таких моделей 
с целью их практического использования  в системах поддержки принятия решений. Одной из самых 
обстоятельных работ, рассматривающих модели оптимизации экологических сред, является трехтомная 
монография украинских ученых Л.Н. Горева, С.И. Дорогунцова и М.А. Хвесика [4]. Модели и алгоритмы, 
приведенные в этой монографии, в нашей работе стали основой для имитационных вычислительных 
экспериментов и построения  регрессионных моделей и номограмм, пригодных для практического 
использования. 

Целью работы является разработка программного обеспечения для автоматизации анализа 
санитарно-эпидемического состояния и системы поддержки принятия решений при  управлении санитарно-
эпидемической ситуацией в регионе  

Основная часть 
Проведя анализ санитарно-эпидемической обстановки в регионе с позиций теории управления, можно 

предложить обобщенную схему процесса управления санитарно-эпидемическим состоянием [2] в регионе 
(рис.1.). Представленная  работа по созданию программного обеспечения в системе поддержки принятия 
решений является шагом на пути к реализации выше упомянутой системы [3].   
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Рис.1. Обобщенная схема процесса управления санитарно-эпидемическим состоянием в регионе 
 

В представленной  работе произведен выбор моделей соответствующих процессов [4]  и 
разработано  программное обеспечение, которое автоматизирует следующие основные процессы:  

расчеты распределения медицинских специалистов,  
расчеты распределения медицинских ресурсов,  
расчеты параметров диффузии или осмоса в грунте,  
расчеты прогнозирования качества воды.  

В результате  определены функциональные модули и  разработан алгоритм решения задач. В 
частности алгоритм процессов молекулярной, термо- и бародиффузии в сплошной и пористой средах 
записывается следующим образом [4]: 
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где С1, С2 – концентрации иона соответственно при х = х1, и х = 0; D – коэффициент молекулярной, 
термо- и бародиффузии; при расчетах бародиффузии принимается С1 < С2, и в алгоритме они меняются 
местами. 

Реализация алгоритма осуществляется относительно величин С, τ и х. 
Алгоритм расчета параметров осмоса записывается в виде : 
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где С1, С2 – концентрации иона соответственно при х = х1, и х = 0. 
Следующим шагом были определены входные и выходные данные решаемых задач, 

проанализирован математический аппарат их решения, построены блок-схемы работы функциональных 
модулей (рис.2). Проведенный анализ математических методов позволил остановиться на методах 
построения регрессионных моделей. 

Программа имеет Windows-Интерфейс, для реализации программы выбрана среда Borland Delphi 7, 
разработаны  необходимые экранные формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Блок-схема обобщенного алгоритма решения задач 
 

На рис. 3 изображен интерфейс программы – ее основные экранные формы с примерами расчетов.  
 

 
 

Рис.3. Интерфейс программы 
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Разработанные программные модули позволили выполнить серию имитационных вычислительных 

экспериментов с целью выявления зависимости выходных характеристик исследуемых процессов от 
комплекса входных параметров. Нами был проведен ряд вычислительных экспериментов по расчетам 
концентрации ионов хлора,  который сформировался за счет молекулярной диффузии. При этом в 
достаточно широких границах варьировались значения следующих параметров процесса: глубина расчетной 
точки (Х – от 0,4 до 0,5м), время (Т – от 500 до 1500 суток.), коэффициент молекулярной диффузии (D – от 
0,05∙10-3 до 0,25∙10-3 м 2/ суток.) 

 По результатам вычислительных экспериментов построены аппроксимирующие нелинейные 
регрессионные модели (рис. 4).  

 

д) Номограмма трехфакторной регрессионной модели зависимости концентрации  С  от параметров Х, Т и D.  
 

Рис.4. Результаты вычислительных имитационных экспериментов 
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Из рис. 4д) видно, что задаваясь значениями параметров Х, Т и D можно прогнозировать значение 

концентрации С. Если же значение, например, коэффициента диффузии  D  нам известно с некоторой 
погрешностью  ΔD, то по приведенной номограмме можно оценить концентрацию с соответствующей 
погрешностью ΔС. Возможен и обратный расчет: задаваясь концентрацией С, коэффициентом диффузии D, 
расчетной координатой Х, можно оценить время достижения данной концентрации в координате Х; или 
задаваясь концентрацией С, коэффициентом диффузии D  и  временами  Т  -  можно оценить координату Х у 
которой за данное время достигается данная концентрация ионов хлора. 

Приведенная номограмма концентрирует результаты имитационных экспериментов и построения на 
их основе регрессионных моделей. Номограмма, как графическое отображение многофакторной 
зависимости, позволяет оперативно вычислять концентрации ионов хлора при варьировании параметров Х, 
Т и D в широких пределах, и имеет практическое значение для оперативного анализа и прогноза санитарно-
эпидемической ситуации, связанной с загрязнением почво-грунтов. 

 
Выводы 

Для исследования процессов развития эпидемической ситуации необходимо создание системы 
поддержки принятия решений при управлении санитарно-эпидемическим состоянием в регионе. 
Предложенные алгоритмы поставленных задач и разработанные программные модули позволяют 
произвести расчеты распределения медицинских специалистов и ресурсов, расчеты параметров диффузии 
или осмоса в грунте и расчеты прогнозирования качества воды.  

Результаты вычислительных экспериментов позволили построить аппроксимирующие нелинейные 
регрессионные модели. Полученные результаты подтверждают работоспособность предложенных моделей 
и подсистем СППР СЭОР. Расчеты затрат на создание и эксплуатацию программы показали экономическую 
эффективность внедрения разрабатываемого продукта. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТОПОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЇ AIRMAX 

 
Анотація. При побудові бездротової мережі вибір розташування ретрансляторів зазвичай 

проводиться на основі результатів натурного моделювання, пов'язаного з проведенням численних 
експериментів, що істотно підвищує трудомісткість і вартість процесу розгортання, тому використання 
імітаційної моделі є актуальним. Об'єктом даного дослідження є трафік бездротової мережі, а 
предметом - розробка ефективних методів і засобів їх проектування, що включають оптимізацію, 
порівняння і аналіз проходження трафіка і його якісних характеристик. За результатами моделювання та 
дослідження експериментальних даних бездротової мережі з використанням технології AIRMAX зроблено 
висновок, що для підвищення якості сигналу та пропускної здатності бездротового мосту, у разі 
розширення локальної мережі рекомендується більш точне позиціювання приймаючої станції відносно 
точки доступу, що дозволить максимізувати показники передачі трафіку у бездротовій мережі (відстань 
прямої видимості, чистота зони та максимальний радіус зони Френеля, швидкість передачі/отримання 
даних для технології AirMax, якість сигналу, продуктивність). 

Ключові слова: бездротова мережа, топологія, оптимізація, передача, трафік, AIRMAX, модель. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ AIRMAX  

 
При построении беспроводной сети выбор расположения ретрансляторов обычно проводится на 

основе результатов натурного моделирования, связанного с проведением многочисленных экспериментов, 
что существенно повышает трудоемкость и стоимость процесса развертывания, поэтому использование 
имитационной модели является актуальным. Объектом данного исследования является трафик 
беспроводной сети, а предметом - разработка эффективных методов и средств их проектирования, 
включая оптимизацию, сравнение и анализ прохождения трафика и его качественных характеристик. По 
результатам моделирования и исследования экспериментальных данных беспроводной сети с 
использованием технологии AIRMAX сделан вывод, что для повышения качества сигнала и пропускной 
способности беспроводного моста, в случае расширения локальной сети рекомендуется более точное 
позиционирование принимающей станции относительно точки доступа, что позволит максимизировать 
показатели передачи трафика в беспроводной сети (расстояние прямой видимости, чистота зоны и 
максимальный радиус зоны Френеля, скорость передачи/получения данных для технологии AirMax, качество 
сигнала, производительность).  

Ключевые слова: беспроводная сеть, топология, оптимизация, передача, трафик, AIRMAX, модель. 
 

VIKT.V.HNATUSHENKO, V.O. DVORETSKIJ 
National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk 

OPTIMIZATION TOPOLOGY WIRELESS NETWORK USING AIRMAX 
 

When building a wireless network repeaters location choice is usually made based on the results of model 
simulations related to the conduct numerous experiments, which significantly increases the complexity and cost of 
the deployment and the use of simulation models is important. The present study is the wireless network traffic, and 
the subject - development of effective methods and means of their design, including optimization, comparison and 
analysis of passing traffic and its quality characteristics. According to the simulation results and experimental 
research data use is a wireless network technology AIRMAX concluded that to improve the signal quality and 
throughput of wireless bridge, in the case of LAN extensions, recommended a more accurate positioning relative to 
the receiving station access points that will maximize the traffic in Wireless LAN (distance line of sight, purity and 
maximum radius Fresnel zone, speed / receiving data technology AirMax, signal quality, productivity). 

Keywords: wireless network, topology optimization, transfer, traffic, AIRMAX, model. 
 

Постановка проблеми 
На сьогоднішній день великий розвиток в області передачі даних отримали бездротові мережі - 

мережі радіозв'язку. Це пояснюється зручністю їх використання, дешевизною і прийнятною пропускною 
здатністю. Проектування раціональної топології бездротової мережі стикається з двома проблемами: власне 
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розрахунком такої топології з урахуванням великої кількості факторів, що впливають на роботу мережі, і 
практичною реалізацією побудованого таким чином рішення. Остання проблема обумовлена можливими 
відмінностями критеріїв оптимальності маршрутизації в реальній мережі від аналогічних критеріїв, які 
використовуються при побудові раціонального рішення. При побудові бездротової мережі (БМ) вибір 
розташування ретрансляторів зазвичай проводиться на основі результатів натурного моделювання, 
пов'язаного з проведенням численних експериментів, що істотно підвищує трудомісткість і вартість процесу 
розгортання БМ. Виходячи з поточної динаміки розвитку, можна зробити висновок про те, що за кількістю 
та поширеністю бездротові мережі незабаром перевершать провідні мережі. Продуктивність комп'ютерної 
мережі [1, 2] - це ефективність виконання її функцій, таких як забезпечення швидкої і безпомилкової 
передачі даних, спільне використання ресурсів, забезпечення захисту даних, обмін електронною поштою в 
межах підприємства і в глобальних масштабах та ін. Однак на практиці реальна швидкість прийому/передачі 
даних виявляється істотно нижче, ніж бітова швидкість, підтримувана використовуваною мережевою 
технологією. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 Особливо гостро ця проблема існує в бездротових мережах [3-5]. Реальна пропускна здатність 
бездротової комп'ютерної мережі залежить від використовуваної технології, кількості абонентів у мережі, 
протяжності і якості каналів зв'язку, рівня електромагнітних завад, використовуваного мережевого 
обладнання, протоколів і багатьох інших факторів. Наявність наведених проблем обумовлює актуальність 
задачі оптимізації топології та налаштування БМ, вирішення цього завдання на практичному рівні дозволить 
значною мірою знизити трудовитрати і фінансові витрати при впровадженні систем моніторингу. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є зниження ресурсозатрат при 
проектуванні, розгортанні та експлуатації БМ за допомогою розрахунку топології мережі з урахуванням 
можливості її практичного відтворення, а також проведення імітаційного моделювання, що забезпечує 
отримання цього рішення. Предметом дослідження є розробка ефективних засобів проектування, які містять 
порівняння та аналіз можливостей підвищення пропускної здатності мережі. 

 
Основна частина 

Технологія AirMax. AirMAX - це технологія, що забезпечує швидкість передачі даних поза 
приміщеннями для протоколу TCP/IP - 150 Мб/с і вище. Стандартно рішення, що ефективно 
використовують радіодіапазон, працювали на Wi-Fi протоколах. Для невеликих мереж вони були 
оптимальним вибором, але мали серйозні труднощі з швидкодією при збільшенні числа підключених 
користувачів. Технологія AirMax - це особливий внутрішньо фірмовий протокол, за допомогою якого 
ведеться бездротова передача даних, який був розроблений компанією Ubiquti Networks. Даний протокол є 
закритою розробкою, інформація про яку може розголошуватися лише всередині компанії. Це означає, що 
пристрої інших виробників не зможуть працювати з даним протоколом, як і деякі види обладнання 
виробництва компанії Ubiquti Networks. Основна відмінність від WiFi b/g/n режиму базової станції міститься 
в тім, що при активації AirMax пристрої замість CSMA (множинний доступ з контролем несучої) переходять 
на TDMA (множинний доступ з часовим поділом). Протокол TDMA позбавлений від проблем колізій, що 
виникають при засміченому ефірі CSMA, який у випадковому порядку намагається почати передачу 
(періодично посилаючи пакети з проханням звільнити ефір) та чекає. У той час як базова станція (БС) з 
TDMA видає кожному клієнту певний тайм-слот для передачі, одночасна передача клієнтів цієї БС в 
загальному випадку не можлива. Однак існує проблема, коли на одній частоті знаходяться дві БС з TDMA 
протоколом, але вона вирішується шляхом синхронізації цих БС від джерела часу (у загальному випадку 
GPS). Іншою перевагою AirMax режиму є TDMA VOIP/VideoQoS інтелектуальний планувальник. Цей 
алгоритм автоматично визначає VOIP і відео пакети і дає їм високий пріоритет. У AirMax режимі так само 
доданий функціонал Dual TDMA, який дозволяє призначати різний пріоритет для клієнтів з поганим рівнем 
сигналу і для «хороших» клієнтів, що виключає проблему «повільного клієнта», який знижує загальну 
продуктивність усіх абонентів БС. 

Експериментальні дослідження проводились на ділянці мережі, що складається з дротових частин та 
бездротової – AirMAX мосту, який з’єднує два населені пункти на відстані 9.75 км один від одного. Основну 
увагу приділено бездротовій ділянці мережі. Ubiquiti AirMax пропонує вихід з ситуації, коли різко 
збільшується кількість підключених робочих станцій. Рішення основане на використанні протоколу TDMA з 
апаратним прискоренням, яке включає координатор черг з внутрішнім детектуванням пакетів VoIP і 
«розумним» складанням розкладів. В результаті була створена мережа, яка може масштабуватись до 
декількох сотень клієнтів на одну базову станцію з високою пропускною здатністю, збереженням малої 
затримки і якісної передачі голосу. 

Загальна умовна схема мережі представлена на рисунку 1 та складається з таких основних частин: 
• Інтернет провайдер (не розглядається у даному дослідженні); 
• маршрутизатор; 
• точка доступу бездротової мережі; 
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• станція доступу бездротової мережі; 
• локальна мережа (у межах населеного пункту), що складається з комутаторів та обладнання абонентів 

(ПК або WiFi маршрутизатори малого радіусу дії); 
• з’єднувальні ліні (оптоволоконні лінії, кручена пара та бездротова передача). 

Розглянемо кожен елемент мережі детальніше. Керуючим пристроєм у мережі виступає 
маршрутизатор MikroTik RB850Gx2 [6]. В обов’язки маршрутизатора входить контроль усього трафіку, що 
йде з локальної мережі через бездротовий міст, а також забезпечення  VPN сервера для зручного доступу до 
веб-інтерфейсу налаштувань точки доступу та станції бездротової ділянки. Маршрутизатор з’єднано з 
антеною, що виступає точкою доступу за допомогою кабелю «кручена пара», при цьому швидкість обміну 
даними між цією антеною та маршрутизатором може досягати 1 Гб.  

 

 
У якості точки доступу та станції використовуються два однакових пристрої - Ubiquiti NanoBeam 

M5 NBE-M5-400 [7]. По специфікації це точка доступу, яка також має можливість працювати як станція. 
Працює в частотному діапазоні 5GHz і має вбудовану антену з підвищеним коефіцієнтом посилення, рівним 
25dBi, і спеціальний корпус у вигляді відбивача c діаметром 400мм. Тим самим, дозволяючи пристрою 
створювати вузькоспрямований промінь, з шириною в 20⁰ по вертикалі і горизонталі. Пристрій підтримує 
всі найсучасніші протоколи бездротового зв'язку IEEE802.11a/n, а також протокол Ubiquiti AirMAX і безліч 
прогресивних технологій, які дозволяють створювати якісне бездротове з'єднання з мінімальними 
затримками і високою пропускною здатністю. 

Всі пристрої серії NanoBeam M, побудовані на базі сучасного мережевого процесора Atheros MIPS 
74KC, з тактовою частотою 560MHz. Мають 64MB вбудованої DDR2 оперативної пам'яті і 8MB Flash 
пам'яті. Що дозволяє NBE-M5-400 справлятися з високими навантаженнями і забезпечувати широку 
пропускну здатність бездротового каналу зв'язку. 

 

  
а      б 

Рис. 3. Географічні координати: а – точки доступу, б – базової станції 
 
Для з'єднання з дротовими мережами NBE-M5-400 має один 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet 

порт, через який так само подається живлення на пристрій за протоколом PoE з напругою до 24V постійного 
струму. А його споживана потужність не перевищує 8W. Точкам доступу і станціям при використанні 
протоколу 802.11n необхідно вести узгодження просторових потоків (Spatial Streams) і ширини каналу. 
Залежно від кількості антен виникають кілька просторових потоків. Повну теоретично можливу пропускну 
здатність стандарту 802.11n в 600 Мбіт/с можна досягти лише при використанні чотирьох передавальних і 
чотирьох прийомних антен (конфігурація "4х4"). Стандарт 802.11n визначає Індекс модуляції і схеми 
кодування MCS (Modulation and Coding Scheme). MCS - просте ціле число, що привласнюється кожному 
варіанту модуляції (всього можливо 32 варіанти). Кожен варіант визначає тип модуляції радіочастоти 
(Type), рівень кодування (Coding Rate), захисний інтервал (Guard Interval) і ширину каналу. Поєднання всіх 
цих факторів визначає теоретичну швидкість передачі даних, починаючи від 6,5 Мбіт/с до 600 Мбіт/с  (дана 

 
 

Рис. 1.  Умовна схема досліджуваної мережі Рис. 2.  Експериментальні дані по трафіку за тиждень 
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швидкість може бути досягнута за рахунок використання всіх можливих опцій стандарту 802.11n). Після 
станції, згідно схеми, розташовані комутатори, до яких під’єднані абоненти. 

Збір даних для досліджень проводиться за допомогою сторінки налаштувань маршрутизатору, а 
також за допомогою веб-інтерфейсу точки доступу та станції. Точки зняття трафіку помічено червоними 
прапорцями на рисунку 1. На рисунку 2 наведено приклад отриманого фактичного трафіку розглянутої 
ланки бездротової мережі. 

Дослідження надійності передачі даних. Для дослідження мережі було обрано метод імітаційного 
моделювання, на базі проблемно-орієнтованної системи, розробленої виробником точок доступу Ubiquiti – 
«AirLink» [7]. Для початку за допомогою електронної карти визначаються географічні координати будівель, 
на яких встановлено точку доступу та станцію. Для точки доступу (station 1) та станції  (station 2) вводяться 
координати (див. рис. 3). Географічне розміщення станцій можна побачити на аерокосмічній карті. Згідно з 
розташуванням точки доступу та станції заповнюються «Equipment Characterization/Характеристики 
обладнання»: 
• частотний діапазон, на якому працює точка доступу – 5.8 Ггц.  
• висота будівлі (з урахуванням стійки на даху 9-ти поверхової будівлі), на якій розташовано точку 

доступу – приблизно 30 метрів, а для станції (розміщена на даху 5 поверхової будівлі) приблизно 15 м.  
Заповнені поля для точки доступу та станції зображені на рисунку 4. 
 

  
а      б 

Рис. 4.  Налаштування характеристик: а – точки доступу, б – базової станції 
 
Після введення параметрів наводяться розрахункові показники (рис. 5). На графіку є така 

інформація:  
• Point-to-Point Profile (профіль точка-точка); 
• Line of Sight (LoS) Path (шлях прямої видимості); 
• First Fresnel Zone (перша зона Френеля); 
• 60% of First Fresnel Zone (60% першої зони Френеля); 

Зона Френеля - це еліпсоїд навколо прямої лінії (LoS/Line of Sight), що зв'язує випромінювач 
радіосигналу і приймач. Не менш 60% зони Френеля повинно залишатися чистою від будь-яких перешкод, 
інакше починаються істотні втрати сигналу в каналі. Рекомендується чистота зони від 60% до 80. Як видно з 
графіку, на шляху сигналу немає жодних перешкод, тобто зона Френеля повністю чиста, що дозволяє 
передавати максимально якісний сигнал. Також розраховані такі дані: 
• LoS Distance (відстань прямої видимості) – 9.8 км; 
• FZ Clearance (чистота зони Френеля) – 10м (86%); 
• FZ Max Radius (максимальний радіус зони Френеля) – 11.4м. 

Нижче, для кожної точки доступу представлені наступні розрахункові дані: 
− Signal Strength (Сила сигналу); 
− Noise Floor (Рівень власних перешкод); 
− Transmit CCQ TX/RX Rate (Швидкість передачі/отримання даних для технології AirMax); 
− AirMax Quality (якість сигналу);  
− AirMax Capacity (продуктивність). 
Як видно на рисунку 5, всі розрахункові рівні знаходяться на максимумі, тобто забезпечено 

найкращий рівень сигналу та можна досягти максимальної швидкості передачі даних. Якщо порівнювати 
отримані розрахункові дані з реальними, зображеними на рис. 6, які отримані для доби, тижня та місяця, 
можна зробити висновок, що реальний трафік у мережі є гіршим, ніж отримані розрахункові значення. Це 
може бути пов’язано з неправильним позиціюванням антен (тобто вони можуть бути не точно направлені 
одна на одну), що спричинило погіршення якості сигналу. Також спостерігається підвищення рівня 
перешкод, що може бути наслідком засміченого ефіру через використання в області видимості точки 
доступу великої кількості бездротових мереж. Також, на великих дистанціях відіграє роль погодний стан. 
Доведено, що підвищення вологості повітря погіршує якість радіосигналу, що передається. 

222 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
За допомогою програми для контролю маршрутизатора, визначимо швидкість відгуку станції 

командою «Ping», що дасть уявлення про якість зв’язку між точкою доступу та приймаючою станцією. 
Результат приведено на рисунку 7. Як видно з рис. 7, з 100 пакетів, що передалися до приймаючої станції з 
боку маршрутизатора не було втрачено жодного пакету, при цьому середній час відгуку склав 1 мс, 
максимальний 7 мс, а мінімальний час менше 1 мс, що є досить прийнятним результатом та говорить про 
надійний бездротовий зв'язок. Проте, приведені результати актуальні при умові, що сумарний трафік на лінії 
не перевищує 30 мбіт/с. При більшому завантаженні каналу швидкість відгуку має знизитись. Однак, 
статистичні дані по навантаженню мережі, зібрані на маршрутизаторі за добу, тиждень та місяць, говорять 
про те, що максимальне зафіксоване навантаження склало 32.59 мбіт/с, що не могло перевантажити канал. 
При теперішніх масштабах локальної мережі, що обслуговується, якості рівня сигналу та його якості - 
цілком достатньо. 

 

 
Рис. 6.  Реальні показники бездротової мережі 

 
Рис. 5.  Розрахункові показники бездротової ланки Рис. 7.  Результат виконання команди «Ping» 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
В рамках дослідження отримав подальший розвиток підхід до вирішення задачі оптимізації 

топології бездротової мережі, що припускає вибір раціонального розташування ретрансляторів мережі і 
аналіз інформаційних потоків між ними. Проведений порівняльний аналіз отриманих експериментальних 
даних трафіку ланки мережі з результатами імітаційного моделювання підтвердив продуктивність 
запропонованих засобів підвищення якості передачі. Для підвищення якості сигналу та пропускної здатності 
бездротового мосту, у разі розширення локальної мережі рекомендується більш точне позиціювання 
приймаючої станції відносно точки доступу, що дозволить максимізувати показники передачі трафіку у 
бездротовій мережі (відстань прямої видимості, чистота зони Френеля, максимальний радіус зони Френеля, 
швидкість передачі/отримання даних для технології AirMax, якість сигналу, продуктивність). Ця реалізація 
надзвичайно приваблива, особливо для бездротових мереж, які застосовуються на великих виробничих 
об’єктах та моніторингу навколишнього середовища у зв'язку, як правило, з великим розмахом цих мереж та 
кількістю користувачів. 
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In the work discusses and analyzes the impact of interpolation methods for photogrammetric multi- 

channel image. The research results indicate that the images obtained after wavelet - interpolation are more 
informative than images obtained after the application of classical interpolation methods (bicubic, bilinear, 
nearest neighbor). A quantitative evaluation of the multi-channel image in terms of informative and signal 
entropy, PSNR. 
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МЕТОД ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-

ПЕРЕТВОРЕННЯ 
 

У роботі розглянуто та проаналізовано вплив методів інтерполяції на якість багатоканальних 
фотограмметричних зображень. Результати досліджень свідчать про те, що зображення, отримані 
після вейвлет – інтерполяції, відрізняються більшою інформативністю ніж зображення, отримані після 
застосування класичних методів інтерполяції (бікубічної, білінійної, найближчого сусіду). Проведена 
кількісна оцінка отриманих багатоканальних зображень за показниками інформативної та сигнальної 
ентропії, PSNR. 

Ключові слова: цифрові зображення, інтерполяція, вейвлет, просторова розрізненість, PSNR, 
інформаційна та сигнальна ентропія. 
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МЕТОД ИНТЕРПОЛЯЦИИ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА 
ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
В работе рассмотрено и проанализировано влияние методов интерполяции на качество 

многоканальных фотограмметрических изображений. Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что изображения, полученные после вейвлет-интерполяции, отличаются большей 
информативностью, чем изображения, полученные после применения классических методов 
интерполяции (бикубической, билинейной, ближайшего соседа). Проведена количественная оценка 
полученных многоканальных изображений по показателям информативной и сигнальной энтропии, 
PSNR. 

Ключевые слова: цифровые изображения, интерполяция, вейвлет, пространственная 
разрозненность, PSNR, информационная и сигнальная энтропия. 

 
Introduction 

Image interpolation is the process of increasing the resolution of a given image. In this work presents a 
method of image interpolation based on wavelet for remote sensing images. Image interpolation addresses the 
problem of generating a high-resolution image from its low-resolution. It is applied when the image need to be 
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resized or remapped from one pixel grid to another. A good interpolation method can improve the quality of the 
image. However conventional linear interpolation techniques cannot enhance the contrast and smooth edges 
simultaneously, including nearest neighbor interpolation, bilinear interpolation and bicubic interpolation [1, 2]. 
The resulting image may be inevitably blurred, and sometimes have block effects. Therefore in the case of 
remote sensing images that the edges or high frequency elements have importance, the quality of the interpolated 
images is noticeably poor over the standard images. 

 
Formulation the problem 

It is necessary to explore the classical interpolation techniques and methods to quantify the impact on 
photogrammetric digital images. 

 
Materials for research 

One of the major problems to be solved in the field of remote sensing, are the objectives of association. 
Pansharpening, a branch of image fusion, may be defined as the process of synthesizing multispectral images at a 
higher spatial resolution, and is receiving an ever increasing attention from the remote sensing community [3]. 
Pansharpening techniques have become very important for various remote sensing applications, such as 
enhancing image classification, temporal change-detection studies, and image segmentation studies. The use of 
multi-channel image is an integral part of the methods more informative. 

 

 
Fig. 1. Common problems 

 
Panchromatic images have a higher spatial resolution than multispectral. The information contained in the 

image, resulting from the merger, are more complete, leading in particular to improve the quality of object 
recognition and better "understanding" of their properties. The paper research satellite images from Worldview-
2, the original size panchromatic image is 4600x4604 and 1150x1151 multichannel. The multichannel bands 
(Band1 = Coastal, Band2 = Blue, Band3 = Green, Band4 = Yellow, Band5 = Red, Band6 = Red Edge, Band7 = 
Near-Infrared 1, Band8 = Near-Infrared 2) cover the spectral range from 400 nm - 1050 nm at a spatial 
resolution of 1.84 m, while the panchromatic band covers the spectrum from 450 nm – 800 nm with spatial 
resolution 0.46 m. 

The first and very important step in addressing these challenges is a multichannel image interpolation up 
to the size of the panchromatic image. It can be concluded that the quality of the resultant image after fusion 
method is directly dependent on the interpolation method. 

Image interpolation addresses the problem of generating a high-resolution image from its low-resolution. 
It is applied when the image need to be resized or remapped from one pixel grid to another. A good interpolation 
method can improve the quality of the image. However conventional linear interpolation techniques cannot 
enhance the contrast and smooth edges simultaneously, including nearest neighbor interpolation, bilinear 
interpolation and bicubic interpolation. The resulting image may be inevitably blurred, and sometimes have 
block effects. Therefore in the case of remote sensing images that the edges or high frequency elements have 
importance, the quality of the interpolated images is noticeably poor over the standard images. 

The schematic diagram of our proposed algorithm can be seen in figure 2. After bicubic interpolation is 
carried out on original image, the result image is wavelet decomposed. 

The first step algorithm, apply SWT on low-resolution image of size m x n which produce four sub bands 
(ll, lh, hl, hh) with size of m x n each. SWT is same as Discrete Wavelet Transform (DWT) but SWT generates 
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each sub band of the size of image while in DWT each sub band is half the size of image. In parallel with the 
operation of SWT spend bicubic interpolation and displayed using wavelets. Now apply denoising algorithm on 
HH sub band only, because LL sub band contains main information about the image while main noise is present 
in other three sub bands and maximum high frequency noise present in HH. Below given is the description of 
denoising algorithm that is based on the algorithm [2]. 

Original images

SWT

    Bicubic
interpolation DWT

IDWT Result images

 
 

Fig. 2. Algorithm wavelet interpolation images 
 
While the three high frequency component images are maintained, a low frequency component image is 

substituted with interpolated image. Inverse DWT is carried out on these subband images. 
Experimental results show that bilinear interpolation often causes block effects, while bicubic 

interpolation suffers from the blurring problem in edge regions. The result from the proposed algorithm exhibits 
a better performance. This method can eliminate zigzagging artifact efficiently and smooth the inside of a region. 

 

    
a)    b)   с) 

  
d)     e) 

Fig. 3. Multichannel satellite images from Worldview-2: 
a) original (256x256); 

 b) nearest neighbor interpolation (512x512); 
 c) bicubic interpolation (512x512); 
d) bilinear interpolation (512x512) ; 
e) Wavelet interpolation (512x512) 

 
Many methods are available to evaluate both the spectral and spatial quality of pansharpened images, but 

there is currently no consensus in the literature regarding which quality index is the best. Methods decorrelation 
of spatial distribution brightness based on the calculation of statistical parameters of digital images, definitions 
are difficult for large volumes of raw data. Also, these methods only take into account the contribution of 
spectral information contained in the original multichannel images. 

Numerous indexes and methods were used for image fusion assessment, such as correlation coefficient, 
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standard deviation, RMSE, spectral distortion, bias index. To make it comparable with other fusion algorithms, 
both visual analysis and quantitative analysis are employed for more objective assessment of each algorithm. 

Visual "quality" image can be evaluated according to the criteria of maximum information content 
characteristics. Entropy is a concept in information theory. Entropy is used to measure the amount of 
information. It is defined in terms of the probabilistic behavior of a source of information: 
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Graphical representation of the results shown in figure 4. 
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Fig. 4. Graphical representation of entropy values for images 

 
Table 1 represents the measured PSNR in all the algorithms, these results shows the superiority of the 

proposed model compared to the other algorithms. We use Peak Signal-to-Noise Ration (PSNR) to compare 
image (original image in higher resolution) and Image (interpolated image). PSNR is calculated according to: 
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where L  - number of gray levels in the image. 
 

Table 1 - PSNR 
Methods interpolation /Multichannel images Nearest  Bilinear  Wavelet 

R 32.5565 39.5808 29.3965 
G 32.5559 39.6307 29.4072 
B 32.5551 39.5530 29.3915 
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The paper obtained quantitative impact assessment methods for multi-image interpolation. Information and 

entropy alarm designed for multichannel satellite image. 
 

Conclusions 
In this work presents a method of image interpolation based on wavelet for remote sensing images with 

many high frequency components. Remote sensing images include many mid and high frequency elements. 
These frequency elements contain important information. We apply the wavelet transform on bicubic 
interpolated image to maintain information about high frequency of images. From experimental results, it is 
shown the proposed method is simple and higher performance than the conventional method for remote sensing 
images, which include many high frequency elements such as satellite photograph images. Our experimental 
results show that our new algorithm significantly outperforms linear interpolation in subjective quality, and in 
most cases, in terms of PSNR as well. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗЛИТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ  
НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ  ТА БІКУБІЧНОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ  

 
В даній статі пропонується метод формування нового синтезованого мультиспектрального 

зображення із збільшенням просторового розрізнення. Метою дослідження є створення нової технології 
для  поліпшення зображення з використанням бікубічної інтерполяції, комплексного вейвлет-перетворення 
та використання кольорової моделі HSV. Запропонований алгоритм з використанням стаціонарного та 
дискретного вейвлет-перетворень. Запропонований алгоритм був протестований на еталонних 
супутникових зображеннях. Кількісні показники (PSNR  та RMSE) та візуальні результати показали 
перевагу запропонованого методу у порівнянні з існуючими методами покращення просторового 
розрізнення. Результати роботи можуть бути використані при подальшому розпізнаванні об’єктів та 
тематичній обробці знімків.  

Ключові слова: злиття, HSV-перетворення, сканерне зображення, дискретне вейвлет-
перетворення, стаціонарне вейвлет-перетворення, адаптивна гістограмна еквалізація, бікубічна 
інтерполяція. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СЛИЯНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И БИКУБИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ  
 
В данной статье предлагается метод формирования нового синтезированного 

мультиспектрального изображения с увеличением пространственного разрешения. Целью исследования 
является создание новой технологии для улучшения изображения с использованием бикубической 
интерполяции, комплексного вейвлет-преобразования и использования цветовой модели HSV. Предложен 
алгоритм с использованием стационарного и дискретного вейвлет-преобразований. Предложенный 
алгоритм был протестирован на эталонных спутниковых изображениях. Количественные показатели 
(PSNR и RMSE) и визуальные результаты показали преимущество предложенного метода по сравнению с 
существующими методами улучшения пространственного разрешения изображений. Результаты работы 
могут быть использованы при дальнейшем распознавании объектов и тематической обработке снимков.  

Ключевые слова: слияние, HSV-преобразование, сканерное изображение, дискретное вейвлет-
преобразование, стационарное вейвлет-преобразования, адаптивная гистограммная эквализация, 
бикубическая интерполяция. 
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IMAGE FUSION TECHNOLOGY USING  

WAVELET TRANSFORMATIONS AND BICUBIC INTERPOLATION 
 

This article discusses to improve the spatial quality in multispectral satellite images. The aim was the 
satellite image resolution enhancement technique based on the interpolation of the high-frequency sub bands 
obtained by complex wavelet transform, the input image, bicubic interpolation and using HSV color model.  The 
proposed resolution enhancement technique uses stationary and  discrete wavelet transforms to decompose the 
input image into different sub bands. Then, the high-frequency sub band images and the input low-resolution image 
have been interpolated, followed by combining all these images to generate a new resolution-enhanced image by 
using inverse DWT. In order to achieve a sharper image, an intermediate stage for estimating the high-frequency 
sub bands has been proposed. The proposed technique has been tested on satellite benchmark images. The 
quantitative (PSNR and RMSE) and visual results show the superiority of the proposed technique over the 
conventional and state-of-art image resolution enhancement techniques. The results can be used to develop new 
technologies for the improvement of spatial resolution. 

Keywords: remote sensing, panchromatic and multispectral images, HSV-transform, discrete wavelet-
decomposition, stationary wavelet transform, bicubic interpolation,  high spatial resolution. 

 
Постановка проблеми 

Актуальною областю сучасних наукових досліджень є синергетична обробка (злиття) 
фотограмметричних даних декількох каналів з метою одержання штучного зображення із покращеними 
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показниками інформативності у порівнянні із первинними знімками та їх подальший аналіз [1]. Під 
підвищенням інформативності аерокосмічного зображення в даній роботі розуміється підвищення його 
роздільної здатності  для того, щоб на ньому було можливим бачити те, що не видно на знімках низького 
розрізнення. Однією з задач, що виникають при сумісній обробці зображень різних каналів є 
передискретизація (інтерполяція). До завдання передискретизації ставляться високі вимоги по точності, 
оскільки кожне перетворення веде до накопичення помилки. Зазначимо, що інтерполяція зображення може 
привести до сильного розмиття останнього. В даний час при обробці зображень використовуються, в 
основному, білінійна і бікубічна інтерполяції. Основною перевагою цих методів є висока швидкість 
реалізації, однак їхнє застосування приводить до досить сильних артефактів, що при усезростаючих вимогах 
до якості інтерполяції істотно обмежує область їхнього застосування. Недолік методу білінійного 
перетворення — оптична щільність пікселя є штучною і не відповідає реальності. Проведені дослідження 
підтвердили необхідність розробки більш ефективного методу передискретизації сканерних зображень з 
урахуванням специфіки їхнього формування. 

Аналіз публікацій по темі дослідження 
На даний час існують різні методи об’єднання фотограмметричних зображень, що дозволяють 

підвищити інформативність багатоспектральних знімків [2-4]. Нажаль, використання відомих методів 
підвищення просторового розрізнення багатоканальних зображень не дає прийнятного результату. 
Спільною та основною проблемою, пов’язаною зі злиттям сканерних зображень, отриманих сучасними 
аерокосмічними системами, є істотне колірне порушення. Причиною таких спотворень є той факт, що 
існуючі алгоритми, головним чином, розроблялися для об’єднання зображень супутника SPOT. На відміну 
від відповідних характеристик зазначеного космічного апарату довжина панхром-хвилі сучасних супутників 
(Worldview-2, Worldview-3 та ін.) була розширена від видимого до ближнього інфрачервоного діапазону. 

Формулювання цілей статі 
Тому виникає необхідність у новій технології підвищення просторової розрізненості супутникових 

зображень з урахуванням фізичних механізмів фіксації видової інформації. Крім того, оскільки при 
вирішенні основної задачі виникає потреба у якості проміжного етапу проводити перерахунок цифрових 
зображень на іншу растрову сітку, то існує необхідність також в розробці ефективного методу інтерполяції. 

Основна частина 
В роботі практично реалізовані такі методи обробки, як бікубічна інтерполяція, адаптивна 

гістограмна еквалізація, метод HSV, двовимірне вейвлет-перетворення. Схема алгоритму представлена на 
рис. 1 і включає в себе кілька етапів перетворення як мультиспектрального, так і панхроматичного 
зображень. 
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Рис.1. Схема алгоритму 

 
Реалізація розробленого методу наступна:  
1. Завантаження фотограмметричних сканерних зображень, отриманих з супутника: панхроматичне – 

PAN і мультиспектральне (RGB).  
2. Здійснення адаптивної гістограмної еквалізації PAN-зображення, за допомогою якої можливо 

відкоригувати первинні зображення, вирівнявши інтегральні площі ділянок з різною яскравістю. 
3. Застосування вейвлет-перетворення до зображення, одержаного на етапі 2. 
4. Масштабування RGB-зображення на основі бікубічної інтерполяції, яка дає можливість отримати 

більш якісне зображення в порівнянні з білінійною інтерполяцією. Схема алгоритму представлена на рис. 2. 
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де aij – коефіцієнт, P – інтенсивність зображення, яке масштабується. 
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Рис.2. Схема інтерполяційного алгоритму  

 
В результаті використання бікубічної інтерполяції при масштабуванні мультиспектрального 

зображення до розмірів панхроматичного отримуємо нечітке зображення (“розмите”), тому пропонується 
використовувати комплексне вейвлет-перетворення (DWT і SWT), за допомогою якого можна відновити 
високочастотні компоненти, які забезпечують зображення з хорошою чіткістю. 

4.1. Застосування до мультиспектрального зображення (RGB) стаціонарного вейвлет-перетворення 
(SWT), яке розкладає його на апроксимуючі (LL) та деталізуючі (LH, HL, HH) компоненти.  

4.2. Наступним етапом є застосування бікубічної інтерполяції до мультиспектрального зображення, а 
після нього – дискретного вейвлет-перетворення (DWT) з розкладанням на апроксимуючі (LLdwt) та 
деталізуючі (LHdwt, HLdwt, and HHdwt) компоненти:  

                                       ∑∑
−

=

−

=

=
1

0

1

0
,,0 ),(),(1),,(

0

M

x

N

y
nmj yxyxf

MN
nmjW θθ ;                       (2) 

                                    ∑∑
−

=

−

=

=
1

0

1

0
,, ),(),(1),,(

M

x

N

y
nmj

i yxyxf
MN

nmjW θϕ ;                       (3) 

∑ ∑∑∑∑∑
= =

+⋅⋅=
DVHi jj m n

nmj
i

nmj
m n

yxnmjW
MN

yxnmjW
MN

yxf
,,

,,,,0
0

0
),(),,(1),(),,(1),( θθ ϕθ (4) 

 
де f (x,y) – вхідне зображення, Wθ (j0,m,n) – апроксимуючі коефіцієнти, Wφ (j,m,n) – деталізуючі коефіцієнти. 

4.3. На завершальному етапі додаємо різницю зображення, що містить високочастотні компоненти. В 
результаті отримуємо більш чітке зображення. 
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5. Перетворення одержаного на етапі 2 зображення з формату RGB в кольорову систему HSV (hue – 

колірний тон, saturation – насиченість, volume – яскравість) [5]. 
6. Застосування до компоненти S адаптивної гістограмної еквалізації. Отримуємо результат Snew. 
7. Застосування до яскравісної компоненти V вейвлет-перетворення, розкладання на апроксимуючі та 

деталізуючі коефіцієнти [5]. 
8. Заміна в матриці компоненти V коефіцієнтів деталізації (LHv, HLv, HHv) RGB-зображень на 

коефіцієнти (LHpan, HLpan, HHpan) PAN.  
9. Застосування оберненого вейвлет-перетворення матриці, отриманої на попередньому кроці, що 

дозволяє створити нові компоненти інтенсивності, врахувавши високу просторову здатність PAN 
зображення та початкову інтенсивність компонент. Отримуємо результат Vw. 

10. На завершальному етапі перетворюємо зображення HSnewVw в  RGB, щоб отримати нове 
кольорове зображення, яке в значній мірі зберігає спектральну здатність первинного зображення. 
Отримання остаточного результату FUSION підвищеної просторової здатності з мінімізацією колірних 
спотворень. 

Запропонований алгоритм був протестований на супутникових зображеннях Worldview-2. На рисунку 
3 представлені фрагменти зображень: первинне панхромне (рис.3а), мультиспектральне (рис.3б), і 
мультиспектральне зображення після обробки запропонованим у роботі алгоритмом (рис.3в). 

 

 
а) 

        
             б)                                                                                                 в) 

Рис.3. Приклад зображень: 
а) первинне панхромне, б) первинне мультиспектральне, в) синтезоване після обробки запропонованим алгоритмом 

 
Не тільки візуальне порівняння, але і кількісні показники підтвердили переваги запропонованого 

методу. Для отримання кількісних результатів були розраховані показники PSNR та ERGAS. Найбільш 
часто використовується пікове відношення сигнал-шум ( PSNR ), яке означає співвідношення між 
максимумом можливого значення сигналу і потужністю шуму, що спотворює значення сигналу: 
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де L  — кількість рівнів яскравості зображення; M і N – кількість рядків та стовпців в зображенні. 
Безрозмірна глобальна похибка у синтезі (ERGAS): 
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де /h l  — відношення між піксельними розмірами панхроматичного та багатоспектрального зображень 
(наприклад, ¼ для IKONOS); ( )kµ  — середнє k -каналу; K  — кількість спектральних каналів (смуг). 

Значення ERGAS вище ніж 3 відповідає одержаному зображенню низької якості. Якщо ERGAS 
менше за три, то якість зображення вважається задовільною.  

У табл. 1 наведено розраховані коефіцієнти PSNR та ERGAS, розраховані для первинного 
(мультиспектрального) та синтезованого зображень (розмір фрагментів зображень 256*256). 

Таблиця 1 

Кількісні показники PAN MUL 
Оброблене 
зображення 

(Fusion) 
ERGAS - 4,06 2,41 
PSNR 13,6512 11,9751 20,9323 

 
Висновки і перспективи подальшого дослідження 

 
Аналіз отриманих результатів свідчить, що запропонований метод на основі комплексного вейвлет-

перетворення та бікубічної інтерполяції  підвищує інформативність аерокосмічних зображення, що дозволяє 
класифікувати (розрізняти) деталі зображення на всіх його ділянках. Наші подальші дослідження будуть 
присвячені удосконаленню запропонованої технології при обробці багатоканальних цифрових зображень із 
залученням інформації, отриманої в інфрачервоному діапазоні. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЩО 
БУДУЮТЬСЯ НА ЄДИНІЙ ПЛАТФОРМІ 

 

У статті розглянуто моделі архітектурних рішень для інформаційних систем, що будовані на єдиній 
платформі на прикладі двох систем.  Виділені особливості кожної моделі проведено аналіз і зроблені 
висновки щодо подальшого розвитку розглянутих моделей.  
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПОСТРОЕННЫХ НА  
ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

 
В статье рассмотрены модели архитектурных решений для информационных систем, которые 

построены на единой платформе на примере двух систем. Выделены особенности каждой модели, 
проведен анализ и сделаны выводы о дальнейшем развитии рассмотренных моделей. 

Ключевые слова: архитектурный стиль, мультисайтовость, информационная система, 
моделирование. 
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SPECIFICATIONS OF INFORMATION SYSTEMS DESIGN CONSTRUCTED ON A SINGLE 
PLATFORM 

 

In the article considered the model of architectural solutions for information systems at the example of two 
systems fabricated on a single platform. Highlighted features of each model, the analysis and conclusions on the 
further development of these models. 

Keywords: architectural style, multi-site, information system, design. 
 

Актуальність роботи 
Розробка складних інформаційних систем починається з процесу моделювання. Тенденція 

зростання складності інформаційних систем зумовила підвищення вимог до обґрунтованості та якості 
моделювання їх архітектурних рішень. Це призвело до підвищення вимог до архітектурного проектування і  
уваги дослідників у галузі інформаційних технологій до цього питання[1]. 

Щоб забезпечити надійність функціонування складної інформаційної системи виникає необхідність 
у її ретельному моделюванні на етапах розробки архітектури та проектування. Можна сказати, що 
моделювання архітектури проекту – це процес формування структурованого рішення, яке відповідає всім 
технічним та операційним вимогам. Невірне  визначення ключових сценаріїв або невірне проектування 
загальних питань, нездатність виявити довгострокові наслідки основних рішень можуть поставити під 
загрозу функціонування всієї системи [1-3].  Саме адекватна архітектурна модель інформаційної системи та 
її послідовна реалізація в процесі розробки забезпечує логічну цілісність проекту, що гарантує його успіх [2-
4].  

Матеріал і результати досліджень 
Метою роботи є виділення особливостей моделей різних інформаційних систем, які  будуються на  

єдиній платформі, що дає можливість створювати необмежену кількість підсистем за єдиним шаблоном.  
Розглянемо моделі двох архітектурних рішень, які мають   3-рівневу клієнт-серверну архітектуру [5] 

та компонентну модель. В архітектурі клієнт-сервер (рис. 1) програмний додаток моделюється як набір 
сервісів, що надаються серверами, й безліч клієнтів, що використовують ці сервіси.  

 
Рис. 1.  3-рівнева клієнт-серверна архітектура 

 

Перша інформаційна система являє собою систему дистанційного навчання [6], містить таку 
структурну одиницю як кафедра та передбачає додавання нових кафедр ВНЗ, тобто розширення системи.  

При розробці моделі даних було використано підхід побудови мультисайтовості з можливістю 
створення необмеженої кількості баз даних для кожної створеної підсистеми з однаковим переліком 
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метаданих. Таким чином система підтримує можливість створювати необмежену кількість підсистем кожна 
з яких є водночас незалежною ланкою в системі, але являється її частиною рис 2.  

 
Рис. 2.  Клієнт-серверна архітектура з підтримкою необмеженою кількості баз даних 

 

Сервісом системи є платформа, яка дозволяє підключати нову підсистему за рахунок створення 
клону бази даних для забезпечення роботи нової підсистеми. Підсистема складається з 4-х компонентів, які 
представлені в ній, як окремі модулі: студента, викладача, адміністратора та редактора системи, крім 
останнього підтримують різні типи користувачів і забезпечують їм різні сервіси. Модуль адміністратора 
системи управління учбовим процесом надає сервіс повноцінного доступу до перегляду та редагування 
інформації необхідної для коректного функціонування підсистеми.  

Модель даних поділена на глобальну модель даних і модель даних підсистеми рис 3.. 

 
Рис. 3. Модель даних 

 

Глобальна модель даних відноситься до платформи і забезпечує роботу всієї системи. Модель даних 
підсистеми клонується для кожної підсистеми. Модель даних підсистеми складається з трьох частин: 
користувачі, навчальний процес і тести. Частина користувачі містить інформацію про користувачів системи 
і включає в себе три основні групи: студенти, викладачі та адміністратори. Завідувач кафедри є частиною 
групи викладачів з підвищеними привілеями, які дають доступ до додаткової інформації. Частина 
навчальний процес містить інформацію про кафедру, навчальні групи, дисципліни, курси та навчальні 
матеріали. Частина тест містить інформацію перевірочних тестів з різних академічних дисциплін. 

Друга інформаційна система являє собою соціальну платформу, яка дозволяє організувати зворотній 
зв'язок громадськості з виконавчою владою за рахунок надання можливості кожному активному члену 
спільноти, які небайдужі до соціальних проблем, подавати, обговорювати, затверджувати пропозиції  щодо 
їх вирішення. Головною задачею при побудові платформи було забезпечення можливості створення 
необмеженої кількості підсистем, які б мали гнучку структуру адміністрування для налаштування їх на 
будь-якій тип організації, спільноти від підприємств, територіальних громад  до країни в цілому. Сервісом у 
цій системі виступає головна мультисайтова платформа, яка надає послуги створення необмеженої кількості 
підсистем, які мають гнучку структуру налаштування. Клієнтами є будь-який тип організації, спільноти,  
вид підприємства, територіальних громад  до країни в цілому. У той же час кожна підсистема є водночас 
незалежною ланкою в системі і має свій сервіс і своїх клієнтів.  
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Архітектура проекту підтримує мультисайтовість, за рахунок чого кожна підсистема також має 

клієнт-серверну архітектуру. В даному випадку сервісом будуть виступати послуги, які надають підсистеми 
інформаційної системи, а саме: будь-яка особа, зареєстрована в підсистемі може пропонувати ініціативу, 
висловлювати скаргу або декларувати опитування спільноти (пропозиції); створювати ініціативні групи 
навколо запропонованої ініціативи які будуть брати на себе відповідальність за втілення її в життя,  
організовувати зв’язок між спільнотою та виконавчою владою та контролювати процес виконання 
ініціативи; за рахунок модерації виконувати перевірку поданих ініціатив, скарг та опитувань з точки зору 
нецензурної лексики та коректності висловлювань; підтримувати публікацію новин тощо.  

Отже, у спроектованій моделі клієнт запитує сервіси тільки у сервера, але не в інших клієнтів; 
сервери можуть функціонувати як клієнти й запитувати сервіси в інших серверів, але не в клієнтів; клієнти 
повинні знати про сервіси, надавані певними серверами, і про те, як взаємодіють ці сервери. Така 
архітектура досить відкрита і дозволяє при необхідності додавати в систему нові ресурси. Щоб забезпечити 
гнучкість і масштабованість системи та щоб упоратися із системним навантаженнями, можна створювати 
екземпляри системи з однаковими сервісами, які будуть надаватися  різними  об'єктами  або  різними  
екземплярам об'єктів. Організація такої архітектури виглядає наступним чином (рис. 4). 

 
Рис. 4.  Вкладена клієнт-серверна архітектура 

 

При розробці моделі даних проекту було використано підхід побудови мультисайтовості з 
використанням однієї бази даних, що дозволило уникнути клонування БД при створенні нової підсистеми і 
забезпечило гнучкість проекту стосовно обновлення та внесення змін до БД [7].  

Проект складається 2-х компонентів, що є окремими модулями. Перший модуль відповідає за 
роботу інформаційної системи в цілому, у ньому створюються CMS, які у подальшому використовує другий 
компонент, що забезпечує роботу підсистеми. Адміністратор підсистеми може змінювати налаштування для 
своєї підсистеми (наприклад статуси для ініціатив).  

Для того щоб відділити бізнес-логіку від її візуалізації для обох проектів було використано шаблон 
проектування MVC (Model-View-Controller).  

Модель даних умовно поділена на дві частини глобальну і модель даних для підсистеми. 
Структура першої рис. 5 складається зі списку всіх підсистем і їх налаштувань, інформації про 

транзакції, новини головного сайту та інформація про користувачів. 

 
Рис. 5.  Глобальна модель даних 
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Щодо  моделі даних для підсистеми рис 6, то в неї входять інформація про статичні сторінки; 

заголовки підсистем,  інформація про голосування, та на якій сторінці воно відбувається, список варіантів 
голосування,  список користувачів з певним варіантом відповіді, після голосування, список користувачів 
певної підсистеми та їх дані, категорії для пропозицій, список частин на які ділиться майданчик 
користувача, список пропозицій, список коментарів, лайки та дизлайки, які ставлять за пропозиції, список 
статусів для пропозицій, список задач для пропозицій, які необхідно виконати для закриття пропозиції, 
кількість коштів, виділених на пропозицію, новини майданчика, які може додавати модератор, список груп 
та їх опис, список користувачів, які належать до певної групи тощо.  

 

 Рис. 6.  Модель даних підсистеми 
 

Висновки 
Кожна з представлених моделей може забезпечити роботу обох інформаційних систем. Кожна 

модель має свої переваги і недоліки. Перша з них модель ускладнює внесок змін до бази даних, друга 
навпаки. Для кожної моделі для спрощення доступу до даних,  зменшення навантаження на сервер при 
великій кількості запитів і покращення захисту інформації є свій підхід організації розподілення інформації. 
Оскільки в основу моделі проектування систем закладено принцип відкритості та обрана компонентна 
модель обидві системи легко можуть бути розширені, шляхом додавання нових модулів. Для більш 
детального аналізу структур баз даних у цьому випадку можна скористатися методами реляційної алгебри і 
доменами Д.Скотта. 
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ МУЛЬТИМОДЕЛЬНОЙ АДАПТИВНО-
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
Статья посвящена вопросам настройки параметров адаптивно-поисковой системы 

идентификации с использованием ансамбля моделей. В качестве тестовой системы для задачи 
идентификации используется хаотическая система Лоренца. На основе проведённого моделирования 
сделаны выводы о степени влияния рассматриваемых параметров на точность идентификации. 

Ключевые слова: адаптивно-поисковая идентификация, ансамбль моделей, динамическая система 
Лоренца. 

 
А.І. ГУДА,  О.І. МИХАЛЬОВ 

Національна металургійна академія України  
 
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ МУЛЬТИМОДЕЛЬНОЇ АДАПТИВНО-

ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
 
Стаття присвячена питанням налаштування параметрів адаптивно-пошукової системи 

ідентифікації з використанням ансамблю моделей. В якості тестової системи для задачі ідентифікації 
використовується хаотична система Лоренца. На основі проведеного моделювання зроблені висновки про 
ступінь впливу розглянутих параметрів на точність ідентифікації. 

Ключові слова: адаптивно-пошукова ідентифікація, ансамбль моделей, динамічна система 
Лоренца. 

 
А.I. GUDA, A.I. MIKHALYOV 

National Metallurgical academy of Ukraine 
 
MULTI-MODEL ADAPTIVE-SEARCHING IDENTIFICATION SYSTEM  PARAMETERS 

ADJUSTMENT 
 
Article is devoted to adjustment of the parameters in the adaptive-search identification system while using 

an ensemble of models. As a test system for the identification problem chaotic Lorenz system is used. On the basis of 
conducted simulation conclusions about the degree of influence on the accuracy of the considered parameters 
identification are made. 

Keywords: adaptive-search identification, ensemble models, dynamic system of Lorenz. 
 

Введение 
Задачи параметрической идентификации сложных нелинейных динамических систем, в частности, 

систем хаотической динамики, в общем случае, требуют существенных затрат времени и вычислительных 
ресурсов. Одним из подходов, призванных сократить затраты времени, является применение методов, 
использующих для идентификации ансамбль моделей. В случае применения моделей с фиксированными 
параметрами [1] становится возможным значительно сократить время идентификации, однако, ценой низкой 
точности. Применение методов, где параметры моделей в ансамбле в процессе поиска изменяются по 
определённому алгоритму [2, 3], позволяет повысить точность ценой незначительного увеличения времени 
идентификации. При этом, естественно, становится актуальной задача настройки параметров алгоритмов 
поиска идентифицируемого параметра. 

Постановка задачи 
Пусть для идентификации объекта O с идентифицируемым параметром op  используются n моделей 

10, −= niMi   с настраиваемыми коэффициентами mip  (изначально распределённых равномерно на 
рабочем диапазоне), и две искусственные модели llM  и rrM , коэффициентам которых приписываются 
значения за пределами рабочего диапазона, но с сохранением равномерности. Выходные сигналы моделей 
измеряются точно, а объекта – с погрешностью с известными характеристиками )(tw . 

В случае систем со сложной динамикой, в частности, хаотических систем, для работоспособности  
системы идентификации необходимо применение адекватного для данной задачи критерия идентификации. 
Пусть )(tqo -- текущее значение данного критерия для объекта, )(tqmi  – для i-ой модели соответственно. В 
рассматриваемых алгоритмах используются безразмерные величины – функции качества идентификации 

iF , которые задаются нормировкой критерия качества (на величину γq ), например таким способом: 
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Для моделей llM  и rrM  полагаем 0== rrll FF . 
Используем 3 метода определения идентифицируемого параметра. Первый – аналог метода Такаги-

Сугено (COG) из систем нечёткой логики: 
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Второй – аналогичен первому, но использует только ближайшую окрестности наилучшей модели: 
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где индекс “c” обозначает центральную точку, 1,1 +=−= crcl . 
Третий подход тоже использует ближайшую окрестности наилучшей модели, но аппроксимирует 

поведение функции качества вблизи точки cp  параболой. С учётом обозначений cii ppp −=~ , 

cii FFF −=
~

, получаем: 
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При этом, величину eep  искусственно ограничим диапазоном ( )rl pp , , а ошибки идентификации 
определяются так: 

 oeeeeoleleogege ppeppeppe −=−=−= ,, . (5) 
Динамика поиска параметров моделей задаётся аналогично уравнению движения тела в сильно 

вязкой среде: 

 ( )tfv
dt

dp
tf

c = , (6) 

где )(tft  – сумма всех действующих “сил”', fv – коэффициент пропорциональности. Рассматриваем 3 

действующие силы ( enct ffff ++= ):  
• ( )0,ppkf ccc −−=  – “сила притяжения” к начальному значению параметра для данной модели. 

Наличие этой силы не даёт всем моделям принять одно и то же значение параметра вблизи экстремума, 
и, следовательно, прекратить процесс поиска. Это также позволяет быстро переключиться на другую 
модель в случае быстрого изменения параметра объекта. 

• ( )rcrnn pppkf +−= 2  – “сила взаимодействия с соседями”. Обеспечивает более равномерное 
распределение параметров моделей вблизи экстремума функции качества. 

• ( )eecee ppktf −−=)( – “сила притяжения”' к локальной оценке экстремума, определённого по 
выражению (4). 

Значения коэффициентов  ek , ck  и nk  определяют поисковые и адаптационные свойства системы 
идентификации. Исследование влияние этих величин на процесс поиска является основной задачей данной 
работы. 

В качестве тестовой системы используем хаотическую систему Лоренца [3]: 
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где x, y, z – переменные состояния системы, r – идентифицируемый параметр (для данной задачи p = r), b = 
2.66667, 10=σ  – фиксированные параметры системы Лоренца. Критерий качества определяется 
уравнением: 

 ( ))()(1 2 tqtx
dt
dq

−=
τ

, (8) 
 

Результаты моделирования 
Для моделирования процессов идентификации была собрана соответствующая модель в программе 

“qontrol”, предназначенной для моделирования нелинейных динамических систем. После ручного выбора 
параметров идентификации, обеспечивающих работоспособность системы, было проведено несколько серий 
вычислительных экспериментов, каждый с модификацией одного из параметров ek , ck  и nk . Для 
исследования динамических свойств системы идентификации нестационарность идентифицируемого 
параметра задавалась одним из двух способов: 

 ( )tUrtr rr ωsinsign)( 0 += , (9) 
 ( )tUrtr rr ωsin)( 0 += . (10) 

Качество идентификации оценивалось как среднеквадратическая ошибка e  идентификации на 
достаточно большом интервале времени. 

На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие процесс моделирования процесса 
идентификации для двух различных значениях величины ek . Очевидно, что этот коэффициент влияет как 
на точность, так и на скорость идентификации. 

  
Рис. 1.  Процесс идентификации системы (7) рассматриваемым методом при ke=8, ke=2 и условии (9) 

На рис. 2 представлены полученные в результате моделирования зависимости величин gee , lee , 

eee от ek . Нулевое значение величины ek  соответствует фиксированным значениям коэффициентов 
моделей, т.е. отсутствию поиска. При увеличении ek  величины ошибок идентификации сначала падают, что 
обусловлено смещением коэффициентов моделей в область значения искомого параметра. В дальнейшем 
ошибки идентификации снова растут, что обусловлено нарушением процесса поиска из-за быстрого 
изменения коэффициентов. При этом, этот рост менее заметен при условии (9), так как скачкообразные 
изменения параметра объекта, с одной стороны, требуют более быстрой реакции системы идентификации на 
эти изменения. С другой стороны, общей рост ошибки идентификации маскирует эффект уменьшения 
точности идентификации из-за резких колебаний коэффициентов моделей. 

  
Рис. 2.  Зависимости величин gee , lee , eee от ek . 
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На рис. 3 представлены полученные в результате моделирования зависимости величин gee , lee , 

eee от ck . В отличие от предыдущих графиков, здесь зависимость не столь явно выражена. Более того, 
наблюдается обратная зависимость, т.е. при увеличении ck  поисковые модели перестают быть поисковыми, 
так как значения коэффициентов модели стремятся к своим начальным значениям. При малых значениях 
величины ck  процесс поиска нарушается из-за того, что поисковые модели начинают “слипаться” вблизи 
одной точки. 

 

  
Рис. 3.  Зависимости величин gee , lee , eee от ck . 

На рис. 4 представлены полученные в результате моделирования зависимости величин gee , lee , 

eee  от nk . Наблюдается картина, аналогичная предыдущему случаю: наблюдается обратная зависимость,  
при увеличении nk  поисковые модели перестают быть поисковыми, образуя жёсткую решётку. При этом 
положение решётки фиксируется неподвижными моделями llM  и rrM . При малых значениях величины 
также наблюдается “слипание”. 

 

  
Рис. 4.  Зависимости величин gee , lee , eee от nk . 

 
Таким образом, для идентифицируемой системы можно подобрать такой набор параметров ek , ck  

и nk , который не только обеспечит работоспособность метода идентификации, но и позволит 
минимизировать ошибку. Достаточно слабая зависимость величин ошибок gee , lee , eee  от nk  и ck  

обуславливает определённую робастность системы идентификации. 
 

Выводы 
Результаты моделирования процессов идентификации системы (7) c использованием 

рассматриваемого метода при различных условиях позволяют сделать следующие выводы: 
• Правильная настройка параметров ek , ck  и nk  системы идентификации позволяет повысить 

точность идентификации без заметного снижения её скорости. 
• Наибольшее влияние на ошибку идентификации оказывает величина коэффициента ek , при этом 

зависимость имеет экстремальный характер. 
• Влияние коэффициентов ck  и nk  не настолько существенное. Тем не менее, правильная их 

настройка позволяет снизить шибки идентификации в рассматриваемых условиях. 
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ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ТА ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  
ЗОБРАЖЕНЬ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
У статті розглянуті методи попередньої обробки зображень для проведення фрактального аналізу 

та вплив на фрактальну розмірність зображень поверхонь пористих матеріалів  (газарів).  Програмно 
реалізовані методи бінаризації та алгоритми визначення порогу бінаризації, обчислена фрактальна 
розмірність бінарних зображень та проведений аналіз значень фрактальної розмірності природних 
покриттів при використанні різних методів бінаризації з метою отримання алгоритма адаптації порогу 
бінаризації для управління властивостями пористих матеріалів. Побудовані фрактальні розподілення 
зображень поверхонь газарів. 

Ключові слова: фрактальна розмірність, поріг бінаризації, методи бінаризації, пористі матеріали 
(газари), фрактальні розподілення. 
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ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В статье рассмотрены методы предварительной обработки изображений для проведения 

фрактального анализа и влияние на фрактальную размерность изображений поверхностей пористых 
материалов (газаров). Программно реализованы методы бинаризации и алгоритмы определения порога 
бинаризации, вычислена фрактальная размерность бинарных изображений и проведен анализ значений 
фрактальной размерности природных покрытий с использованием разных методов бинаризации с целью 
получения алгоритма адаптации порога бинаризации для управления свойствами пористых материалов. 
Построены фрактальные распределения изображений поверхностей газаров.  

Ключевые слова: фрактальная размерность, порог бинаризации, методы бинаризации, пористые 
материалы (газары), фрактальные распределения. 
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PRELIMINARY PROCESSING AND FRACTAL ANALYSIS  
OF IMAGES  PORIFEROUS MATERIALS 

  
This article covered the methods of preliminary processing of the images for carrying out of the fractal 

analysis and their effect at fractal dimension images of the surfaces poriferous materials (gazeras).  
Programmatically realized methods of binarization and algorithms definition of binarization threshold, fractal 
dimension of binary images was calculated and analysis was carried out meanings of fractal dimension natural 
coverings at the using of different binarization methods  with purpose of receiving algorithm adaptation of 
binarization threshold for  management of properties poriferous materials. The fractal distributions  of surfaces 
gazeras were built. 

Key words: fractal dimension, binarization threshold, methods of binarization, poriferous materials 
(gazeras), fractal distributions. 

 
Постановка проблеми 

 Побудова моделей та використання обчислювальних методів фрактального аналізу знаходять все 
більше практичне застосування у сучасному матеріалознавстві. Це обумовлено необхідністю підвищення 
точності  кількісного аналізу структур матеріалів та прогнозування їх властивостей. Тому актуальною 
задачею є дослідження фрактальних характеристик нового виду пористих матеріалів – газарів. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Фрактальний аналіз використовується для моделювання, аналізу і контролю складних поверхонь і 
структур у різних областях науки і техніки. Питаннями, що пов’язані з фракталами та фрактальним 
аналізом, займається ряд вітчизняних та іноземних вчених, таких як Е. Федер, О.О. Потапов, Р.Е Пащенко та 
ін.  
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Фрактальна геометрія широко відома як математична дисципліна, але стосовно застосування 

фракталів у металознавстві  ̶  існує велика кількість завдань, які або взагалі не розглядалися з точки зору 
фрактальної геометрії, або розглядалися лише їх обмежені і вузькі аспекти. Також слід зазначити, що у 
більшості робіт розглядається лише одна фрактальна характеристика - фрактальна розмірність, яка 
приймається або як відома величина (немає відомостей про її отримання). При цьому такі поняття як 
фрактальний розподіл та фрактальна сигнатура майже відсутні.  

Тому метою даного дослідження є попередня обробка зображень газарів та проведення їх 
фрактального аналізу.  При цьому під попередньою обробкою зображень мається на увазі визначення такого 
методу бінаризації за рахунок адаптації порогу бінаризації, який буде найкраще підходити для вирішення 
задачі обчислення значення фрактальної розмірності і подальшого управління властивостями таких 
природних покриттів як газари. 

 
Викладення основного матеріалу дослідження 

Пори, залежно від металу, мають різну протяжність, яка становить 10-400 діаметрів пори. Сумарна 
пористість литого металу може досягати 45-60%. В даний час розроблені технології отримання газарів на 
базі таких металів як залізо, нікель, мідь, магній, алюміній, кобальт, молібден, вольфрам і інших металів, 
цілого ряду сплавів, кераміки. Отримані заготовки та вироби з газарів мають вигляд циліндрів, труб, 
пластин різної маси і розмірів, з різною орієнтацією і видом пір в них (рис. 1). Принцип отримання газарів 
заснований на газоевтектіческой реакції в системі газ - метал. За рахунок різниці в розчинності газу в 
рідкому і твердому металі відбувається виділення надлишку газу на фронті кристалізації. Це призводить до 
формування пір. Одержувані в результаті кристалізації з розплаву пори мають дзеркальну поверхню. 
Параметри процесу кристалізації дозволяють регулювати розмір, форму, кількість пір. 

 

 
Рис. 1. Заготовки та вироби з газарів 

 
Для дослідження газарів  отримані фотографії мікроструктури поверхневого шару зразків (рис.2).  
В ході дослідження проаналізовано ряд зображень поверхневого шару газарів, визначалася 

фрактальна розмірність зображення методом Box Counting при різних порогах бінаризації, побудовані 
фрактальні розподіли та фрактальні кепстри. 

 

 
Рис. 2. Зображення мікроструктури поверхневого шару зразків газарів з різними розмірами пор 

 
Фрактальна розмірність являє собою важливу кількісну характеристику фрактальних об’єктів та 

покриттів. Але, як правило, зображення мікроструктур представлені як кольорові або півтонові, а більшість 
алгоритмів визначення фрактальної розмірності призначені для бінарних зображень. Тому важливим етапом 
при оцінці фрактальної розмірності є бінарізація, яка являє собою операцію порогового розділення і 
результатом якої є бінарне зображення [1]. Метою операції бінарізації є радикальне зменшення кількості 
інформації, що міститься у зображенні. У процесі бінарізації початкове півтонове зображення, що має кілька 
рівнів яскравості, перетворюється у чорно-біле зображення, піксели якого мають лише два значення – “0” і 
“1”. 
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При бінаризації зображення потрібно визначити, чи спостерігається в пікселі зображення корисний 

сигнал або фон за допомогою операції порогового розділення, яка полягає в зіставленні значення яскравості 
кожного пікселя зображення із заданим значенням порогу. Далі пікселю привласнюється значення  “0” або 
“1”. 

У результаті порогової бінаризації зображення розбивається на дві області, одна з яких містить всі 
піксели зі значеннями нижче деякого порогу, а інша містить всі піксели зі значеннями вище цього порогу. 

При цьому велике значення має визначення значення порогу бінаризації. Поріг бінаризації 
найчастіше визначається на базі аналізу гістограми інтенсивностей зображення, яка, як правило, бімодальна.  
Декілька послідовних значень яскравості групуються в одну кишеню гістограми. Значення кожної кишені 
гістограми  ̵̶  кількість пікселів початкового зображення відповідної яскравості. При бімодальній гістограмі, 
коли розподіли світлих і темних пікселів відокремлені один від одного значним проміжком або присутні 
яскраво виражені пікселі, за поріг бінаризації можна взяти будь-яке значення з цього проміжку.  

Існує велика кількість методів бінаризації, але кожен метод бінаризації зображення 
використовується для різних типів зображення та для вирішення різних завдань. При переведенні 
зображення у монохромні використовуються наступні методи бінаризації: бінаризація з нижнім та верхнім 
порогом, з подвійним обмеженням, та метод середнього для визначення оптимального порогу бінаризації 
[3].  

Приклади газарів та значення фрактальної розмірності зображень при різних методах і порогах 
бінаризації представлені у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Значення фрактальної розмірності зображення при різних методах і порогах бінаризації 

Зображення на рис. 2 Поріг 
бінаризації 

Фрактальна розмірність 

Бінаризація  
з нижнім 
порогом 

Бінаризація 
 з верхнім 
порогом 

Бінаризація 
 з подвійним 
обмеженням 

Метод 
середнього 

а 

0.1 1.8889 1.7154 1.8633 

1.7513 

0.3 1.8633 1.7239 
0.5 1.8464 1.7534 1.8653 0.7 1.8084 1.8242 
0.9 1.7743 1.8889 1.8889 1 1.7958 1.9654 

б 

0.1 1.9413 1.755 1.9346 

1.7916 

0.3 1.9346 1.6649 
0.5 1.8602 1.871 1.8587 0.7 1.642 1.9378 
0.9 1.7542 1.9413 1.9413 1 1.9651 1.9542 

в 

0.1 1.9387 1.6204 1.9387 

1.7769 

0.3 1.9387 1.5168 
0.5 1.8715 1.8217 1.9062 0.7 1.7642 1.9166 
0.9 1.4027 1.9387 1.9387 1 1.5425 1.9542 

г 

0.1 1.9101 1.7423 1.9100 

1.8280 

0.3 1.9100 1.6373 
0.5 1.8360 1.8568 1.8928 0.7 1.7448 1.9005 
0.9 1.6332 1.9101 1.9101 1 1.7854 1.9425 

 
Для оцінки box-розмірності, евклідовий простір, що містить зображення об’єкта, розділяють сіткою 

з осередком розміром r та підраховуються непусті, зайняті об’єктом, що досліджується, квадрати N(r). Далі 
розмір r зменшують і знову підраховують кількість непустих полів N(r). Нахил графіку в логарифмічному 
масштабі N(r) від 1/r відповідає величині розмірності [2, 4, 5].  

З табл. 1 видно, що на значення фрактальної розмірності впливає метод та поріг бінаризації. 
На рис. 3 представлений графік залежності фрактальної розмірності поверхонь газарів від розміру 

пор. За значення фрактальної розмірності прийнято величину, що обчислювалася з використанням методу 
середнього при бінаризації. З рис. 3 видно, що при зміні розмірів пор, змінюється значення фрактальної 
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розмірності. При чому чим менший розмір пор, тим більша фрактальна розмірність. На графіку, що 
зображений на рис. 3, спостерігається відхилення від даної залежності  для газару, представленого на 
рис. 2б. Це зумовлено тим, що даний газар має розміри пор змішаного типу. У зв’язку з цим, розмір 
фрактальної розмірності дорівнює у даному випадку 1.7916, що є більшим ніж для газарів з меншим 
розміром пор. 

 

 
Рис. 3. Графік залежності фрактальної розмірності поверхонь газарів від розміру пор 

 
Для побудови фрактальних розподілів використовувався метод ковзаючого вікна. Даний метод 

полягає у визначенні фрактальної розмірності в межах вікна, розмір якого можна задавати довільно. Вікно 
попіксельно переміщується по зображенню. При цьому на кожному кроці обчислюється фрактальна 
розмірність. Розмір вікна залежить від масштабу і розраховується зі співвідношення 2 1δ + .  

На рис. 4 представлені емпіричні розподіли локальних фрактальних розподілів при масштабі δ = 7  
(розмір ковзаючого вікна 15х15 пікселів) [2], які відповідають зображенням поверхонь газарів, що  
представленні на рис. 2.  

Фрактальні розподіли на рис. 4а та 4б  мають однорідний характер, що говорить про близькі 
значення локальних фрактальних розмірностей поверхонь газарів, зображених на рис. 2а та 2б. 

Фрактальні розподілення на рис. 4в та 4г мають мультимодальний характер. Кожна мода такого 
розподілу відповідає кластеру зображення, що має близькі значення локальних розмірностей. 

 

 
Рис. 4. Фрактальні розподіли,  що відповідають газарам, зображеним на рис. 2 

 
Висновки 

На підставі фрактальних методів обробки зображень проаналізовані поверхні нового виду пористих 
металевих матеріалів  ̶  газарів. Обчислені фрактальні розмірності зображень газарів з різними розмірами 
пор методом Box Counting, проведено порівняльний аналіз результатів з використанням різних методів та 
порогів бінаризації. Побудовано емпіричні розподіли локальних фрактальних розмірностей. Розроблено 
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програмний продукт, що дозволяє оцінювати фрактальну розмірність і будувати розподіл локальних 
фрактальних розмірностей. 

Зображення, що складаються з безлічі фрагментів різної природи, після обчислення локальних 
розмірностей дають мультимодальні розподіли, що говорить про різні розміри кластерів, що містяться в 
структурі. Мультимодальні розподіли дали зображення поверхонь газарів, що представлені на рис. 2в та 2г. 
Вони мають 4 моди.  

При цьому слід відзначити, що емпіричний розподіл фрактальних розмірностей більш точно 
відображає результати, ніж точкове обчислення фрактальної розмірності. При побудові фрактальних 
розподілень поверхня газарів зі змішаними розмірами пор (рис. 2б) не дає випадінь, на відміну від 
обчислень розмірності. 

В роботі оцінювалася фрактальна розмірність бінарних зображень покриттів газарів методом Box 
Counting з метою управління властивостями газарів у подальшому. Встановлено, що при застосуванні різних 
методів бінаризаціїї до вихідних зображень, змінюється значення фрактальної розмірності. Окрім метода 
бінаризації на фрактальну розмірність впливає і поріг бінаризації. Для серії зображень газарів можна 
побачити, що найбільш ближчі значення фрактальної розмірності у всіх методів бінаризації при порозі 
бінаризації від 0.5 до 0.7. 
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ЗНАХОДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК І PCA-SIFT ДЕСКРИПТОРІВ  
НА КОСМІЧНИХ ЗНІМКАХ 

 
Проблема швидкого та чіткого зіставлення супутникових зображень та об’єктів на них на 

сьогоднішній день є актуальною. Одним із стандартних рішень цієї проблеми є знаходження локальних 
характерних особливостей (контрольних точок) і їх зіставлення з ідентичними ключовими точками на 
інших знімках. В даній статі пропонується нова технологія виділення схожості зображень на основі SIFT-
дескрипторів з використанням методу головних компонент, що зменшує розмірність самого дескриптора, 
з найменшою втратою інформації. Запропонований алгоритм був протестований на супутникових 
зображеннях. Отримані результати тестування підтвердили ефективність застосування цього методу. 
Метод інваріантний афінним перетворенням, що існують в реальних умовах аерокосмічної  зйомки, та 
скорочує час обчислень.  

Ключові слова: сканерне зображення, особові точки, РСА-SIFT дескриптори, піраміда гаусіанів. 
 

Л.С. ЗАГОРОДНЯЯ 

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 
 

НАХОЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК И PCF-SIFT ДЕСКРИПТОРОВ  
НА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ 

 
Проблема быстрого и четкого сопоставления спутниковых изображений и объектов на них на 

сегодняшний день является актуальной. Одним из стандартных решений этой проблемы является 
нахождение локальных характерных особенностей (контрольных точек) и их сопоставление с 
идентичными ключевыми точками на других снимках. В данной статье предлагается новая технология 
выделения сходства изображений на основе SIFT-дескрипторов с использованием метода главных 
компонент, что позволяет уменьшить размерность самого дескриптора с наименьшей потерей 
информации. Предложенный алгоритм был протестирован на спутниковых изображениях. Полученные 
результаты тестирования подтвердили эффективность применения этого метода. Метод инвариантен 
аффинным преобразованиям, существующим в реальных условиях аэрокосмической съемки, и сокращает 
время вычислений. 

Ключевые слова: сканерное изображение, особые точки, РСА-SIFT дескрипторы, пирамида 
гауссианов. 
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FINDING THE KEY POINTS AND PCA-SIFT DESCRIPTORS ON SATELLITE IMAGES 
 
The problem of rapid and accurate comparison of satellite images and objects on them today is important. 

One of the standard solution to this problem is to find the local characteristics of the (control points) and their 
comparison with identical key points on other images. This article proposes a new extraction technology similarity 
image based on SIFT-descriptors, using the method of principal components, which reduces the dimension of the 
descriptor with the least loss of information. The proposed algorithm was tested on satellite images. The obtained 
test results confirmed the efficacy of this method. Affine invariant method changes that exist in the real world 
aerospace shooting and reduces computation time. 

Keywords: scanner image, personal point PCA-SIFT descriptors, Gaussian pyramid. 
 

Постановка проблеми 
Виявлення і зіставлення точкових особливостей на зображеннях є важливим завданням 

комп'ютерного зору і знаходить застосування в створенні панорам та стереопари, реконструкції тривимірної 
моделі об'єкта за його двовимірними проекціями,  розпізнаванні об'єктів і пошуку за зразком з якоїсь 
бази, спостереженні за рухом об'єкта з кількох знімків тощо. Слід зазначити, що область знань, що розглядає 
такого роду завдання (комп'ютерний зір) досить молода, з усіма витікаючими звідси наслідками. Немає 
певного універсального методу, який вирішував би всі перераховані вище проблеми в повному обсязі. Тому 
виникає необхідність розробити нову технологію зіставлення зображень та об’єктів на них, яка дозволить 
отримати інваріантність відносно певних перетворень зображень й зменшити обчислювальну складність. 
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Аналіз публікацій по темі дослідження 

На даний час існує ряд методів та технологій просторового суміщення супутникових зображень чи  
об’єктів на них, кожен з яких володіє тими чи іншими перевагами та недоліками і потребує різної 
попередньої обробки зображень.  У загальному випадку така обробка полягає у наступному: для кожної 
точки зображення обчислюється значення певної функції. На підставі цих значень зображенню можна 
приписати певну характеристику. Тоді задача порівняння зображень зводиться до задачі порівняння таких 
характеристик. Однак ці методи  працюють, практично, тільки в ідеальних умовах. Власне, погані якості цих 
методів обумовлені їх основною ідеєю, тим, що в характеристику вносить внесок кожна точка зображення, 
яким би поганим цей внесок не був. Причин для цього достатньо: поява нових об'єктів на зображенні, 
перекриття одних об'єктів іншими, шуми, зміни масштабу, зміни положення об'єкта на зображенні, зміни 
положення камери, освітлення, афінні перетворення і т.д. 

Формулювання цілей статі 
Запропонований метод дозволить зменшити розмір самого SIFT-дескриптора з найменшою втратою 

інформації, що суттєво збільшить ефективність обробки аерокосмічних знімків високого просторового 
розрізнення. У якості вхідних даних використовуються знімки супутника WorldView-2.  

Основна частина 
В даній роботі ми пропонуємо метод виділення особових точок та їх дескрипторів алгоритмом SIFT 

(Scale Invariant Feature Transform), з використанням методу головних компонент (МГК) (англ. PCA - 
Principal Component Analysis). Цей метод дозволяє отримати інваріантність відносно таких перетворень як: 
переміщення, поворот, масштабування, зміна яскравості. Перелічимо основні етапи алгоритму зіставлення 
зображень: 

1. Виділення особливих точок зображення; 
2. Визначення напрямку градієнта кожної виділеної точки; 
3. Побудування дескриптора кожної особливої точки; 
4. Застосування методу головних компонент; 
5. Повторення кроків 1-3 для другого зображення; 
6. Порівняння всіх обчислених дескрипторів двох зображень між собою.  
Етап  знаходження особових точок базується на побудові просторів масштабів, пошуку локальних 

екстремумів та знаходження особових точок. Спочатку необхідно побудувати піраміди гаусіанів та різниці 
гаусіанів (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Піраміди гаусіанів та різниці гаусіанів 

 
Гаусіаном є зображення, яке розмите гаусовим фільтром: 
 

),(),,(),,( yxIyxGyxL ∗= σσ     (1) 
 

де L – значення гаусіана в точці з координатами (х,у), I – значення пікселів з координатами (х,у), 
    G – гаусові ядра для розмиття зображення: 
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σ yxeyxG +−=     (2) 

 
Після побудови пірамід необхідно вибрати остаточні особливі точки. Точка є особливою, якщо вона 

є локальним екстремумом різниці гаусіанів. 
Знайдені точки можуть мати кілька напрямів. Напрямок ключової точки обчислюється виходячи з 

напрямків градієнтів точок, сусідніх з особливою. Величина і напрям градієнта в точці обчислюється за 
формулами (3), (4). Далі будується зважена гістограма градієнтів в околі особливої точки (36 бітів) та 
обирається напрямок, який відповідає максимальній компоненті гістограми.  

 
22 ))1,()1,((),1(),1((),( −−++−−+= yxLyxLyxLyxLyxm   (3) 

 
)),1(),1(/())1,()1,(((tan),( 1 yxLyxLyxLyxLyx −−+−−+= −θ   (4) 

     
У алгоритмі SIFT дескриптором є вектор. Як і напрямок ключової точки, дескриптор обчислюється 

на гаусіані, найближчому за масштабом до ключової точки, і виходячи з градієнтів в певному вікні ключової 
точки. Перед обчисленням дескриптора це вікно повертають на кут напрямку ключової точки, чим й 
досягається інваріантність щодо повороту.  Дескриптор SIFT являє собою вектор, отриманий із значень всіх 
елементів гістограм напрямків, і складається з 128 компонент. Таким чином для зображення буде отримано 
набір дескрипторів.  

Оскільки аерокосмічні знімки мають великий обсяг фотограмметричних даних, то у зв'язку з цим 
виникає необхідність забезпечення високоперіодичної обробки даних. Нами запропоновано 
використовувати МГК для зменшення обчислювальної складності. Околиці можна описати набагато 
компактніше, використовуючи МГК, для цього необхідно: 

- Вибрати фрагмент 41*41 піксель; 
- Обчислити горизонтальні і вертикальні градієнти, приводячи до вектора розміру 3042; 
- Отриманий вектор помножити на попередньо обчислену проекційну матрицю n*3042; 
- Отримати result: PCA-SIFT-дескриптор розміру n. 
На рис. 2 представлені фрагменти зображень, які пов’язані між собою поворотом в 90 градусів. На 

рис.3 подано побудовані за алгоритмом ключові точки. 
 

           
  а)       б) 

Рис. 2. Фрагменти зображень 
а) первинне зображення, б) первинне з поворотом на 90о 

 
 
Щоб порівняти два зображення, необхідно дізнатися кількість співпадаючих 

ключових точок. Для цього необхідно знайти евклідову відстань між кожною точкою одного зображення і 
кожною точкою іншого зображення. Пара точок, у яких евклідова відстань мінімальна, є парою 
співпадаючих точок. Задавши поріг деякого мінімального значення, можна отримати відсоток співпадаючих 
точок, виходячи з якого можна дізнатися про ступінь схожості двох зображень. 

У таблиці 1 наведено розраховані значення часу розрахунків та збігу ключових точок у відсотках. 
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 а) для первинного зображення   б) для повернутого зображення на 90о 

Рис. 3. Побудовані ключові точки 
 

Таблиця 1 

№ Перетворення вхідного 
зображення 

Час для побудови SIFT 
дескрипторів та 
зіставлення 2-х 

зображень 

Час для побудови РСА-
SIFT дескрипторів та 

зіставлення 2-х 
зображень 

Відсоток 
збігу 

1 Поворот на 90 градусів 4,42 2,02 100 
2 Поворот на 45 градусів 4,3 2,0 28 
3 Збільшення масштабу в 2 

рази 8,03 5,01 37 

4 Збільшення масштабу менш 
ніж в 2 рази 8,2 5,3 64 

5 Лінійна зміна яскравості 6,34 4,1 86 
6 Нелінійна зміна яскравості 6,01 4,0 34 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень 

Отримані результати свідчать про те, що запропонована технологія виділення схожості зображень 
на основі SIFT-дескрипторів з використанням методу головних компонент дозволяє зменшити розмірність 
самого дескриптора з найменшою втратою інформації і скорочує час обчислень. Метод виявлення схожості 
зображень добре працює для зображень, повернутих на кут, кратний 90о, при збільшенні/зменшенні 
масштабу менш ніж у 2 рази та при лінійній зміні яскравості. Запропонований метод інваріантний афінним 
перетворенням, що існують в реальних умовах аерокосмічної зйомки. Це є важливою перевагою в 
порівнянні з іншими методами. Подальші дослідження будуть присвячені удосконаленню запропонованого 
методу: поліпшенню визначення схожості при нелінійній зміні яскравості та масштабуванні більше ніж у 2 
рази. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
ПОТОКАМИ 

 
В данной работе рассматриваются последние исследования в области управления автомобильным 

транспортом в городе, в том числе с использованием интеллектуальных транспортных систем. Приведенные 
в статье подходы и алгоритмы направлены на повышение эффективности использования дорожной сети. 
Также предлагается новый многоагентный подход управления на основе группирования автомобилей в пачки. 

Ключевые слова: многоагентные системы, транспорт, управление движением. 
 

A.N. KLIMOVICH, A.S. RYSCHUK, V.N. SHUTS 
Brest State Technical University 

 
MODERN APPROACHES AND ALGORITHMS TO CONTROL TRAFFIC FLOWS 

 
This paper discusses recent research in the field of road traffic control in the city, including the use of 

intelligent transport systems. Given in the article approaches and algorithms aimed at more efficient use of the road 
network. Also, we propose a new approach of multiagent-based control with grouping of cars in the packs. 

Keywords: multiagent systems, transport, traffic control. 
 

Постановка проблемы 
 

С момента появления автомобильного  транспорта его количество и  интенсивность использования 
постоянно возрастает. Принципы классического светофорного регулирования, которые оставались 
неизменными на протяжении десятков лет себя исчерпали, что обусловило необходимость появления новых 
методов и принципов  дорожного управления.  Частым явлением стали дорожные заторы, которые влекут за 
собой потери времени и финансовые расходы. Города, округа и государственные транспортные агентства 
активно ищут пути сокращения дорожных заторов и минимизации издержек. 

В современной литературе выделяется три поколения систем управления светофорного регулирования:      
-  системы первого поколения имели предопределенные временные планы; 
- системы второго поколения имели возможность пересчитывать временные планы каждые пять минут, 
основываясь на данных наблюдений за интенсивностью транспортных потоков;  
- системы управления третьего поколения могут постоянно изменять временные периоды в зависимости от 
интенсивности транспортного потока [1].  
                Однако в последнее время большое внимание уделяется интеллектуальным транспортным системам. 
Автомобили оснащаются устройствами, обладающими все большей функциональностью, которые способны 
брать на себя часть задач, которые до этого выполнял водитель. Так же такие устройства могут обмениваться 
информацией друг с другом, что приводит к возникновению таких типов взаимодействия как автомобиль - 
инфраструктура (V2I), автомобиль - автомобиль (V2V) и автомобиль - пешеход (V2P) [2]. Возможность 
осуществлять такое взаимодействие позволяет создавать более совершенные системы управления 
транспортными потоками, обеспечивающими как большую пропускную способность дорог и перекрестков, так 
и большую безопасность движения.  
 

Анализ последних исследований и публикаций 
 
В одной из перспективных разработок Вашингтонского Университета используется безсветофорный 

подход к регулированию перекрестка, функционирующий за счет встроенных в автомобили информационных 
систем, которые взаимодействуют с некоторым центральным управляющим узлом (рис.1), определяющим время 
доступа машины к перекрестку [3]. Взаимодействие с управляющим узлом предполагается осуществлять с 
помощью беспроводных сетей. Работа над протоколами для подобного взаимодействия уже ведется, как и 
проектирование самих информационных устройств, встраиваемых в автомобили [4, 5]. 
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Рис. 1. Схема работы перекрестка, регулируемого по беспроводной связи. 

 
Алгоритм управления разбивает автомобили на группы, так чтобы в одной группе были автомобили не 

конфликтующие во время пересечения перекрестка. Для этих групп оценивается время, когда они будут на 
перекрестке, и в это время машины из других групп должны будут ждать. Для эффективного поиска разбиения 
автомобилей по группам и последовательности, в которой эти группы проезжают перекресток используется 
метод ветвей и границ. 

 Следует отметить, что развиваются не только алгоритмы, но и технические средства, протоколы 
взаимодействия и вся инфраструктура в целом [6]. В Соединенных Штатах и Европе уже имеется выделенный 
диапазон частот, предназначенный для использования интеллектуальными транспортными системами.  

Наряду с такими технологиями беспроводной передачи данных как Wi-Fi и Bluetouth ведется работа над 
новым протоколом DSRC, который бы удовлетворял требованиям необходимым при использовании в 
транспортных системах: работа при больших скоростях (вплоть до 200 км/ч), независимость эффективности 
работы от погодных условий, маленькая задержка передачи данных (порядка 2 мс). В работе ученых из 
университета Флориды предлагается использовать именно протокол DSRC для взаимодействия между 
автомобилями и системой управления перекрестком (рис. 2).  

 
Рис. 2. Модель перекрестка, где для обмена данными используется протокол DSRC. 

 
Контроллер, установленный на перекрестке занимается расчетом оптимальных временных планов 

светофора, а так же поиском траекторий автомобилей. Оптимальность заключается в поиске траекторий с 
минимальным средним временем задержки в пути. Траектории автомобилей формируются таким образом, 
чтобы наиболее эффективно использовать разрешающее время светофора. Для построения нужного маршрута 
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достаточно выделить четыре стадии, две из которых будут иметь постоянное ускорение, а две другие - 
постоянную скорость (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Траектории автомобилей для оптимального использования разрешающего времени светофора. 

 
Кроме систем, управляющих движением на отдельном перекрестке, ведется работа над более 

глобальными системами, координирующими работу нескольких перекрестков и позволяющими управлять 
движением в целом городе. Обычно такие системы являются многоагентными и распределенными.  

Один из вариантов многоагентной архитектуры был предложен Дж. Л. Адлером и  включал агентов 
трех типов (рис. 4):  

-агенты управления трафиком; 
- агенты, предоставляющие информационный сервис; 
- агенты, взаимодействующие с водителем [7]. 
 

 
Рис. 4. Архитектура многоагентной системы управления дорожным движением. 

 
Агент управления трафиком передает данные о состоянии дорожной сети информационным сервисам. 

Этот агент имеет данные о размере очередей на перекрестках и оценивает время, которое понадобится для 
проезда перекрестка. Агенты, предоставляющие информационный сервис, являются посредниками между 
водителями и менеджером сети и обеспечивают выбор маршрута, устраивающего обе стороны. Агент, 
взаимодействующий с водителем, занимается построением маршрутов, используя алгоритмы машинного 
обучения для учета предпочтения водителей. Подобрав несколько маршрутов, являющихся равнозначно 
предпочтительными, агент обращается к информационному сервису, который выберет наиболее подходящий 
путь с точки зрения менеджера сети. 
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Формулирование цели исследования 

 
При создании наших алгоритмов управления транспортными потоками мы используем концепцию 

группирования автомобилей, движущихся по схожим маршрутам, в пачки [8]. Такой подход дает множество 
преимуществ, таких как уменьшение вычислительной сложности поиска оптимальных планов светофора за счет 
того, что система обрабатывает сразу группы автомобилей, уменьшение времени преодоления перекрестка и 
возможность гибкого управления дорожной обстановкой исходя из размеров пачек и их ценностей. Данную 
концепцию можно использовать как при регулировании движения на отдельном перекрестке, так и при 
планировании полного маршрута движения автомобиля.  

 
Изложение основного материала исследования 

 
Предлагаемая  многоагентная система решает задачу управления дорожными потоками города. Перед 

началом поездки водитель сообщает системе пункт своего назначения, а система выдает водителю оптимальный 
маршрут, а так же определяет наиболее благоприятное время для начала поездки, учитывая все поступающие 
запросы. Система включает агентов трех типов:  

-агенты-автомобили; 
- агенты управляющие движением на перекрестках; 

                -агенты планирования маршрутов.  
                Последние занимаются высокоуровневым планированием, определяя, когда и по каким участкам 
дороги должен двигаться автомобиль. Имея информацию об остальных автомобилях, находящихся на 
некотором участке дороги в одно время и движущихся по схожим маршрутам,  данный агент выполняет 
группировку автомобилей в пачки. При построении маршрутов учитывается загруженность отдельных частей 
дорожной сети, что позволяет уменьшить риск возникновения дорожных заторов. Если в выбранное время 
велика вероятность возникновения затора, агент может предложить отсрочить поездку на некоторое время. 

Второй тип агентов занимается ситуационным управлением движения на отдельных перекрестках. Он 
получает от агентов-автомобилей информацию о маршруте их движения и в зависимости от количества и 
ценности машин, движущихся в некотором направлении, принимает решение о разрешении движения в этом 
направлении. В результате агент выбирает подмножество направлений с максимальной взвешенной суммой 
голосов, где вес может зависеть от расстояния автомобиля до перекрестка, времени ожидания, принадлежности 
автомобиля к одной из экстренных служб и т.д. Выбранное подмножество открытых направлений для движения 
не должно содержать конфликтных направлений, обеспечивая безопасность проезда перекрестка. Агент, 
управляющий перекрестком, постоянно взаимодействует с агентами-автомобилями, сообщая им, в какой 
последовательности они будут проезжать перекресток. Благодаря этому автомобили могут выполнять 
перегруппировку и подъезжать к перекрестку в правильном порядке. При определении длительностей времен 
открытия того или иного направления агент, управляющий перекрестком, учитывает разбиение на пачки, 
выполненное агентом планирования маршрутов, обеспечивая беспрепятственный проезд для каждой пачки. 

Описанный подход позволяет практически исключить возможность возникновения заторов. Для 
каждого перекрестка путем имитационного моделирования может быть определено предельное значение 
загрузки, которое должно использоваться агентом планирования маршрутов при прокладывании пути через этот 
перекресток. При отсутствии заторов, работа системы в целом становится более детерминированной, что 
позволяет точнее рассчитывать, в каких пачках будет двигаться автомобиль. Так же при ограниченной загрузке 
ребер дорожной сети повышается возможность перегруппировки пачек автомобилей для преодоления 
перекрестка в нужном порядке, что повышает пропускную способность перекрестков, а значит и эффективность 
всей дорожной сети. 

Выводы 
 При современных темпах развития транспорта и автомобилизации городов, можно сделать вывод, что 

классические методы и подходы к управлению движением теряют свою былую эффективность, что вынуждает 
исследователей искать новые, эффективные способы дорожного управления, которые опираются на 
современные достижения в области электроники и алгоритмизации. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ БОРТОВОЙ КАЧКИ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
 

На основе многофункциональной анемометрической системы, формирующего фильтра морского 
волнения и системы датчиков (инклинометров) разработана система, позволяющая осуществлять 
измерение, контроль и оперативное прогнозирование экстремальных значений параметров бортовой качки 
маломерного судна в условиях экстремальных неконтролируемых внешних возмущений. Результаты 
модельных экспериментов подтверждают достаточно высокую точность функционирования 
предлагаемой системы. 

Ключевые слова: система контроля и прогнозирования, прогнозирование параметров бортовой 
качки, анемометрическая система, система датчиков (инклинометров). 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БОРТОВОЇ 
ХИТАВИЦІ МАЛОМІРНОГО СУДНА 

 

На основі багатофункціональної анемометричної системи, формуючого фільтра морського 
хвилювання і системи датчиків (інклінометрів) розроблена система, що дозволяє здійснювати вимірювання, 
контроль і оперативне прогнозування екстремальних значень параметрів бортової хитавиці маломірного 
судна в екстремальних умовах неконтрольованих зовнішніх збурень. Результати модельних експериментів 
підтверджують високу точність функціонування запропонованої системи. 

Ключові слова: система контролю та прогнозування, прогнозування параметрів бортової хитавиці, 
анемометрична система, система датчиків (інклінометрів). 
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SYSTEM OF MONITORING AND OPERATIONAL PREDICTION PARAMETERS ROLL 
FOR SMALL VESSEL 

 

On the basis of multifunctional anemometric system, forming filter of sea waves and the sensor 
(inclinometer) system developed a system that allows for measuring, monitoring and forecasting of extreme 
operational parameters of roll small boat under extreme uncontrollable external disturbances. The results of model 
experiments confirm sufficiently high accuracy operation of the proposed system. 

Keywords: monitoring and prediction, prediction parameters roll, anemometer system, the sensors 
(inclinometers) system. 

Постановка проблемы 
В последнее время достаточно интенсивно развивается отрасль малого судостроения [1]. Малые 

суда в силу своих небольших геометрических размеров более других зависимы от погодных условий. 
Поэтому возникает необходимость в системах, которые бы с достаточной точностью определяли параметры 
действующих на корпус экстремальных неконтролируемых возмущений и прогнозировали фазовые 
состояния судна на определенный интервал времени, что позволило бы судну достичь более безопасной 
акватории. Поэтому разработка приборов необходимых для измерения параметров внешних возмущений, 
определения на их основе текущих значений бортовой качки судна в реальном времени и прогнозирования 
на заданный интервал упреждения параметров бортовой качки позволяет снизить возможность 
опрокидывания судна. Таким образом, задача автоматизированного определения и прогнозирования углов 
крена судна является актуальной, а ее решение направлено на снижение риска возникновения сложных и 
аварийных ситуаций за счет уменьшения влияния человеческого фактора. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Существуют различные системы измерения, контроля и прогнозирования фазовых состояний судна, 

описанные в работах [2, 3, 4]. Их основная идея заключается в определении текущего угла крена и 
построении адекватной модели прогноза. При этом способы [2, 3] моделируют, но не измеряют параметры 
действующих внешних сил, оказывающих возмущающее воздействие на судно, что не позволяет с 
удовлетворительной точностью прогнозировать параметры бортовой качки на заданном интервале 
упреждения. К данным системам предъявляются достаточно высокие требования относительно показателей 
точности измерения и построения прогнозов, но в силу сложности математического описания 
нестационарных моделей объектов управления, возникает необходимость дальнейших исследований в 
данной области. 

Формулирование цели исследования 
Целью данного исследования является синтез системы измерения, контроля и оперативного 

прогнозирования значений углов крена маломерного судна получением параметров бортовой качки судна 
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системой датчиков инклинометров, характеристик ветрового возмущения многофункциональной 
анемометрической системой и модели морского волнения формирующим фильтром, а также разработка 
пользовательского графического интерфейса. 

Изложение основного материала исследования 
Рассмотрим схему системы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы контроля и оперативного прогнозирования параметров бортовой качки  

 

Синтез системы контроля и оперативного прогнозирования углов крена маломерного судна 
разбивается на следующие этапы: 
1) построение функциональной схемы системы; 
2) формирование системы измерения текущих характеристик бортовой качки судна на основе системы 
инклинометров; 
3) построение математической модели определения параметров морского волнения с использованием 
системы датчиков инклинометров; 
4) определение коэффициентов формирующего фильтра морского волнения; 
5) формирование имитационной модели определения угла крена на основе статистических характеристик 
морского волнения и измеренных параметров  ветрового возмущения; 
6) выбор методов для построения долгосрочного и оперативного прогнозов значений бортовой качки; 
7) разработка алгоритмической процедуры функционирования системы контроля и оперативного 
прогнозирования параметров бортовой качки маломерного судна; 
8) создание графического пользовательского интерфейса, визуализирующего измеренные и определенные 
данные, а также сформированные прогнозы значений улов крена; 
9) проведение имитационного моделирования для проверки корректности функционирования системы при 
воздействии на судно суммарного воздействия ветрового возмущения и морского волнения. 

Предлагаемая система функционирует следующим образом. Измерение характеристик ветрового 
возмущения выполняется с помощью многофункциональной анемометрической системы [2], 
функциональная схема которой представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Функциональная схема многофункциональной анемометрической системы 

 

Система датчиков инклинометров измеряет текущие углы крена судна. Далее численные значения 
углов крена и его производных, измеренных системой инклинометров, а также определенные с помощью 
анемометрической системы параметры ветрового возмущения подставляются в нелинейное уравнение 
бортовой качки [5], откуда параметры волнового возмущения определяются следующим образом: 
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где Θ(t) – текущий угол крена, ΘN  – коэффициент демпфирования, D – водоизмещение судна, )(ΘΘl  – 
плечо остойчивости, зависящее от угла крена, αm – максимальный угол волнового склона, σ  – частота 
волнения, ho – начальная метацентрическая высота, ρ – массовая плотность воздуха, V(t) – скорость ветра, 
Ап – площадь парусности, zп – ордината плеча парусности, Т – осадка судна, Ix и ΔIx – момент инерции 
массы судна и присоединенный момент инерции относительно центральной продольной оси 
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соответственно. После чего полученная информация направляется в блок вывода результатов и 
визуализируется посредством графического интерфейса. 

Параметры бортовой качки, измеренные системой датчиков инклинометров, сопоставляются с 
критическими значениями по диаграммам остойчивости в блоке контроля текущих углов крена. В качестве 
примера для построения диаграмм остойчивости и определения по ним опасных углов крена, рассмотрим 
маломерное судно со следующими главными размерениями: с длиной корпуса L=27 м, шириной B=6,21 м, 
осадкой T=1 м, высотой борта H=2 м, общей площадью парусности Ап=37 м2. 

Для выбранного маломерного судна определим плечи статической и динамической остойчивости 
при соответствующих им углах крена по формулам [2]: 

;sin)(sin)(cosст Θ−−Θ−+Θ= ΘΘ cgc zzzzyl      (2) 

,)cos1)((cos)(sinд Θ−−−Θ−−Θ= ΘΘ cgc zzzzyl  
где lст, lд, – плечи статической и динамической остойчивости соответственно, Θ – угол крена судна, yΘ и zΘ 
– координаты центра величины судна при крене судна на 90о, zс – аппликата центра величины в прямом 
положении судна, zg – аппликата центра тяжести в прямом положении судна. 

Найденные по формулам (2) плечи остойчивости при сопоставлении с соответствующими им 
углами крена позволяют сформировать диаграммы статической и динамической остойчивости (ДСО и ДДО 
соответственно), которые представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3 Диаграммы остойчивости: 1 – ДСО, 2 – ДДО. 

 

Анализ полученных диаграмм позволяет для удобства визуализации на средствах отображения 
информации пользователя условно разбить углы крена судна на следующие группы: 

– безопасная зона – углы крена < 10°; 
– условно безопасная зона – углы крена от 10° до 20°; 
– опасная зона – углы крена от 20° до 40°; 
– критическая зона – углы крена > 40°, при достижении которых возможно опрокидывание судна 

вследствие уменьшения плеча статической остойчивости. 
После определения принадлежности текущего угла крена одной из четырех описанных выше групп, 

формируется оперативный прогноз на основе разложения нелинейной функции )(tΘ  в ряд Тейлора [6]: 
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где mR  - остаточный член ряда. 
Измеряемый высший порядок производной текущего угла крена маломерного судна определяется 

техническими характеристиками системы инклинометров и для практических целей принимается n = 4. 
Для формирования долгосрочного прогноза необходимо описать математическую модель бортовой 

качки судна с учетом измеренных параметров ветрового возмущения анемометрической системой и 
статистических характеристик морского волнения, полученных с помощью формирующего фильтра 
морского волнения, передаточная функция которого имеет вид [7]:  
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где Dr – дисперсия волновой ординаты, α – коэффициент затухания, β – угловая частота волнения. 
На основе проведенных измерений параметров ветрового возмущения и полученной модели 

морского волнения определяются углы крена. Для этого рассмотрим нелинейное уравнение бортовой качки 
в условиях ветрового и волнового возмущений [8]: 
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Численное моделирование дифференциального уравнения (5) позволяет получить значение угла 

крена для формирования долгосрочного прогноза на основе расчета математического ожидания aΘ  и 
дисперсии амплитудных значений углов крена ΘD  [9]: 

,)(1lim
0

dtt
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T
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T

a ∫Θ=Θ
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( ) ,)(1lim
0

2dtt
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D
T
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T ∫ Θ−Θ=
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Θ                                      (6) 

где aΘ  - математическое ожидание и ΘD  дисперсия амплитудных значений углов крена. 
Ниже приведена разработанная алгоритмическая процедура функционирования системы контроля и 

оперативного прогнозирования параметров бортовой качки. 

 
Рис. 4. Общая алгоритмическая процедура функционирования  

системы контроля и оперативного прогнозирования параметров бортовой качки 
На основе разработанной многофункциональной анемометрической системы, построенных 

математической модели морского волнения на основе статистических характеристик при использовании 
формирующего фильтра, математической модели определения параметров волновых возмущений и текущих 
углов крена, а также сформированной алгоритмической процедуры идентификации принадлежности 
текущего угла крена к одной из групп, был разработан в среде визуального программирования 
пользовательский графический интерфейс системы контроля и оперативного прогнозирования параметров 
бортовой качки. 

Для проведения модельного имитационного эксперимента функционирования системы были 
выбраны следующие условия:  
− маломерное судно имеет следующие главные размерения: длина корпуса L=27 м, ширина B=6,21 м, 
осадка T=1 м, высота борта H =2 м, общая площадь парусности Ап=37 м2; 
− постоянный курсовой угол судна к ветру – 30о; 
− гидрометеорологические параметры, характерные для зимнего периода в Северной и Северно-Западной 
части Черного моря [10]: средняя скорость ветра Vср = 9 м/с, состояние моря по шкале Бофорта – 4 балла. 
 

 
Рис. 5. Пользовательский графический интерфейс  

системы измерения и прогнозирования параметров бортовой качки 
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На рис. 5 приведен разработанный графический интерфейс для визуализации измеренных 

параметров ветро-волновых возмущений, определенных значений углов крена и сформированных прогнозов 
углов крена на заданный интервал времени. С учетом заданных выше условий были получены следующие 
данные. При высоте волны трехпроцентной обеспеченности 1,5-2 м и средней скорости ветра 9 м/с 

долгосрочный прогноз на 7 секунд составил aΘ =2,38 град, ΘD =0,66 град2. Сформированный оперативный 

прогноз выводится на табло с цветовой индикацией в режиме реального времени, что позволяет 
судоводителю оценить параметры бортовой качки не только качественно, но и количественно. 

 
Выводы 

Разработана система контроля и оперативного прогнозирования параметров бортовой качки на 
основе получения уточненных характеристик волнового возмущения с применением многофункциональной 
анемометрической системы, формирующего фильтра морского волнения и системы датчиков 
инклинометров.  

Предлагаемая система, на основе измерения текущих углов крена и его высших производных 
позволяет сформировать оперативный прогноз относительно состояния углов крена на заданный интервал 
времени. Определение силы ветрового возмущения на основе измерений, выполняемых анемометрической 
системой и моделирование волнового профиля формирующим фильтром, позволяет определить углы крена 
для построения долгосрочного прогноза. Что, в конечном итоге, направлено на повышение безопасности 
мореплавания при эксплуатации маломерного судна в сложных метеорологических условиях.  

Приведенные в статье примеры моделирования демонстрируют реальную физическую картину 
изменения углов крена судна в условиях ветро-волновых возмущений, и более высокую точность 
определения текущих углов крена маломерного судна, это позволяет снизить риск возникновения сложной 
ситуации вследствие влияния человеческого фактора, что особенно важно при эксплуатации маломерного 
судна в сложных погодных условиях. 

 
Список использованной литературы 

1. Леонова С. Н. Проектный подход к развитию малого судостроения в Украине [Текст] / С.Н. Леонова. – 
Харьков, 2011. – 1/7 (49). – С. 50-52. 

2. Тимченко В. Л. Система автоматизированного контроля и прогнозирования остойчивости маломерного 
судна [Текст] / В.Л. Тимченко, Б.Н. Гордеев, А.Ю. Гайдай, Е.А. Куклина // Проблеми інформаційних 
технологій. – Херсон, 2014. – №1 (015). – С. 246 – 251. 

3. Шлейер Г. Э. Управление движением морских и речных судов [Текст] / Г. Э. Шлейер, В. Г. Борисов. – 
Препринт. М., ИЛУ РАН, 1981 г., C. 38-53. 

4. Пат. 2221726 РФ МПК B63B39/00. Способ прогнозирования фазового состояния судна [Текст] / 
Л. М. Клячко, Г. Э. Острецов, С. Г. Памухин; заявитель та патентообладатель Институт проблем 
управления им. В.А.Трапезникова РАН. – заявл. 05.06.2002 г.; публ. 20.01.2004 г.  

5. Борисов, Р. В. Статика корабля [Текст] / Р. В. Борисов, В. В. Луговский, Б. В. Мирохин, 
В. В. Рождественский. – СПб. : «Судостроение», 2005. – 254 с. 

6. Сигорский, В.П. Математический аппарат инженера [Текст] / В.П. Сигорский.– К.: Техніка, 1977. – 768 с. 
7. Лукомский, Ю. А. Системы управления морскими подвижными объектами [Текст] / Ю. А. Лукомский, 

В.С. Чугунов. – Л. : «Судостроение», 1988. – 247 с. 
8. Семенов-Тян-Шанский В.В. Качка корабля [Текст] / В.В. Семенов-Тян-Шанский. – Л.: Судостроение, 

1969. – 392 с. 
9. Корн, Г. Справочник по математике [Текст] / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 832 с. 
10. Ветер и волны в морях и океанах [Текст] : справочные данные / Регистр СССР. – М. : Транспорт, 1974. – 

359 с. 
 

261 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              

УДК 004.42:378.091.28  

       В.В. ЛАЗУРИК 
Інститут радіофізики і електроніки НАН України імені А.Я. Усикова, Харків 

В.М. ЛАЗУРИК, Ю.А. ШАПТАЛА 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

 

СИМЕТРИЧНА ТА АСИМЕТРИЧНА СИНОНІМИЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ПРИ 
КОМП’ЮТЕРНОМУ ТЕСТУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТУ TSHELL 

 
Робота присвячена побудові унікальних наборів завдань для кожного комп’ютерного тестування. 

Показані алгоритми та засоби реалізації тестових батарей у пакеті Tshell. Обговорюються можливості 
застосування кодування при підготовці бази завдань. 

Ключові слова: комп’ютерне тестування, тестове завдання, синоніми 
 

В.В. ЛАЗУРИК 
Институт радиофизики и электроники НАН Украины имени А.Я. Усикова, Харьков 

 В.М. ЛАЗУРИК, Ю.А. ШАПТАЛА 
Харьковский  национальный  университет имени В.Н. Каразина  

 
СИММЕТРИЧНАЯ И АСИММЕТРИЧНАЯ СИНОНИМИЗАЦИЯ ЗАДАНИЙ ПРИ 

КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА TSHELL 
 

Работа посвящена формированию уникальных наборов заданий для каждого компьютерного 
тестирования. Показаны алгоритмы и способы реализации тестовых батарей в пакете Tshell. 
Обсуждаются возможности применения кодирования при подготовке базы заданий. 

Ключевые слова: компьютерное тестирование, тестовое задание, синонимы 
 

V.V. LAZURIK 
A.Ya.Usikov institute of radiophisics and electronics, Kharkiv 

 V.M. LAZURIK,  Ju.A. SHAPTALA 
                                                                                V.N. Karasin Kharkiv National University 

 
SYMMETRIC AND ASYMMETRIC SYNONYMIZATION  OF TASKS AT COMPUTER 

TESTING WITH USE OF PACKAGE TSHELL 
 
Work is devoted to construction of unique task sets for each computer testing. Algorithms and ways of 

realization of test batteries in package Tshell are shown. Opportunities of coding of tasks are discussed. 
Keywords: computer testing, the test task, synonym.  
 

Постановка проблемы 
Прикладная теория научной педагогики  – педагогические измерения занимается вопросами 

разработки тестов для объективного контроля подготовленности учащихся. Педагогические измерения 
позволяют отобразить в численном виде уровни проявления качеств личности [1, 2]. Компьютерное 
тестирование — современная форма педагогического измерения, активно используемая в образовательном 
процессе. Эта форма контроля имеет много достоинств:  позволяет строить разные модели тестирования, 
быстро пополнять и редактировать банк тестовых заданий, устранить фактор субъективности при проверке 
тестов, сократить временные затраты при проведении тестирования, обладает обратной связью и хорошим 
инструментарием для оценки и анализа результатов контроля и т.д.  

Согласно классической теории педагогических измерений конструирование теста включает 
несколько этапов, на каждом из которых оценивается валидность тестовых заданий. Невалидные, т.е. не 
пригодные для поставленной цели задания, из теста извлекаются. Каждый апробационный этап проводится 
на разных выборках испытуемых [3, 4]. Сконструированный тест может использоваться неоднократно в 
разные годы. Уже после первого этапа формулировки тестовых заданий и значения правильных ответов 
становятся известными испытуемым. При наличии современной компьютерной техники создание базы 
данных тестовых заданий с правильными ответами и простого приложения  для поиска не составляет 
большого труда для студентов компьютерных специальностей. Использование такой поисковой системы  в 
мобильных устройствах формирует новый тип современных шпаргалок.  

Работа посвящена описанию нескольких методов, которые могут быть применены для обеспечения 
уникальности формулировок тестовых заданий при каждом тестировании.  
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Пакет TShell 
В Харьковском  национальном  университете  имени  В.Н. Каразина для компьютерного 

мониторинга качества образования и определения рейтингов студентов в учебном процессе было 
разработано и используется программное обеспечение TShell [5, 6]. TShell обладает гибкостью, 
многофункциональностью, легко перестраивается, предоставляет широкие возможности для формализации 
построения моделей педагогических измерений [7, 8], а также развитые средства обработки результатов 
тестирования [9]. Предусмотрено построение заданий всех типов, используемых в педагогических 
измерениях. При проведении тестирования из общей базы тестовых заданий динамически формируются 
индивидуальные для каждого испытуемого тестовые батареи одинаковой степени сложности, варианты 
ответов в каждом задании перемешиваются. Для хранения данных TShell использует реляционную СУБД 
MySQL. На рис.1. изображена часть схемы базы данных тестовых заданий. Поскольку реляционная модель 
данных предполагает атомарные значения полей, для хранения векторных значений  поля quest[], 
right_asw[], answ[] имеют тип данных text. При работе с ними в PHP приложении используется 
метод сериализации данных. 

 
Рис.1. Часть схемы базы данных тестовых заданий 

Цель исследования 
Работа посвящена исследованию, описанию и реализации методов рерайтинга формулировок 

тестовых заданий.  Рерайтинг – переписывание исходного текста с сохранением тематического содержания 
текста. Для этого используют несколько методов: словосочетания и целые предложения перефразируют с 
помощью замены слов синонимами, меняют абзацы местами, изменяют стиль существующего текста. Для 
подбора синонимов к словам в тексте может быть использована специальная программа – синонимайзер. 
Автоматические синонимайзеры переписывают текст без участия пользователя, ручные – предлагают 
пользователю выбрать синонимы из  списка. Текст, прошедший рерайт с использованием автоматического 
синонимайзера, требует обязательной вычитки, т.е. применения «ручной» синонимизации.  

Авторы рассматривали возможность разработки программного обеспечения для автоматического 
рерайтинга формулировок тестовых заданий, синонимизацию на лету для компьютерного тестирования с 
использованием TShell [10]. Основное внимание уделялось тому, чтобы при использовании синонимайзера 
текст не требовал вычитки.   

 
Два способа синонимизации тестовых заданий 
Несимметричная синонимизация. Задан набор конкретных терминов и выражений, подлежащих 

замене, и набор синонимов к ним с указанием вероятности замены. Вероятность может быть связана с 
частотой употребления синонима в разговорной речи. Замену можно делать по языковым правилам. 
Предположим, выражение ["Какие утверждения верны"] присутствует в наборе заменяемых терминов. 
Набор синонимов к этому выражению может выглядеть, как показано на рис.2. Алгоритмы несимметричной   

 
Рис.2. Синонимы к выражению «Какие утверждения верны»  

 

синонимизации легко реализуются. Можно выбирать одно выражение, подлежащее замене,  после чего 
просматривать всю батарею тестовых заданий и заменять его случайным образом на синонимы с указанной 
вероятностью замены. Можно использовать другой алгоритм: выбирать одно тестовое задание, 
анализировать его на наличие всех выражений, подлежащих замене, преобразовывать задание, после чего 
переходить к работе со следующим заданием. С точки зрения реализации оба алгоритма равнозначны.   

Симметричная синонимизация. В этом случае нет выделенных выражений, подлежащих замене, все 
синонимы равноправны с вероятностью их употребления в разговорной речи (рис.1). При реализации этого 
метода могут возникнуть проблемы. Во-первых, можно после преобразования получить неизмененную 
формулировку, когда найденное предложение заменили на другое, а потом уже это изменили на первое. Во-

263 

 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              

вторых, в одном предложении можно получить две одинаковые замены. Это не всегда неправильно, такой 
оборот речи призван усилить эффект, он подчеркивает значимость, а это требует ручной проверки. Для того 
чтобы избежать перечисленных проблем можно, например, реализовать алгоритм, когда найденное в списке 
синонимов выражение заменяется на себя и следующие далее по списку. Так можно избежать цикловых 
повторов. Но в этом случае необходимо проводить синонимизацию тестового задания полностью по всем 
синонимам и только после этого переходить к следующему заданию.    

 
Реализация синонимайзера для TShell 
На сегодня для TShell реализован несимметричный синонимайзер. На рис.3. изображена часть 

схемы базы данных с таблицей «sіnonym», общей для всех типов заданий. 

 
Рис.3. Таблица синонимов в схеме базы данных тестовых заданий 

Поле «sinonyms»  представляет собой двумерный массив синонимов и их вероятностей (рис.2.). 
Поле «primary_text» содержит выражение, подлежащее замене. Для работы с несимметричным 
синонимайзером реализовано Web приложение, которое позволяет сформировать банк возможных 
выражений и синонимов для замены, а также реализует графический интерфейс подготовки тестовых 
заданий с учетом наличия синонимов. При подготовке задания приложение предоставляет возможность в 
планарном тексте формулировки задания выделить выражение, подлежащее замене. Если для него уже 
создан список синонимов, он будет открыт, если не создан, предоставляется возможность его создать. 
Список может быть откорректирован, дополнен, уничтожен. При уничтожении списка синонимов, 
связанного с указанным для замены выражением, выделение в тексте снимается.  

На рис.4. показано тестовое задание, преобразованное синонимайзером для трех тестовых батарей.  

 
Рис.4. Три варианта одного тестового задания, сгенерированные синонимайзером 

Для симметричного синонимайзера таблица «sinonym» может быть заменена на «sinonym_s». На 
рис.5 показана структура таблицы в окне создания индекса. Поле «sinonyms»  такое же, как и в случае 
несимметричного  синонимайзера  (рис.2.). А  поле  «code»  содержит  уникальный  код   набора  выражений   
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Рис.5.Создание индекса для таблицы «sinonym_s»  

 
синонимов из поля «sinonyms». При подготовке задания в базу данных тестовых заданий Web приложение 
заносит не выделенный преподавателем фрагмент текста, а его код.  При проведении тестирования 
сформированная для испытуемого индивидуальная тестовая батарея обрабатывается синонимайзером, 
который подставляет в  формулировку задания синоним, выбранный из списка под указанным кодом. 

 
Выводы и перспективы 

Оба предложенных в работе способа синонимизации преобразуют тестовые задания в уже 
сформированном для каждого испытуемого индивидуальном наборе заданий. В этом случае даже, если  
двум испытуемым попалось одно и то же задание, у каждого из них формулировки заданий будут 
отличаться. Синонимизация позволяет существенно повысить уникальность набора тестовых заданий, 
предоставляемых каждому тестируемому,  усложняет формализованный поиск правильных ответов задания, 
увеличивает базу тестовых заданий во много раз. Все перечисленное приближает формальное компьютерное 
тестирование к живому разговорному общению студента с преподавателем, не уменьшая тех достоинств, 
которые предоставляет компьютерная форма контроля знаний. 

Планируется дальнейшая работа в области педагогических измерений, когда в каждой 
формулировке тестового задания выделяются основные, смысловые моменты и производится замена таких 
выражений на синонимы. В этом случае часть работы по смысловой замене должна быть выполнена 
преподавателем-экспертом. Следующим шагом «научим» синонимайзер создавать отрицательные формы 
заголовка задания.  

 
Список использованной литературы 

1. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. Педагогическое тестирование как измерение. Ч.1. — М.: Центр 
тестирования МО РФ, 2002 

2. Аванесов В.С. Item Response Theory. Основные понятия и положения. URL [Электронный 
ресурс] Режим доступа.: http://testolog.narod.ru/Theory59.html 

3. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. — М., Центр тестирования, 2002.  
4. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. – 

М.: Логос, 2002. – С. 268 – 278  
5. Васильєва Л.В., Лазурик В.Т., Лазурик В.М., Рудичев Д.В. Комплексна комп'ютерна система 

моніторінгу та визначення рейтингів у навчальному процесі // П'ята міжнарожна науково-
практична конференція. — Херсон: Херсонський держ. університет, 2009.  — С. 36-37.   

6. Васильєва Л.В., Лазурик В.Т., Лазурик В.М., Пак І.В. Комп'ютерний моніторінг контролю якості 
освіти та оцінки знань студентів. Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. 
Вип.2.  — Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011.  — С. 7-18. 

7. Лазурик В.В., Лазурик В.М. Построение моделей педагогических измерений в программе 
компьютерного тестирования Tshell.  Вестник Херсонского Технического Университета  — 
№2(45). 2012. - с.185-189.  

8. Лазурик В.В., Лазурик В.М., Модели педагогических измерений для компьютерного 
тестирования с использованием пакета TSHELL (Харьков: Труды науч.-техн. конф. с межд. 
участием: 2012, с. 247). 

9. Лазурик В.М., Подопригалова А.О. Система статистического анализа результатов 
компьютерного тестирования, полученных с использованием пакета TSHELL // Весник ХНТУ. – 
2013. – №2(47). – С. 276-280. 

10. Лазурик В.В., Лазурик В.М. Синонимизация на лету тестовых заданий для компьютерного 
тестирования с использованием TShell  // Науково-технічна конференція «Інформатика, 
математика, автоматика». – Суми : Сумський держ. університет, 2015. -  С. 97. 

 

265 

 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

УДК 519.6 
 В.І. ЛИТВИНЕНКО, А.О. ФЕФЕЛОВ, АЛЬ САЯНІ МУАЯД 

Херсонський національний технічний університет 
 

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКІНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
АЛГОРИТМУ КЛОНАЛЬНОГО ДОБОРУ 

 
Стаття присвячена розробці і застосуванню алгоритмів штучних імунних систем для вирішення 

завдань молекулярного докінгу. Відмінною особливістю описуваного рішення в порівнянні з відомими 
реалізаціями є застосування алгоритму клонального добору, відмінною рисою якого є наявність механізмів 
підтримки різноманітності векторів рішень і навчання, відсутніх в генетичних алгоритмах. 

Ключові слова: молекулярний докінг, алгоритм клонального добору, оцінна функція, локальний і 
глобальний пошук. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА 

КЛОНАЛЬНОГО ОТБОРА 
 

Статья посвящена разработке и применению алгоритмов искусственных иммунных систем для 
решения задач молекулярного докинга. Отличительной особенностью описываемого решения по сравнению 
с известными реализациями является применение алгоритма клонального отбора, отличительной чертой 
которого является наличие механизмов поддержания разнообразия векторов решений и обучения, 
отсутствующих в генетических алгоритмах. 

Ключевые слова: молекулярный докинг, алгоритм клонального отбора, оценочная функция, 
локальный и глобальный поиск. 
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SOLVING A MOLECULAR DOCKING PROBLEM USING THE ALGORITHM CLONAL SELECTION 
 

The article is devoted to the development and application of algorithms of artificial immune systems for 
solving problems of molecular docking. A distinctive feature of the described solution in comparison with the known 
implementations is the use of clonal selection algorithm, the hallmark of which is the existence of mechanisms to 
maintain the diversity of vectors of solutions and training that are not in the genetic algorithm. 

Keywords: molecular docking, algorithm clonal selection, scoring function, local and global search. 
 

Вступ 
Знання просторової структури комплексів клітинних білків і мембранних рецепторів з лігандами є 

важливим кроком на шляху до розуміння механізмів їх функціонування. Раціональний пошук і дизайн нових 
лікарських сполук також потребує структурної інформації про взаємодії прототипів ліків з білком-мішенню 
[1]. Під молекулярним докінгом будемо розуміти метод молекулярного моделювання, який дозволяє 
передбачити найбільш вигідну для утворення стійкого комплексу орієнтацію і положення однієї 
молекули по відношенню до іншої. Метою даного методу є отримання оптимальних просторових структур 
комплексів. Їх аналіз дозволяє визначити рушійні сили, що сприяють зв'язуванню найбільш 
комплементарних одна до одної ділянки молекул. У результаті з'являється можливість цілеспрямованого 
впливу на характеристики зв'язування шляхом модифікації однієї або декількох взаємодіючих молекул. У 
загальному випадку процес докінгу являє собою оптимізацію положення ліганда щодо структури рецептора 
з довільного стартового стану, з математичної точки зору він є пошуком глобального мінімуму функції 
вільної енергії, заданої на багатовимірному просторі всіх можливих способів зв'язування ліганта з білком. 
Вихідною інформацією для докінгу слугують тривимірні структури білка (рецептора) і ліганду, 
конфірмаційна рухливість і взаєморозташування яких моделюється в процесі докінгу. Результатом 
моделювання є конформація ліганду, яка найкращим чином взаємодіє з білковим сайтом зв'язування. 
Основним результатом докінгу є взаємна просторова орієнтація ліганда і білка-мішені. Оптимальність 
орієнтації оцінюється спеціальною оціночної функцією, яка корелює з експериментальної вільною енергією 
зв'язування ліганда (заснована на поверхневій компліментарності, електростатичних взаємодіях, Ван-дер-
Ваальсовому відштовхуванні і т.д.). Знання про передбачувану орієнтацію можуть бути використані для 
прогнозування міцності комплексу або спорідненості зв'язків між двома молекулами за допомогою 
використання окремих обчислень. Стиковка часто використовується для передбачення афінності та 
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активності невеликої молекули ліків по відношенню до білка-мішені. Таким чином, стикування молекул 
відіграє важливу роль в дизайні лікарських препаратів.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Одним з найбільш популярних евристичних підходів розв'язання задач докінгу є застосування 
методів еволюційних і генетичних алгоритмів [2-6], а також таких алгоритмів як алгоритми табу-пошук 
(пошук з обмеженнями) [6-7], зграйових, таких як ройові [8-9] і мурашині алгоритми оптимізації [10-11].  

Еволюційні і генетичні алгоритми будуються на моделюванні механізмів, подібних механізмам 
природного відбору в живій природі. Відмінною особливістю даних алгоритмах є те, що на вектор генів 
(набір змінних), що кодують оптимальний розв’язок, можуть діяти такі фактори, як успадкування, мутації і 
схрещування.  

Алгоритми табу-пошуку характеризуються використанням обмежень, що дозволяють вести пошук в 
областях, важко доступних іншими методами. Ці обмеження мають форму забороненого списку (табу- 
списку), в якому містяться вже досліджені розв’язки [6]. Дані алгоритми схожі на алгоритми локального 
спуску, але відрізняються тим, що за рахунок накладення заборон на попередні розв’язки, що отримані при  
попередніх пошуках, переходять від одного локального мінімуму до іншого.  

У ройових алгоритмах оптимізації моделюється багатоагентна система, де агенти-частинки 
рухаються до оптимальних розв’язків, обмінюючись при цьому інформацією з сусідами. У мурашиних 
алгоритмах оптимізації використовується модель поведінки мурах, що шукають шляхи від колонії до 
джерела живлення. Завдяки цьому дані алгоритми являють собою метаеврістічну оптимізацію. Мурашині 
алгоритми є ймовірнісно евристичними, при чому ймовірності в них встановлюються, виходячи з інформації 
про якість розв’язків, отриманих на попередніх кроках. До переваг цих алгоритмів відносять те, що вони 
працюють краще, ніж інші глобальні методи оптимізації. Вони менше залежать від неоптимальних 
початкових розв’язків. До недоліків мурашиних алгоритмів відносить те, що їх збіжність гарантується, але 
час збіжності не визначений. При їх практичному використанні зазвичай необхідно застосувати додаткові 
методи такі, як локальний пошук.  

У роботі [12] показано, що клональний алгоритм вельми ефективний як метод паралельного пошуку 
для розв'язання задач оптимізації мультимодальних функцій. Частиною даного алгоритму є генетичний 
алгоритм. Таким чином, по відношенню до генетичного алгоритму алгоритми штучної імунної мережі і 
алгоритм клонального добору можна розглядати як алгоритми більш високого рівня. Їх відмінна риса 
полягає в наявності механізмів підтримки різноманітності векторів рішень і навчання, відсутніх у разі 
генетичного алгоритму [12]. 

Для оптимізації положення ліганда в евристичних алгоритмах використовують різні підходи, однак 
у кожному алгоритмі докінгу можна виділити три відносно незалежні частини: спосіб кодування ліганда, 
метод конформаційного пошуку і цільова функція оцінки (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Складові частини евристичного алгоритму докінгу 
 

Постановка задачі 
Незважаючи на наявність великої кількості евристичних алгоритмів, до сьогодні не вирішена 

проблема адекватного поєднання локального і глобального алгоритмів пошуків у багатовимірному просторі 
всіх можливих способів зв'язування ліганда з білком. Ця стаття присвячена опису нового евристичного 
алгоритму докінгу, основаного на алгоритмі клонального добору, та порівнянню результатів його 
досліджень з уже відомими евристичними алгоритмами докінгу. 

 
Метод розв’язання задачі 

Відповідно до роботи [13] задача докінгу може бути представлена у вигляді задачі нелінійного 
програмування: 

( ) ( )*min XEXE
DX

=
∈

 ,  (1) 

де XRD ⊂  – множина припустимих значень вектора варійованих параметрів; *X –  бажаний 
оптимальний вектор, який має розмірність X  . 
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1. Алгоритм клонального добору 

Алгоритм клонального добору базується на теорії клональної селекції, яка представляє собою 
еволюційно-подібна процедуру адаптації структур даних, які називаються антитілами. У цьому алгоритмі 
селекція, репродукція і мутація є пропорційними афінності. Кожне антитіло кодує можливий розв’язок 
досліджуваної задачі, а при вирішенні задачі докінгу антитіло являє собою можливу конформацію ліганд-
білкового комплексу. Антитілу приписується оціночне значення на основі відносної якості ліганд-білкових 
взаємодій. Алгоритм клонального добору став досить популярним, головним чином, завдяки публікаціям Де 
Кастро та Вон Зубена. Його початковий варіант вони назвали CSA (Clonal Selection Algorithm) [14], який 
пізніше був перейменований в CLONALG [15]. 

Формально процедуру клональної селекції можна зобразити в такий спосіб [16]: 
),,,,,,,,,,,,,,,( dnMCSABAGIfmklGPCLONALG Ab

kl τδ= , (2) 

де lP  – простір форм; kG – зображення простору; l – довжина вектора атрибутів (розмірність 
простору пошуку); k – довжина рецептора антитіла; Abm  – розмір популяції антитіл; δ  – функція експресії; 
f – функція афінності; I – функція ініціалізації початкової популяції антитіл; τ  – умова завершення роботи 
процедури ; AG – підмножина антигенів; AB – популяція антитіл; S – оператор селекції; C – оператор 
клонування; M – оператор мутації; n – кількість кращих антитіл, що відбираються для клонування;  
d – кількість гірших антитіл, що підлягають заміні новими. 

 
Запропоновано модель процесу перетворення станів популяцій антитіл за допомогою клональної 

процедури: 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
1+ → →

 → → → →

t
dЗаміщення

S
SселекціяПовторна

SселекціяПовторна
M

ММутація
C

СКлонування
S

SСелекція
t

ABG

GGGAB  

де t  ‒ номер покоління; AB ‒ популяція антитіл (детекторів); SG  ‒ підмножина відібраних 

найкращих антитіл; CG  ‒ підмножина клонів; MG ‒ підмножина клонів після мутації. 
Покроковий опис процедури : 
Крок 1. Ініціалізація. Створення (звичайно випадковою генерацією) початкової популяції антитіл 

(AB). 
Крок 2. Обчислення афінності. Для кожного антитіла ( )ABAbAb jj ∈  обчислити його афінності по 

відношенню до кожного антигену ( )AGAgAg ii ∈ . Результати записати в матрицю афінності 
[ ]AbmAGDD ×=:  і DdAgAbfd ijijij ∈= ),,( . 
Крок 3. Клональна селекція та поширення. Вибрати з популяції  n кращих антитіл для кожного 

рядка матриці D, і помістити їх в окрему популяцію клонів AGnABAB CC ⋅=, . Генерувати клони 

елементів популяції CAB  пропорційно їх афінності, тобто чим вища афінність, тим більша кількість клонів 
створюється та навпаки. 

Крок 4. Дозрівання афінності. Піддати мутації всі клони популяції CAB  з ймовірністю обернено-
пропорційною їхнім афінностям, тобто чим нижча афінність індивідуума, тим вища ймовірність його 
мутації. Обчислити нову афінність кожного антитіла Cjj ABAbAb ∈,  аналогічно кроку 2, одержавши 

матрицю афінностей CD . Вибрати з популяції CAB  n антитіл, для яких відповідний вектор-стовпець 

матриці CD  дає кращий узагальнений результат афінності, і перенести їх у популяцію клітин пам'яті. 
Крок 5. Метадинаміка. Замінити d гірших антитіл популяції AB новими випадковими 

індивідуумами. 
Крок 6. Замінити n антитіл популяції AB клітинами пам'яті з RM  і перейти до кроку 2 доки не буде 

досягнутий критерій зупинення. 
Блок-схема  даного алгоритму наведена на рис.2.  
 
2. Представлення лігандів  
 
Кандидат-розв'язок молекулярного докінгу представляється у вигляді тривимірних структур 

молекул-лігандів, визначається за допомогою трансляційних, обертальних і конформаційних положень 
ліганда стосовно активних сайтів білка. Кожен із кандидатів-розв'язків, тобто, кожний індивідуум у 
популяції, представлений в алгоритмі клонального добору антитілом (хромосомами) з трьома типами генів: 
трансляційним, обертання і конформаційним.  
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Трансляційні гени представлені X, Y, Z координатами референтного атома, який визначає 

просторове положення ліганда. Референтний атом, як правило, вибирається серед найближчих до центру 
маси. Ротаційні гени визначають обертання твердого тіла ліганду. Вони представлені у вигляді кватерніона, 
який містить кут обертання та одиничний вектор і визначає вісь обертання.  

 
Рис. 2. Блок-схема процедури клональної селекції 

 
Конформаційні гени ліганда представлені двогранними кутами. Число ступенів волі ( n ) дорівнює 7 

(трансляційні плюс ротаційні гени) плюс число його двогранних кутів в молекулі ліганду.  
Для кожної хромосоми може бути обчислений (вектор дійсних чисел в nR ) унікальний ліганд 

просторової структури (координати всіх атомів). Антитіло (хромосома) кодує розв'язок в просторі генотипів, 
у той час, як тривимірна структура ліганда являє собою розв'язком в просторі фенотипу. Відстань між двома 
структурами (розв'язками) позначає середньоквадратичну похибку (СКП), яка визначається як корінь 
середньоквадратичного відхилення між усіма положеннями атомів на цих структурах. Це відхилення можна 
спостерігати як відстань між двома розв'язками в просторі фенотипу, у той час як евклідова відстань між 
двома хромосомами є відповідна міра в просторі генотипу. 

 
3. Цільова функція 
У даній роботі використовується наступна емпірична оціночна функція: 

COintraintertot EEEE ++= ,  (3) 
де interE  та intraE  − інтермолекулярна і інтрамолекулярна енергія відповідно, COE − рівень 

штрафу, якщо відносний порядок контакту між лігандом і рецептором менше, ніж задане значення. 
Інтермолекулярна енергія визначається наступним чином: 

∑ ∑
= = 











⋅+





=

lig

i

prot

j ij

jiB
ijinter r

qq
rFE ij

1 1 4
0,332  ,  (4) 

де ijr − відстань між атомами j та i , iq та jq  − точкові заряди цих атомів; 332,0 − множник 
перерахунку електростатичного енергії в ккал/моль; lig  та prot  позначають число важких атомів в ліганді і 
рецепторі відповідно. 
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Інтрамолекулярна енергія розраховується за формулою (5): 

( )[ ]∑ ∑ ∑
= += =

−−+










=

lig

i

lig

ij
k

dihed

k

B
ijinter mArFligE ij

1 2
0

1
cos1 θθ  ,  (5) 

де 




 ijB

ijrF  є простою функцією попарних атомних потенціалів ( ijr - також, як і в попередній 

формулі (4)), а dihed − кількість зв’язків, які обертаються. 
 
4. Імунні оператори 
 
Оператор клонування [17]. Оператор клонування використовується для створення множини копій 

кращих індивідуумів у популяції. Даний оператор дає можливість збільшити інтенсивність дослідження 
області простору розв'язків. Клонування (генерування ідентичних копій) – це відбір певної кількості 
індивідуумів, при цьому кількість копій пропорційна їх афінності: чим вища афінність, тим більший розмір 
клону (число нащадків). При розв'язанні задач оптимізації оператор клонування має свої особливості. Якщо 
в процесі оптимізації прагнуть визначати  множину оптимумів у межах однієї популяції антитіл, то для 
клонування відбираються всі антитіла, кількість клонів, згенерованих для кожного з антитіл, визначається за 
формулою [17 ]: 

( )∑
=

⋅=
N

i
c NroundN

1
β . (6) 

Кожне антитіло розглядається в локальному масштабі і не має ніяких переваг при клонуванні перед 
іншими антитілами. Антигенна афінність (відповідність значенню цільової функції) використовується 
надалі для визначення рівня гіпермутації для кожного клону даного антитіла. 

Оператори гіпермутації штучних імунних систем [18]. У імунних алгоритмах для здійснення 
пошуку використовується оператор гіпермутації (clo)P , який впливає на поточну популяцію клонів за 
допомогою обробки кожного індивідууму, множиною "одиничних" мутацій M . Даний оператор 
визначається ймовірнісним процесом, який називається випадковим потенціалом мутації. У даній реалізації 
алгоритму використана пропорційна гіпермутація, особливістю якої є те, що кількість мутацій пропорційна 
значенню афінності (чим більше афінність, тим менше мутація і навпаки). Для кожного індивідуума x  

кількість мутацій не більша, ніж ( )( ) ( )( ) ( )γ××−= cxfExfM p
 * , де *E – мінімальне значення функції 

афінності для даної задачі мінімізації. 
 
5. Результати молекулярного моделювання 
 
Нами проведено експериментальне тестування розробленого алгоритму ClonalDOCK на семи 

Тимідинкінази протеїн-ліганд комплексах.  
У табл. 1 показані порівняльні результати розрахунків середньоквадратичної похибки відхилення 

від кристалізованих позицій для докінгу тимідинкінази до 1kim сайту, які отримані за допомогою програм 
ClonalDOCK (описаний в роботі алгоритм), iGEMDOCK , GLIDE, Argusdock та Autodock. 

 
Таблиця 1 

Точність докінгу інгібіторів Тимідинкінази по відношенню до 1kim сайту 
 

Ліганд 
Середня квадратична похибка кращих позицій 

ClonalDOCK iGEMDOCK GLIDE Argusdock Autrodock 
dT 0,43 0,83 0,45 0,54 0,68 

ahiu 0,50 0,64 0,54 0,56 0,88 
mct 0,80 1,20 0,79 0,84 1,10 
dhbt 0,55 0,91 0,67 0,87 3,1 
idu 0,35 0,78 0,37 0,44 1,15 

hmtt 1,98 2,30 2,91 10,0 3,63 
hpt 050 0,99 1,60 4,2 0,78 

 
Висновки 

У роботі представлений модифікований алгоритм клонального добору, з метою підвищення 
точності результатів моделювання при розв’язанні задач молекулярного докінгу. Розроблено надійний 
підхід використання алгоритму клонального добору з емпіричною цільовою функцією (scoring function). 
Виконана програмна реалізація запропонованого алгоритму. Обчислювальний експеримент з дослідження 
ефективності запропонованого алгоритму при виконанні тестових завдань показав певні переваги 
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запропонованого алгоритму в порівнянні з відомими алгоритмами. Запропонований алгоритм має декілька 
переваг в порівнянні з генетичними алгоритмами, які популярні при розв’язанні задач докінгу. Результати 
обчислювального експерименту показали, що запропонований алгоритм успішно знаходить положення 
ліганда, близьке до нативного і може бути рекомендований для розв’язання завдань молекулярного докінгу 
як альтернатива генетичному алгоритму. Автори роботи планують подальший розвиток розробленого 
алгоритма шляхом його гібридизації з іншими алгоритмами, такими як табу-алгоритм, алгоритм ройової 
оптимізації, культуральний алгоритм та інші. 
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Постановка проблемы 
В конце 60-х годов в исследованиях по искусственному интеллекту сформировалось 

самостоятельное направление, получившее название «обработка естественного языка», задачей которого 
является исследование методов и разработка систем, обеспечивающих реализацию процесса общения с 
компьютерными системами на естественном языке. Задачи автоматической обработки текстов возникли 
практически сразу после появления вычислительной техники. Так, развитие хранилищ данных делает 
актуальными задачи поиска и извлечения информации, формирования корректно построенных текстовых 
документов, создания средств полнотекстового поиска, автоматической классификации и реферирования 
текстов, автоматизированного машинного перевода. Таким образом, область применения систем анализа 
естественно-языковых (ЕЯ) текстов достаточно разнообразна, а в виду большого роста объемов текстовой 
информации и сложной структурированности ЕЯ-текстов, анализ текстов представляет собой очень 
актуальную проблему. [1] 

Анализ последних исследований и публикаций 
Лингвистический анализатор – это набор программных средств, предназначенных для целевого 

(структурного, смыслового и т.д.) анализа текстов на естественном языке. 
Лингвистический процессор представляет собой преобразователь, состоящий из  трёх уровней 

представления текста - морфологический, синтаксический и семантический. Каждый из уровней 
обслуживается соответствующим компонентом модели - массивом правил и определенным словарем. На 
каждом из уровней предложение имеет формальный образ, именуемый в дальнейшем его структурой - 
морфологической (МорфС), синтаксической (СинтС) и семантической (СемС). Синтез представляет собой 
обратный переход от СемС предложения к его записи в обычном орфографическом виде. 

Под морфологической структурой (МорфС) понимается последовательность входящих в 
анализируемое предложение слов с указанием части речи и морфологических характеристик (падежа, числа, 
рода, одушевленности, вида). 
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Под синтаксической структурой (СинтС) понимается дерево зависимостей, в узлах которого стоят 
слова данного естественного языка с указанием части речи и грамматических характеристик, а дуги 
соответствуют специфичным для данного естественного языка отношениям синтаксического подчинения. 

Под семантической структурой (СемС) понимается дерево зависимостей, в узлах которого стоят 
либо предметные имена, либо слова универсального семантического языка, а дуги соответствуют 
универсальным отношениям семантического подчинения, таким, как аргументное, атрибутивное, 
конъюнкция, дизъюнкция, равенство, неравенство, больше, меньше, принадлежит и т.п. Существенным 
компонентом является информация о кореферентности узлов, то есть в каких случаях речь идет об одном и 
том же объекте, а в каких - о разных. 

Лингвистический процессор при анализе должен обеспечивать выполнение следующих 
преобразований [1,2,3]: 

 
предложение на ЕЯ ⇒ МорфС ⇒ СинтС ⇒ СемС (1) 

 
При синтезе: 
 

СемС ⇒ СинтС ⇒ МорфС ⇒ предложение на ЕЯ (2) 
 
Функциями анализатора являются: 

 распознавание правильно построенных предложений ЕЯ; 
 фиксация, локализация и возможность исправления ошибок в ЕЯ-тексте; 
 декомпозиция предложения на составляющие (фрагменты) и построение соответствующей 

синтаксической структуры предложения; 
 семантическая интерпретация фрагментов ЕЯ-предложения во фрагменты машинного 

языка; 
 композиция фрагментов машинного языка в структуру, описывающую ситуацию 

проблемной среды. [1] 
 

Формулирование цели исследования 
Грамматика языка — это множество правил, позволяющих определить, какие последовательности 

слов приемлемы в качестве предложений этого языка. Она определяет, как из слов образуются 
словосочетания и какие последовательности этих словосочетаний допустимы. 

Очень простой класс грамматик составляют так называемые контекстно-свободные (КС) 
грамматики. 

Имея грамматику языка, можно построить деревья разбора для предложений этого языка, чтобы 
показать их структуру. Задача построения дерева разбора предложения по заданной грамматике называется 
задачей синтаксического разбора (анализа).[4] 

Подобные программы синтаксического анализа достаточно легко могут быть написаны на языке 
логического программирования Prolog (сокр. от французского PROgrammation en LOGique). Задача 
синтаксического анализа может быть решена с помощью языка Рго1оg особенно изящно благодаря 
использованию специальной системы обозначений правил грамматики, называемой DCG (Definite Clause 
Grammar — грамматика определенных предложений). Любая грамматика, оформленная с помощью системы 
DCG, может непосредственно использоваться в качестве программы синтаксического анализа фраз, 
сформированных с помощью этой грамматики.  

Процесс распознавания (анализа) фраз, по сути, является обратным по отношению к процессу их 
формирования. Распознавание начинается с заданной строки символов, к которой применяются 
грамматические правила в направлении, противоположном формированию: если текущая строка содержит 
подстроку, равную правой части некоторого правила грамматики, то эта подстрока заменяется левой частью 
такого правила. Процесс распознавания завершается успешно после того, как вся заданная фраза приводится 
к начальному нетерминальному символу грамматики. (В данном случае, нетерминальным символом 
является терм «предложение», а синтаксическим разбором называется процесс полного покрытия правилом 
грамматики всех слов предложения). Если способ приведения заданной фразы к начальному 
нетерминальному символу не обнаружен, механизм распознавания отбрасывает эту фразу. [5] 

 
Изложение основного материала исследования 

Ряд задач обработки ЕЯ требует анализа лексико-синтаксической структуры введенного 
предложения. Анализ заключается в выделении подлежащего, сказуемого, дополнений, определений, 
обстоятельств и порядка следования членов предложения. Если выясняется, что структура предложения 
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корректна, значения составляющих предложение слов могут послужить программе сигналом предпринять 
определенные действия.  

Анализ предложения включает два этапа: лексический и синтаксический. На этапе лексического 
анализа определяется принадлежность слов предложения занесенному в память словарю. На этапе 
синтаксического анализа строится модель предложения в соответствии с описанной посредством КС-
грамматики синтаксической структуры фраз рассматриваемого ЕЯ. [6] 

Для программы синтаксического анализа текста, осуществляющей проверку корректности 
предложений текста с точки зрения грамматики, составлен следующий алгоритм (рис.1). [7] 

  
 A 

Ввод текста 
(файла) 2 

Разбивка предложения 
на слова-атомы 

4 
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6 

Файл (текст) 
завершен [ ] ? 8 

Нет 

1 Начало 1 

 
Рис.1. Алгоритм лексико-синтаксического анализа текста 

 
Для реализации программы синтаксического анализа предложений русского языка в средах DOS и 

Windows использованы языки Turbo Prolog и Visual Prolog соответственно. Изначально программа 
разрабатывалась как DOS-приложение, затем на ее основе написана идентичная программа с более 
наглядным и удобным оконным интерфейсом под Windows. 

DOS – версия синтаксического анализатора имеет простой и понятный однооконный интерфейс. 
Главное меню программы представлено на рис.2. Здесь пользователю предлагается 2 варианта действий 
(при нажатии клавиши с соответствующей цифрой):  

1) непосредственно ввод предложения на русском языке и построение его синтаксической модели. 
2) выход из программы. 
 

 
Рис.2. Меню программы синтаксического анализа в среде DOS 

 
На рис.3 показано главное окно Windows-версии программы синтаксического анализа. Для ввода 

фразы нужно нажать кнопку «Синтаксический анализ» главного меню. 
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Рис.3. Интерфейс программы синтаксического анализа в среде Windows 

 
Структура программы представлена на рис.4. В ее основу положен принцип работы с резидентной 

базой данных (в данном случае – работа базой слов русского языка). В динамически подгружаемой базе-
словаре содержатся слова из исследуемой тематики, с указанием принадлежности их к той или иной части 
речи. 

Предикат do_cfg является главным правилом (модулем) программы (а также ее целевым 
утверждением). Он вызывает предварительную загрузку динамической базы данных (БД) слов (словаря), 
затем передает управление модулю Меню, который осуществляет интерфейс с пользователем. 

Модуль Меню, в свою очередь, позволяет пользователю выбрать между двумя модулями: 
 process(1) для ввода фразы русского языка, последующего ее анализа и вывода результата 

на экран;  
 process(2) для удаления данных из динамической БД и выхода из системы. 

 
 do_cfg 

assert_database 
Меню 

Синтакс. анализ рус. 
яз. 

с использ. КС-
 

Process(1) Process(2) 

analyze_it clear_database, 
exit 

Ввод фразы 
на рус. яз. 

Модуль ввода, 
построен. модели 

предлож. 
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readln(Line) 

toklist sentex print_list 

Интерфейс  с 
пользователем 

Модуль 
выхода из 

программы 

Очистка 
БД, 

Выход 

 
Рис.4. Структурная схема резидентной БД 

 
Процесс анализа начинается с ввода предложения. Программа считывает введенную с клавиатуры 

(или буфера обмена) текстовую строку. Затем анализируемое предложение проходит следующие этапы 
(модули) обработки: 

 toklist – построение списка слов с проверкой наличия их в словаре, 
 sentex – построение модели предложения, 
 print_list – вывод синтаксической структуры предложения, либо сообщения об ошибке. 
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Модуль toklist представляет собой своеобразный конвейер, состоящий из нескольких обработчиков 
(рис.5): 

 токенизации; 
 символьной фильтрации; 
 фильтрации полученных токенов. [8] 

 

 

Ввод 

Строка 
Символьны

й фильтр 

Строка 

Токенизатор 

Токены 
Сравнение 

со словарем 
/ фильтрация 

Вывод 

Токены 

 
Рис.5. Конвейер токенизатора 

 
На начальном этапе анализа возможен перевод текста в нижний регистр и применение других 

фильтров. Полученный результат передается токенизатору. Здесь предложение очищается от знаков 
препинания, разбивается на отдельные слова - токены. Затем выполняется сопоставление слов с имеющимся 
словарем. Если введенное слово отсутствует в словаре, будет выдано соответствующее предупреждение. В 
случае успешной проверки (все слова найдены в базе) выдается сообщение со списком обнаруженных слов.  

Модуль sentex выполняет построение модели предложения. Структура анализируемого 
предложения наглядно отображена в доменной схеме (рис.6): 
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Рис.6. Доменная схема программы синтаксического анализа на языке Пролог. 

 
Последовательность разбора простых распространенных предложений русского языка отображена в 

предикатной схеме (рис.7): 
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Рис.7. Предикатная схема построения модели предложения 
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Разработанная программа осуществляет: 
 анализ простых распространенных предложений русского языка (с возможным наличием 

однородных подлежащих и определений)  
 построение синтаксической структуры предложений на основе контекстно-свободных 

грамматик.  
К числу задач, для решения которых может быть задействована данная программа можно отнести: 

машинный перевод, установление семантической эквивалентности высказывания. Планируемая сфера 
применения – анализ технических текстов. 

В основе данного анализатора применен метод, основная идея которого заключается в создании 
набора правил, которые определяют, как проставлять связи в предложении. Встроенные средства 
декларативного языка Пролог позволяют быстро и компактно описывать подобные правила и вложенные 
предикатные структуры. 

Разработанный интерфейс очень прост и удобен в использовании, несложная навигация позволяет 
быстро и продуктивно применять систему любому пользователю. 

Недостатки: 
1. Данный подход довольно ресурсоемок, т.к. для разбора множества предложений русского 

языка требуется огромное множество правил, описывающих их структуру.  
2. При разборе предложений с помощью грамматики составляющих, возможна проблема в 

снятии неоднозначностей, т.к. одному и тому же предложению могут соответствовать 
несколько синтаксических деревьев.  

Для дальнейшего усовершенствования программы предлагается: 
1. Расширение имеющейся словарной базы. Загрузка его из внешнего файла или БД. 
2. Написание модуля, позволяющего добавлять новые слова в словарь в полуавтоматическом 

режиме (с указанием их грамматической категории). 
3. Расширение базы правил (синтаксических структур или деревьев) для анализа.  
4. Подключение модуля морфологического анализа даст возможность  более корректно 

анализировать связность слов в предложении, позволит помимо правил применить «анти-
правила», которые указывают, когда не нужно проставлять связи (например, если у 
существительного и глагола различаются род или число, то между ними нет связи). Однако 
это приведет к усложнению как самих правил, так и словаря. 

Синтаксические группы, лежащие в основе этих шаблонов, описаны правилами той же грамматики 
(непосредственно-составляющих), что и основной анализатор. Это обстоятельство позволит использовать их 
(шаблоны) без дополнительных преобразований.  

Анализ текстов с применением указанных шаблонов дает возможность эффективно использовать их 
для описания терминологии технических текстов, извлечения дискурсивной структуры текста (его 
поверхностного понимания), а также в качестве инструмента создания баз знаний интеллектуальных систем 
и организации данных. 

Выводы 
Рассмотрено свойство проективности как основа грамматической правильности построенных 

подструктур в предложении. Обоснованы методы синтаксического анализа текста с помощью DCG-
грамматик языка Пролог (как формальной системы описания естественного языка). 

Для программы синтаксического анализа текста составлен алгоритм, осуществляющий проверку 
корректности предложений текста с точки зрения грамматики. Разработана программа, осуществляющая 
анализ простых распространенных предложений русского языка (с возможным наличием однородных 
подлежащих и определений) и построение их синтаксической структуры на основе контекстно-свободных 
грамматик. 
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УДК 621.3:004.93 
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФЕКТІВ В КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ 

 
У даній статті представлені результати моделювання нейронних мереж для визначення дефектів 

у композитних матеріалах. Моделювання багатошарового персептрона виконувалося в середовищі MATLAB 
за допомогою градієнтних і сполучених алгоритмів навчання тришарової нейронної мережі. Навчання 
нейронної мережі виконувалося за допомогою сигналів заданих різницею експонент. Перевірка роботи 
нейронної мережі проводилася на зашумленних сигналах. Результати комп'ютерного моделювання дали 
такі практичні висновки: хороші результати розпізнавання зашумлених сигналів, використання методу 
сполучених градієнтів дозволяє швидше навчити нейронну мережу 

Ключові слова: нейронна мережа, композитні матеріали, тріщина, навчання, класифікація, 
градієнтні та сполучені  алгоритми, шум. 

 
Н.А. МАТВЕЕВА, Л.Я. МАРТЫНОВИЧ  

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 
В данной статье представлены результаты моделирования нейронных сетей для определения 

дефектов в композитных материалах. Моделирование многослойного персептрона выполнялось в среде 
MATLAB с помощью градиентных и сопряженных алгоритмов обучения трехслойной  нейронной сети. 
Обучение нейронной сети выполнялось с помощью сигналов заданных разностью экспонент. Проверка 
работы нейронной сети проводилась на зашумленных сигналах. Результаты компьютерного 
моделирования дали такие практические выводы: хорошие результаты распознавания зашумленных 
сигналов,  использование метода сопряженных градиентов позволяет быстрее обучить нейронную сеть. 

Ключевые  слова: нейронная сеть,  композитные  материалы, трещина,  обучение, классификация, 
градиентные и сопряженные алгоритмы, шум. 

 
N. A. MATVEEVA, L. YA. MARTUNOVICH  

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University 
 

THE NEURON NETWORKS MODELLING  
FOR THE DEFECTS RECOGNITION IN COMPOSITE MATERIALS 

 
In this paper results of neuron networks modelling are presented for defects recognition in composite 

materials. The modelling of multilayer perceptron has been implemented with help of Matlab environment by the 
gradient and conjugate algorithms for training of the three-layered neuron network. The learning of neuron network 
is executed with the help of signals given by difference of exponents. The verification of neuron network work has 
been realized with the help of noised signals. Results of computer modeling has given such practical conclusions: 
good results of recognition of noised signals, using of the conjugate gradients method allows quickly to train a 
neural network,  

Keyword: neuron networks, composite materials, crack, the training, classification, the gradient and 
conjugate algorithms, noise. 

 
Постановка проблеми та аналіз публікацій 

Проблема класифікації є однією з найбільш часто виникаючих і розв'язуваних задач як для наукових 
досліджень, так і на виробництві. Розв’язання  цієї задачі  полягає в розробці й формуванні таких правил і 
закономірностей, які дозволили б розпізнати певні явища або об'єкти та обумовити їх належність до деяких 
класів або груп. Задача значно ускладнюється в реальних умовах, тому що доводиться враховувати велику 
кількість різних факторів і явищ [1, 2].  

При проведені неруйнівного контролю композитних матеріалів слід брати до уваги їх складний 
рельєф поверхні. Технологія виготовлення волокнистих композитів звичайно не передбачає механічну 
обробку, що ускладнює процес сканування поверхні та додає різні види шумів. Виникає задача: аналізуючи 
оброблювані сигнали, необхідно отримати інформацію щодо наявності та розмірів дефектів. Одним з 
варіантів розв’язання таких задач є використання нейронних мереж. Нейромережні методи [3, 4], які 
активно розвиваються останнім часом, володіють універсальними та адаптивними властивостями й 
забезпечують високу ефективність розпізнавання. Але, у свою чергу, характеризуються такими недоліками, 
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як тривалість і складність процесу навчання, складність підбору параметрів нейронної мережі для 
впевненого розв'язання задачі, логічна непрозорість механізму прийняття рішень.   

 
Формулювання цілі дослідження 

Провести порівняльний аналіз використання градієнтних та спряжених алгоритмів навчання 
нейронних мереж для вирішенні задачі класифікації сигналів дефектоскопії  в режимі реального часу.  

 
Викладення основного матеріалу дослідження 

Кожна штучна нейронна мережа являє собою множину простих елементів − нейронів, які сполучені 
певним чином. В результаті завдяки паралельній обробці даних отримуємо велику обчислювальну 
потужність. Задача нейронної мережі  полягає у перетворенні інформації. Конкретний вигляд виконуваного 
нейронною мережею перетворення даних обумовлюється не тільки характеристиками нейронів, які входять 
до її структури, але і особливостями її архітектури, а саме топологією міжнейронних зв’язків, напрямом і 
способами передачі інформації між нейронами, а також засобами навчання мережі.  

Існуючі алгоритми, які використовують навчання на основі зворотного розповсюдження, багато в 
чому аналогічні методам визначення екстремуму функції кількох змінних [4]. Алгоритми вимагають знання 
перших і других похідних функціонала похибки щодо параметрів. Дані алгоритми оптимізації є стратегіями, 
заснованими на реалізації ідеї ітеративного спуску, які забезпечують мінімізацію функціонала навчання. У 
процесі роботи алгоритмів, як правило, виникає задача одновимірного пошуку мінімуму уздовж заданого 
напрямку. Це можуть бути антиградієнтні  або спряжені напрямки [4].  

Градієнтні алгоритми навчання є специфічною реалізацією методу градієнтного спуску в просторі 
вагових коефіцієнтів і зміщень MLP і забезпечують рух по поверхні функціонала помилки в напрямку, 
протилежному вектору градієнта. До них відносяться алгоритми: градієнтного спуску з параметром 
швидкості навчання (налаштування) – GD (M-функція traingd); градієнтного спуску з адаптацією параметра 
швидкості навчання – GDA (traingda). Якщо до алгоритмів GD і GDA додати ще один параметр − збурення, 
то отримаємо ще два алгоритми – GDM (traingdm) і GDX (traingdx) відповідно [4]. Формально всі алгоритми 
градієнтного спуску можна записати в наступному вигляді: 

                                             kkkk gww α−=+1  ,                                                                         (1) 
де  wk – вектор вагових коефіцієнтів; αk – параметр швидкості  навчання; gk – вектор градієнта функціонала 
похибки. Переходячи від k-ої ітерації до k+1-ої, алгоритм виконує корекцію вагових коефіцієнтів: 

                                           kkkkk gwww α−=−=∆ +1  .                                                                   (2) 
З виразу (2) витікає, що метод градієнтного спуску працює на основі лінійної апроксимації функції 

вартості біля поточної точки wk , при якій єдиним джерелом інформації щодо поверхні похибок є градієнт 
gk. Таке обмеження забезпечує значну перевагу − простоту реалізації. На жаль, воно приносить і небажаний 
результат − низьку швидкість збіжності. Крім того, на швидкість збіжності впливає значення параметра α, 
вибір якого викликає певні труднощі. Для прискорення процесу навчання потрібно збільшувати параметр 
швидкості навчання, проте одночасно з цим буде змінюватися і міра близькості алгоритму до мінімуму 
середньоквадратичної помилки. В алгоритмі GD значення параметра α задається тільки на початку 
навчання, залежить від конкретної задачі і здійснюється дослідним шляхом. Алгоритм GDA, використовує 
евристичну стратегію зміни параметра α у процесі навчання. На кожному циклі навчання обчислюються 
значення параметрів, що настроюються і нові значення виходів і похибок. Нові значення порівнюються із 
значеннями, отриманими на попередньому кроці. Якщо нова похибка менша за попередню, то параметр 
швидкості настройки збільшується, і навпаки. Алгоритм GDM модифікує (2) з урахуванням параметра 
збурення mc і реалізує наступне співвідношення для збільшення  вектора параметрів, що настроюються 

                                                  .)1(1 kkk gmcwmcw α−+∆=∆ −                                                              (3) 
Таким чином, алгоритми градієнтного спуску коригують параметри, які настроюються, в напрямку 

антиградієнту. Однак такий напрямок далеко не завжди є самим сприятливим, щоб за можливо мале число 
кроків забезпечити збіжність до мінімуму функціонала якості. Спряжені напрямки і відповідний метод 
оптимізації − метод спряжених градієнтів дозволяють визначити необхідний мінімум набагато швидше.  

Розглянемо наступні алгоритми методу спряжених градієнтів: Флетчера-Рівса CGF (М-функція - 
traincgf); Полака-Рібейри CGP (traincgp);  Пауелла-Бієль CGВ (traincgb); Моллера SCG (trainscg). Всі 
алгоритми методу спряжених градієнтів на першій ітерації починають пошук у напрямку антиградієнту: 

                                                                     .00 gp −=                                                                               (4) 
Для визначення розміру кроку уздовж спряженого напрямку виконуються спеціальні одномірні 

процедури пошуку мінімуму. Коли вибрано напрямок спуску, потрібно визначити оптимальну відстань 
(крок пошуку), на величину якого слід змінити настроюванні параметри: 

                                                                .1 kkkk pww α+=+                                                                     (5) 
Потім визначається наступний напрямок пошуку як лінійна комбінація нового напрямку 

найшвидшого спуску і вектора руху в зв'язаному напрямку: 
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                                                              ,1−+−= kkkk pgp β                                                                     (6) 
Різні алгоритми методу сполученого градієнта розрізняються способом обчислення константи βk . 

Алгоритм CGF використовує такий вираз для обчислення константи методу: 

                                                                .
11 −−
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k
gg
ggβ                                                                          (7) 

Алгоритм Полака-Рібейри CGP обчислює константу βk  як скалярний добуток приросту градієнта на 
поточний градієнт, поділене на квадрат норми градієнта на попередній ітерації: 
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Для всіх алгоритмів методу спряжених градієнтів напрямок пошуку періодично перевстановлюється 
заново на напрям антиградієнту, тобто виконується рестарт. Це відбувається в тих випадках, коли 
виникають проблеми зі збіжністю. Одна з таких стратегій рестарту реалізована в 
алгоритмі CGВ. Відповідно до цієї стратегії рестарт виконується, якщо поточний та попередній напрямок 
градієнтів слабкоортогональні, і ця умова визначається наступним чином: 

                                                                 .2.0 2
kk

T
k ggg ≥                                                                      (9) 

Всі алгоритми, які засновані на методі спряжених градієнтів, реалізують на кожній ітерації 
процедуру одновимірного пошуку. Ця дорога в обчислювальному відношенні процедура вимагає на кожній 
ітерації кілька разів обчислювати реакцію мережі. Алгоритм SCG, який запропонований Моллером, 
дозволяє уникнути зайвих витрат, об'єднує ідеї методу спряжених градієнтів з квазіньютонівськими 
методами. 

Експериментальні досліди 
В роботі запропоновано використовувати багатошаровий персептрон (multilayer perceptron – MLP) 

засобами бібліотеки Neural Networks Tool середовища MATLAB R2010b . 
У якості навчальної множини для нейронної мережі запропоновані значення функцій, які 

відповідають модельним сигналам, одержаним при скануванні поверхні композитів [5], у точках 
 x= −2, − 1.9, …, 2:  

                                                     )3exp()5,1exp()( 22 xkxxy −⋅−−=  ,                                               (10) 
де k змінюється від 0 до 1. Вираз (10) при зміні значень k описує різні форми сигналів: вузький 
унімодальний сигнал, який характеризує довгі тріщини, довжина яких перебільшує зону контролю; 
положистий унімодальний сигнал − для тріщин меншої розмірності; бімодальний сигнал  мають  маленькі 
тріщини (при k = 1 − точковий дефект) [6].   

За допомогою нейронної мережі − багатошаровий персептрон − класифікуємо отримувані сигнали 
на три класи. Для оптимізації алгоритмів навчання спочатку використовуємо градієнтні методи: traingd, 
traingdm і traingda, traingdx . 

 Для вирішення поставленого завдання використовувалась трехшарова мережа зворотного 
поширення, яка включає 41 нейрон у вхідному шарі (за кількістю компонент вхідного вектора) з передатною 
функцією logsig, 20 нейронів у другому шарі з гіперболічним тангенсом tansig і 3 нейрони у вихідному шарі 
(за кількістю компонент вихідного вектора) з лінійною функцією purelin. Вхідний і вихідний шари 
переважно здійснюють підготовку даних для подальшого використання, а також перетворення отриманих 
результатів. Приховані шари виконують всі основні обчислення, тому їх функцією активації обираємо 
логістичну сигмоїдальну функцію або гіперболічний тангенс. 

Для обчислення функціонала якості навчання, який залежить від похибок мережі е,  в роботі 

використовується сума квадратів похибок: ∑
=

=
N

i
ieSSE

1

2 .              

Спочатку проводилось навчання мережі на модельних сигналах до досягнення допустимої середньої 
квадратичної похибки, яка дорівнює 0.01. Потім проводилось навчання при наявності шуму із середнім 
значенням 4.00 ÷=σ . При навчанні з шумом припустиму похибку збільшили до 0.06. 

Далі використовуємо знов трьохшарову мережу зворотного поширення, але в якості алгоритмів 
навчання беремо методи спряжених градієнтів: traincgf, trainscg, traincgp, traincgb 

Перевірка нейронних мереж для визначення точності виявлення дефектів здійснювалась шляхом 
подачі на вхід навчених нейронних мереж сигналів з шумом. Для кожного значення шуму виконувалося 
1000 вимірювань і визначалися загальні відносні помилки роботи:  

                                                              ,%100×=
N
nP                                                                             (11) 

де n − число помилок розпізнавання, N − загальна кількість вимірювань. 
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Результати дослідження наведені на рис. 1 та рис. 2. 
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Рис. 1.  Залежність похибок мережі від рівня шуму (градієнтні алгоритми навчання) 
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Рис. 2.  Залежність похибок мережі від рівня шуму (спряжені алгоритми навчання) 

 
Висновки 

У роботі проведені дослідження алгоритмів оптимізації навчання багатошарового персептрона при 
розв’язані задачі класифікації сигналів, які отримують при проведені неруйнівного контролю композитів.  

За результатами комп'ютерного експерименту можна зробити такі практичні висновки: 
використання методу спряжених градієнтів дозволяє швидше навчити нейронну мережу. У навчальних 
алгоритмах градієнтного спуску управління збіжністю здійснюється за допомогою параметра швидкості 
настроювання, а в алгоритмах методу спряжених градієнтів розмір кроку коригується на кожній ітерації і 
тому алгоритми метода спряжених градієнтів значно перебільшують за швидкістю навчання градієнтні 
алгоритми, однак для їх реалізації необхідний значний обсяг пам'яті. Порівняльний аналіз алгоритмів GD, 
GDM і GDA, GDX для задачі класифікації сигналів з шумом показав, що швидкість збіжності і значення 
функцій помилок краще всього для алгоритму GDX, тому що він містить в собі параметри адаптації та 
збурення. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТАТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ НА БАЗЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 

MAPLE И MAXIMA 
 

Рассмотрена программная реализация гибридных (аналитико-численных) методов решения задач 
статической теории упругости для плит, массивов, основания, полуплоскости на двух системах 
компьютерной математики Maple и Maxima. Она построена в виде пакетов подпрограмм для каждой из 
систем. Подключив пакет к выбранной системе компьютерной математики, пользователь в 
интерактивном режиме, осуществляет ее настройку для автоматического вывода на ЕВМ решения 
задачи определенного класса. Результат аналитического решения задачи сохраняется в переменных и 
может быть применен для дальнейшего анализа в интерактивном режиме. 

Ключевые слова: метод начальных функций, упрощающая символика, препроцессор, операторно-
символическая форма. 

О.Г. ОВСЬКИЙ, В.В. ЛЕОНТЬЄВА 
 Запорізький національний університет 

 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СИСТЕМА РОЗВ‘ЯЗАННЯ ЗАДАЧ СТАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ НА 

БАЗІ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAPLE І MAXIMA 
 

Розглянута програмна реалізація гібридних (аналітико-чисельних) методів розв’язання задач 
статичної теорії пружності для плит, масивів, основи, півплощини на двох системах комп’ютерної 
математики Maple і Maxima. Вона побудована у вигляді пакетів підпрограм для кожної із систем. 
Підключивши пакет до обраної системи комп’ютерної математики, користувач в інтерактивному режимі 
здійснює її налаштування для автоматичного виведення на ЕОМ розв’язку задачі певного класу. Результат 
аналітичного розв’язання задачі зберігається в змінних і може бути застосований для подальшого аналізу в 
інтерактивному режимі. 

Ключові слова: метод початкових функцій, спрощувальна символіка, препроцесор, операторно-
символічна форма. 
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INSTRUMENTAL SYSTEM OF DECISION OF STATIC ELASTICITY THEORIES TASKS ON THE 
BASIS OF COMPUTER‘S MATHEMATICAL SYSTEMS MAPLE AND MAXIMA 

 
Program implementation hybrid‘s (analytical-numerical) methods of the decision of tasks of the static 

elasticity theory for plates, arrays, the bases, half-planes on two computer‘s mathematical systems Maple and 
Maxima are considered. It is constructed in the form of subroutine packages for each of systems. Connecting a 
packet to the computer mathematics selected system, the user in an interactive mode, carries out its adjustment for 
an automatic output on COMPUTER decisions of the task of a certain class. Result of the task‘s analytical decision 
is saved in variables and can be applied for further to the analysis in an interactive mode. 

Keywords: method of the initial functions, simplifying symbolics, preprocessor, operational symbolic form. 
 

Постановка проблемы 
В настоящее время, в связи с появлением новых конструктивных материалов, возникает 

необходимость в росте прочности машин и конструкций с параллельным снижением их себестоимости и 
расходов на их обслуживание. В связи с этим, остро встает вопрос о разработке новых математических 
методов для расчета напряженно-деформируемого состояния различных тел и конструкций. Большинство из 
разработанных методов применяются в системах автоматического проектирования. В каждой из систем 
реализуется основной вычислительный метод, который составляет ядро системы. В большинстве случаев 
используются приближенные численные методы, поскольку они оперируют с дискретным набором данных. 
Аналитические методы используются реже, поскольку программирование аналитических операций в 
системах программирования и разработки приложений (Borland C++ Builder, Delphi и т.д.) является 
отдельной и сложной задачей. Поэтому для реализации аналитических методов на ЭВМ весьма удобно 
использовать системы компьютерной математики (СКМ), которые обладают встроенными 
вычислительными возможностями по обработке аналитических операций. Однако в этом подходе 
существуют свои сложности: СКМ базируются на достижениях в общих разделах математики (алгебра, 
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математический анализ, статистика и т.д.) и не всегда могут полностью обработать результат решения 
конкретной технической задачи. Поэтому они редко применяются в исследованиях сложных технических 
проблем. Несмотря на недостатки систем компьютерной математики все же возможно использование их 
вычислительных средств в качестве составных частей программных комплексов для решения конкретных 
классов технических задач (системы компьютерной математики допускают программирование различных 
алгоритмов на встроенном языке и могут использоваться в качестве инструментов для создания новых 
приложений, на основе которых строится комплекс).  

Именно этой идее и посвящена предлагаемая работа, в которой характеризуется разработанный 
авторами программный продукт– инструментальная система решения статических задач теории упругости 
для плит, пластин, полупространства, построенная в виде пакетов подпрограмм для двух систем 
компьютерной математики Maple и Maxima. Отдельно выделяется характеристика препроцессора 
инструментальной системы, с помощью которого осуществляется процесс предварительного вывода 
символического дифференциального решения в системе. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Значительный вклад в научные достижения по автоматизации проектирования задач теории 

упругости, внесли ученые: Д.В. Вайнберг, А.С. Городецкий, В.С. Гудрамович, В.К. Кабулов, В.В. 
Киричевский, В.Н. Кислоокий, В.В. Пожуев, В.А. Постнов, В.А. Толок, А.Н Шевченко. В направлении 
программирования аналитических операций получены фундаментальные результати учеными: В.З. 
Аладьевым, Н.Н. Васильевым, В.П. Дьяконовым, Г.Б. Ефимовым, М.В. Грошевой, Э.Ю. Зуевой, В.В. 
Івановым, Д.М. Климовым, В.А. Шурыгиным. 

Цель исследования 
Представить новый программный продукт - инструментальную систему, которая  поставляется в 

виде двух пакетов подпрограмм для двух систем компьютерной математики Maple и Maxima. 
Охарактеризовать ее препроцессор, привести пример ее работы на задаче статической теории упругости. 

Изложение основного материала исследования 
Характеристика системы. Предлагаемая система состоит из трех основных блоков: 

препроцессора, процессора и постпроцессора. Препроцессор занимается обработкой вводимых 
пользователем данных и выводом предварительного дифференциального символического решения. Перед 
решением задачи на языке выбранной СКМ необходимо описать входные и выходные параметры, далее с 
помощью подключения пакета подпрограмм осуществить процесс решения поставленной задачи. Система 
работает как программное расширение СКМ. Это позволяет пользователям, которые освоили базовые 
принципы работы с СКМ перейти к решению задач, воспользовавшись документацией к подключаемому 
пакету подпрограмм. В результате применения такой схемы пользователи могут легко вносить изменения в 
работу с документами СКМ, использующими созданную библиотеку. Сам же пакет закрыт и защищен от 
модификаций. Результаты работы процессора можно легко использовать в процессе работы с системой 
Maple (или Maxima), общий результат можно использовать в дальнейшем анализе.  

Препроцессор – набор процедур, предназначенный для автоматизации подготовки исходных 
данных. В системе он занимается выводом предварительного решения в операторно-символической форме и 
заданием начальных функций и граничных условий задачи.  

Препроцессор системы также занимается следующими заданиями: 
а) выбор размерности задачи (двумерная или трехмерная); 
б) выбор системы координат (декартовая, полярная, цилиндрическая, сферическая); 
в) выбор формы получаемого методом начальных функций операторно-символического решения 

(бигармоническое, экспоненциальное); 
г) реализация построения методом Ф-функций решения, удовлетворяющего бигармоническому 

уравнению [3]; 
д) вывод решения в виде операторов [4]; 
Процессор – важнейшая часть работы системы. Процесс работы препроцессора, выполняющего 

расчеты методами начальных функций В.З. Власова [1] и алгоритмом вывода аналитического решения 
задачи упругости для полуплоскости В.А. Толока, можно условно разбить на следующие этапы: 

а) перевод решения из операторно-символической формы в алгебраическую [5]; 
б) реализация процедуры Галеркина [2]; 
в) интегрирование и дифференцирование выражений с радикалами; 
г) числовой счет. 
В роли постпроцессора выступают графические процедуры выбранной системы компьютерной 

математики. Средств графического пакета выбранной СКМ достаточно для того, чтобы полностью дать 
графическую интерпретацию полученных решений. В случае усложнения анализа численной информации 
рассматриваемых задач разработчик может изменить постпроцессирование, введя дополнительные функции 
в графические пакеты СКМ. Разработанные пакеты могут быть интегрированы в ядро систем компьютерной 
математики для повышения скорости проведения вычислений.  
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Работа в инструментальной системе. Язык системы предназначен для описания рассматриваемой 

задачи и методов ее расчета, используя структурный подход. Все инструкции, описывающие модель и 
расчетную методику, должны относиться к определенному классу типа задаваемой задачи, для которой они 
будут действительны. Под типом задачи здесь подразумевается деление в зависимости от размерности, типа 
используемых координат и наличия в условии признаков, позволяющих сделать вывод о структуре 
задаваемого объекта (пластина, плита, основание, полуплоскость). Безотносительно к какому-либо типу 
задачи могут задаваться лишь глобальные константы и функции, определенные пользователем. 

Для того, чтобы решить поставленные задачи необходимо запустить среду Maple и подключить 
откомпилированную библиотеку к создаваемому документу. Для этого в режиме worksheet Maple 
набирается следующая последовательность команд: 

 
restart;  
read(`c:/Vlasov.m`); 
with(vlasov): 
 
После подключения библиотеки, вызывается ее главная процедура operators со следующим списком 

параметров в скобках: v_axes – обязательный параметр, задает систему координат (cartesian – обычная 
декартовая система, polar – полярная); v_dimension - обязательный параметр, задающий размерность задачи 
(2-плоская задача, 3-трехмерная); v_change – необязательный параметр, меняет ось, относительно которой 
строится решение в плоской задаче (принимает значение yes), по умолчанию строится решение 
относительно оси y, на практике можно получать решение и для оси x; v_type – тип решения, bigarmonic-
бигармоническое (exp - экспоненциальное). Для трехмерной задачи вместо необязательного параметра 
v_change используется обязательный v_axe (x, y, z – оси вывода). Вызвав процедуру operators и задав 
начальную инициализацию, автоматически получаем решение общей задачи теории упругости. Пример 
вызова ниже: 

operators(v_axes=cartesian,v_dimension=3,v_axe=z,v_type=bigarmonic): 
operators(v_axes=cartesian,v_dimension=2,v_type=bigarmonic): 
 
Общее решение предоставляется в операторно-символической форме и хранится в переменных 

Maple U, V, X, Y, sigmax, sigmay, tau в случае двумерной задачи и в U, V, W, X, Y, Z, sigmax, sigmay, tau – в 
трехмерном случае. Операторно-символическая форма, содержащая дифференциалы высших порядков 
слишком сложна для проведения вычислительных операций. Для двумерного случая эти операции 
осуществляются путем вызова процедур библиотеки n(expr), где expr – решение в операторной форме (а 
именно через операторы Luu, Luv и т.д.) и num(expr) для трехмерной задачи. После перевода в численную 
форму над решением проводятся операции по интегрированию, осуществляется процедура Галеркина и 
строятся уравнения, с помощью которых решается задача и находятся коэффициенты An, Bn для двумерной 
задачи и Anm, Bnm, Cnm – для трехмерной. Для двумерной задачи – процедура galerkin2(expr, sin(a[n] x)), 
трехмерная - galerkin(expr, sin(a[n] x)*cos(b[m] y)). 

В процессе программирования аналитического метода начальных функций В.З. Власова в Maple 
была создана библиотека Vlasov.m для автоматического выделения операторов общего решения уравнений 
теории упругости в двумерной и трехмерной постановке.  

В библиотеке используются следующие функции системы Maple. Функция simplify(expr) – 
упрощение выражения expr. В данной форме записи производится символическое (алгебраическое) 
упрощение выражения expr. Функция subs(старое_выражение = новое_выражение, выражение) – замена 
переменной (выражения) на их новые символические значения. Функция solve(уравнение, переменная) – 
решение одного уравнения относительно заданной переменной. Функция collect(expr, x) производящая 
приведение подобных членов по заданной неизвестной величине x (может принимать список неизвестных 
величин в случае полинома нескольких переменных) [7]. 

В случае системы компьютерной математики Maxima для уточнения типа задачи вводятся 
служебные слова operators и polupro с похожим типом фактических параметров. Они описывают 
размерность задачи, тип координат, вид общего препроцессорного решения. И глобальная переменная 
n_sloy – указывающая, со скольких слоев состоит объект в задаче. 

Первым оператором при описании типа задачи должен быть load("имя_библиотеки") 
инициирующий обращение к препроцессору [8]. Далее следуют глобальная переменная n_sloy и служебное 
слово operators (или polupro), уточняющее тип задачи.  

Для того, чтобы решить поставленные задачи необходимо запустить среду maxima и подключить 
откомпилированную библиотеку к создаваемой программе. Для этого в интерактивном режиме набирается 
следующая последовательность команд. 

 
kill(all)$ 
load("d:\\vlasov\\vlas.mac")$ 
operators(D3,cartesian,z)$ 
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После подключения библиотеки, вызывается ее главная процедура operators со следующим списком 

параметров в скобках: D3 - обязательный параметр, задающий размерность задачи (2-плоская задача, 3-
трехмерная); cartesian – обязательный параметр, задает систему координат (cartesian – обычная декартовая 
система, polar – полярная); тип решения, bigarmonic-бигармоническое (exponential - экспоненциальное). (x, 
y, z – оси вывода). Вызвав процедуру operators и задав начальную инициализацию, автоматически  получаем 
решение общей задачи теории упругости.  

 
operators(D3,cartesian,z)$ 
operators(D2,cartesian)$ 
 
Общее решение предоставляется в операторно-символической форме и хранится в переменных U, 

V, X, Y, sigmax, sigmay, tau в случае двумерной задачи и в U, V, W, X, Y, Z, sigmax, sigmay, tau – в 
трехмерном случае. Для вывода предварительного операторно-символического решения используется 
упрощающая символика 

Пример работы системы. Задача о равновесии двухслойного упругого основания под действием 
вертикальной равномерно распределенной нагрузки p, приложенной по верхней прямой основания y = h. 
Длина основания 

21 AA − , ширина h. Отрезок действия нагрузки p [ ]21 , aa , при этом 2211 AaaA <<< . 
Вводится предположение, что основание расположено на жестком материке, причем между материком 
отсутствует трение. 

Перемещения и напряжения в первом слое упругого основания, работающего в условиях плоско-
деформируемого состояния, могут быть представлены в виде:  
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где xxfi αα sin),( =  при 4,1=i  и xxfi αα cos),( =  при 5,3,2=i ; 

xxgi αα cos),( =  при 4,1=i  и xxgi αα sin),( =  при 5,3,2=i ; 
через Aik обозначены известные функции числовой формы операторов L согласно работе [6] для начальных 
функций 
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функции Bik  определяются, так же как и функции Aik из выражений работы [6] только для начальных 
функций: 
 










==

==

∑ ∑

∑ ∑
∞

=

∞

=

∞

=

∞

=

1 1

0
4

0
4

0
3

0
3

1 1

0
2

0
2

0
1

0
1

,sin,cos

,sin,cos

n n
nnnn

n n
nnnn

xuUxuU

xuUxuU

αα

αα
 

 
т.е. отличается от формы Рибьера, где сначала идет sin, а потом cos. 

Напряжения и перемещения в произвольном m-м слое неограниченного основания в случае 
непрерывности векторов перемещений и напряжений при переходе через плоскость контакта слоев, 
определяются по формулам 
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здесь, матрицы *
ki

A  и *
ki

B  представляют собой соответственно произведение матриц 
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Неизвестные функции 0
ku  и 

*0
ku находятся из граничных условий на плоскости. 

На начальной прямой y = 0 перемещение 2U  и касательное напряжение равны 0. Для определения 
остальных неизвестных функций используются граничные условия задачи на верхней прямой hy = . 
Нагрузка p представляется в виде интеграла Фурье: 
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Приравниванием выражения для напряжений 

3U  и 4U  из граничной прямой hy =  соответственно 
значению (3) и 0, получается СЛАУ для определения неизвестных начальных функций 
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Определяя из (4) функции 0

iu  и )3,1(*0 =iui  и подставляя в (2), находим напряженное и 
деформированное состояние упругого основания. Выражения (2) не являются интегрируемыми в 
элементарных функциях, поэтому используются методы численного интегрирования с конечными 
границами для построения числовых решений. 

Исходные данные для расчета: 
 

 
 
Вид графиков числовых решений на рис. 1. 
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Рисунок 1. – Перемещения и напряжения двумерного упругого основания 
 

Выводы 
В работе была представлена инструментальная система решений задач статической теории 

упругости и охарактеризован ее препроцессор. Область применения системы – расчет статических задач 
теории упругости для однородных и слоистых конструкций для плит, пластин аналитическим методом 
начальных функций В.З. Власова. В систему интегрированы подпрограммы работы с упрощающей 
символикой, которая позволяет работать с дифференциальными и интегральными выражениями, как с 
алгебраическими с учетом правил дифференцирования и интегрирования. 
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Рассмотрена проблема математического моделирования и исследования кинетических параметров систем 

диффузионного массопереноса типа "фильтрация-консолидация", протекающих в микропористых средах. Предложено 
объектно-ориентированную архитектуру и реализовано программное обеспечение для поддержки проведения 
численных экспериментов по исследованию влияния различных факторов на кинетику процесса массопереноса в среде. 
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CONSOLIDATION" TRANSFER IN MEDIUM OF MICROPOROUS STRUCTURED PARTICLES  

 
The problem of mathematical modeling and study of kinetic parameters of diffusion mass transfer of "filtration-

consolidation" matched occurring in microporous media has been focused. A object-oriented software design and 
implementation for  numerical experiments support of influence of various factors on kinetic process of mass transfer in the 
media study has been proposed.. 
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Постановка проблеми 

Створення сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі хімічної, фармацевтичної, 
харчової та біоінжерії ставить нові задачі по вивченню механізмів кінетики та інтенсифікації процесів 
фільтраційного масопереносу під тиском біохімічних матеріалів. Перед нами постає завдання розробки 
автоматизованих інструментів проектування на основі математичних моделей, що максимально точно 
описують досліджувані процеси, та програмного забезпечення, яке дозволяє провести швидке чисельне 
моделювання. 

Розглядається задача масопереносу в багатоструктурному неоднорідному двофазному середовищі 
(solid - liquid) під тиском через напівпроникну мембрану. Тверда фаза включає в себе макроструктури -
міжчастинковий простір, заповнений рідиною та мікроструктури - частинки та клітинні конгломерати 
рослинного походження з розгалуженою системою пор, що містять рідину. Під дією градієнтів тиску, що 
виникає в середовищі, тверда фаза пластично деформується, консолідуючись між собою та зменшуючись в 
об‘ємі у такий спосіб. В результаті зменшення об‘єму пор в твердій фазі, рідина активніше переміщається з 
простору мікроструктур в простір макроструктур і через напівпроникну мембрану виходить назовні. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В даний час більшість статей про моделювання фільтраційного відтиску пористих матеріалів, 
базуються на теорії фільтрації/консолідації, що розроблена для ґрунтів [1] і мінеральних фільтраційних 
поверхонь [2]. Ця теорія дає комплексний підхід до опису потоку рідини всередині стискуваних пористих 
матеріалів на основі аналогії з теорією дифузії Фіка. При цьому, коефіцієнт консолідації має зміст 
аналогічний до коефіцієнтів дифузії і теплопровідності. Така аналогія була джерелом багатьох досліджень з 
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моделювання процесів екстракції рідини з біологічних матеріалів [3, 4]. Відносно нові дослідження [5] 
дають необхідну інформацію про фільтраційно-консолідаційні характеристики пористих біологічних 
матеріалів, в яких було  експериментально визначено коефіцієнти консолідації для окремих частинок. Тому, 
більш реалістичним є моделювання фільтраційного відтиску середовищ пористих частинок з урахуванням 
стискування як пористих частинок так і всього середовища [6]. 

Метою роботи є на основі математичних моделей дворівневої фільтрації спроектувати комплекс 
програмного забезпечення для числового моделювання кінетики переносу типу “фільтрація-консолідація” в 
середовищах частинок мікропористої структури. 

 
Постановка задачі 

Розглядаються середовище пористих частинок, що містить рідину, яке піддається одно 
направленому стисканню. При цьому, рух рідини відбувається як всередині частинок 
(внутрішньочастинковий простір) так і за їх межами (міжчастинковий простір), а також між цими двома 
просторами. Частинки являють собою прямокутні паралелепіпеди, з пористою структурою, а саме 
середовище розглядається як біпористе. Перший шар пористості формується на рівні міжчастинкового 
простору і характеризується низькою ємністю і високою гідравлічною проникністю. Вологомісткі частинки 
формують другий шар пористості, що характеризується високою місткістю і низькою гідравлічною 
проникністю.  

Задача А. Побудувати в області ( ){ }1 , : 0, 0m m mD t z t z h= > < <  розв’язок ( )1 , mP t z  рівняння 
консолідації для міжчастинкового простору, що описується диференціальним рівнянням: 

( ) ( ) ( )2
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Задача Б. Побудувати в області ( ){ }2 , , : 0, ,0m m m m m mD t x z t x R z h= > < < <  розв’язок 

( )2 , ,m mP t x z  рівняння консолідації для частинки, що описується диференціальним рівнянням: 

( ) ( )2
2 2

2 2
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∂ ∂
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з початковими умовами: 
( )2 0, ,m m t EP t x z P= =
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та крайовими умовами  
( )2

0

, ,
0

m

m m
x

P t x z
x =

∂
=

∂
,  ( ) ( )2 1, , , ,

mm m x R mP t x z P t z= =    (6) 

де , 1, 2i
i

i

Gb i
µα

= =  - коефіцієнт консолідації для міжчастинкового простору та для частинки відповідно.  

Методика отримання аналітичного та числового розв’язків задач А і Б описана в працях [6, 7]. 
Архітектура програмної системи. З метою автоматизації інженерних розрахунків на базі 

запропонованої моделі розроблено комплекс програмного забезпечення, яке дозволяє за заданими вхідними 
параметрами чисельно змоделювати кінетичні характеристики процесу фільтрації-консолідації в 
досліджуваному матеріалі.  

Програмне забезпечення розроблено з на базі об’єктно-орієнтованого підходу з використанням мови 
програмування Java та додаткових бібліотек і фреймворків. Архітектурно, система розділена на дві частини, 
перша з них відповідає за розв’язки математичної моделі, а друга - за представлення отриманих даних у 
вигляді наочних графіків. Взаємозвязки класів, які реалізують розв’язки математичної моделі, представлено 
на рис.1. Запропонована архітектура дозволяє поєднувати різні розв’язки моделі, як то чисельні чи 
аналітичні, і вибирати найбільш підходящий відповідно до поставленої практичної задачі. 
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Рис.1. Архітектура системи, що реалізує числові та аналітичні розв’язки математичної моделі 

 
Так як отримані числові результати моделювання необхідно представляти в зручній для дослідника 

формі, то реалізовано колекцію класів, що дозволяють використовувати розроблені класи математичних 
моделей в якості джерела даних та будувати в реальному часі різноманітні варіанти графічних залежностей 
(часові, просторові, порівняльні та інші). UML-діаграма відповідних класів приведена на рисунку 2.  

 

 
Рис. 2. Архітектура системи, що реалізує графічне представлення результатів числового експерименту 

 
Чисельне моделювання. На основі запропонованої архітектури та розв’язків математичної моделі 

розроблено спеціальне програмне забезпечення для підтримки наукових експериментів, яке дозволяє за 
заданими вхідними параметрами отримати профілі зміни тисків в середовищі та в частинах, їх градієнти та 
інші кінетичні параметри в реальному часі.  На рис. 3 приведено приклади вікон налаштування програмного 
забезпечення, де можна задати основі параметри числового експерименту. 

        
Рис. 3. Вікна налаштувань основних параметрів числового експерименту 

 
За заданими вхідними параметрами відбувається обчислення зміни профілів тисків від часу та від 

координати для різних наперед заданих положень частинки в середовищі (рис.4).  
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Рис. 4. Вікно представлення графічних результатів числового експерименту 

 

Реалізована можливість порівняння поведінки кривих, отриманими за різними розв’язками чи 
побудованими при різних вхідних параметрах, що дозволяє швидко перевіряти коректність розв’язків чи 
вплив того чи іншого параметру моделі на загальну кінетику досліджуваного процесу. Так, на рис.5 
приведено результати порівняння чисельного та аналітичного розв’язків моделі переносу типу “фільтрація-
консолідація” в середовищі частинок мікропористої структури.  

 

 
Рис.5. Результати порівняння числового та аналітичного розв’язків моделі  

 

Висновки 

На основі розв’язків математичної моделі переносу типу “фільтрація-консолідація” для середовища 
частинок мікропористої структури, розроблено програмне забезпечення та проведено числові експерименти 
що до моделювання кінетики масопереносу. Отримані результати вказують на корисність запропонованого 
підходу, а його використання для підтримки наукових експериментів дозволить суттєво підвищити їх 
продуктивність та результативність.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ДАНИХ В ЧАСТИНІ ПІДВИЩЕННЯ 
ІНФОРМАТИВНОСТІ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
Розглянуті основні сучасні методи обробки двовимірних цифрових даних. Проаналізовані 

особливості існуючих методів обробки стосовно їх застосування до цифрових багатоспектральних 
фотограмметричних зображень в частині підвищення їх інформаційної значущості. Обґрунтована 
важливість створення геометричних моделей інформаційного подання багатотонових 
фотограмметричних зображень, інваріантних відносно факторів формування за рахунок розробки 
вдосконалених методів попередньої обробки. 

Ключові слова: цифрові дані, фотограмметричне зображення, геометрична форма, інформаційна 
значущість. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАТИВНОСТИ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Рассмотрены основные современные методы обработки двумерных цифровых данных. 
Проанализированы особенности существующих методов обработки относительно их применения к 
цифровым многоспектральным фотограмметрическим изображениям в части повышения их 
информационной значимости. Обоснована важность создания геометрических моделей информационного 
представления многотоновых фотограмметрических изображений, инвариантных относительно 
факторов формирования за счет разработки усовершенствованных методов предварительной обработки. 

Ключевые слова: цифровые данные, фотограмметрическое изображение, геометрическая форма, 
информационная значимость. 

O.V.SPIRINTSEVA,V.V.SPIRINTSEV 
Dnepropetrovsk National University named after Oles Honchar 

 
THE ANALYSIS OF DIGITAL DATA PROCESSING METHODS IN ORDER TO RISE  

THE PHOTOGRAMMETRIC IMAGES INFORMATION VALUE 
 

The basic modern 2D digital data pre-processing methods are considered. The peculiarities of existing 
processing methods regarding their application to digital photogrammetric multispectral images in order to rise 
their information value are analyzed. The importance of geometric models creation of multitone photogrammetric 
image representation invariant under forming factors at the expense of the improved pre-processing methods 
development is substantiated. 

Key-words: digital data, photogrammetric image, geometric form, information value. 
 

Постановка проблеми 
Фотограмметричні зображення, отримані видовими засобами дистанційного зондування у низці 

спектральних діапазонів електромагнітного випромінювання, забезпечують подання фізичного стану 
матеріальних об'єктів, інформативність якого тим більша, чим більша кількість спектральних інтервалів 
фіксації цього випромінювання [1]. Серед численних кількісних характеристик фізичного стану об'єктів 
зондування, суттєвих для їхнього розпізнавання (ідентифікації), найбільшу значущість має геометрична 
форма (ГФ) [2]. 

Існуючі на даний час методи ідентифікації зображень базуються на статистичному описі факторів, 
що визначають форму об'єктів. Між тим, статистичні характеристики параметрів формування відомі лише у 
виняткових ситуаціях [3, 4]. 

Тому особливу значущість набуває проблема створення геометричних моделей інформаційного 
подання таких зображень, які інваріантні відносно факторів формування з урахуванням їхньої часткової 
визначеності, і розробки на цій основі методів класифікації (ідентифікації) об'єктів, візуалізованих на 
зображеннях. 
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Аналіз останніх досліджень 
Актуальним завданням у рамках задачі покращення ефективності ідентифікації ГФ об'єктів є 

обробка багатоспектральних растрових зображень, що забезпечує збільшення їх інформаційної значущості. 
За ГФ та розподілом яскравості фотограмметричні зображення суттєво відрізняються внаслідок різних 
випромінювальних характеристик об’єкту у різних спектральних діапазонах.  

Сучасний рівень вимог до достовірності ідентифікації ГФ об'єктів фотограмметричних зображень, 
одержаних засобами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), зумовлює необхідність використання методів 
збільшення інформаційної значущості таких зображень, зокрема, шляхом суміщення в єдиному графічному 
об’єкті високих показників просторової (геометричної) та спектральної розрізненості. Умова, якій мають 
відповідати зазначені методи, полягає в збереженості лінійності між утвореними та первинними даними, що 
зумовлено проблематикою предметної області. У ряді досліджень за тематикою попередньої обробки 
багатотонових растрових зображень першочергова увага приділяється покращенню їхньої візуальної якості 
без урахування фізичних механізмів фіксації видової інформації, зокрема міжканальної кореляції, що 
унеможливлює визначення інформаційної значущості зображень з позицій аналізу та інтерпретації (метод 
колірної нормалізації "Brovey"). Інші дослідження присвячені розв’язанню даної задачі на основі 
обчислення статистичних параметрів цифрових зображень (метод аналізу головних компонент), визначення 
яких ускладнено на великих обсягах первинних даних. Питання щодо декореляції первинних видових даних 
вирішується у ряді досліджень, заснованих на переході до кольорово-різницевих метрик (кольорово-
метричні методи обробки), але за таких методів враховується лише внесок спектральної інформації, що 
міститься в первинних багатотонових зображеннях.  

Формулювання цілей статті 
Метою статті є аналіз теоретичної бази розпізнавання ГФ матеріальних об'єктів на основі 

багатоспектральних зображень (БСЗ), одержуваних іконічними засобами в оптичному та інфрачервоному 
діапазонах електромагнітного спектру із забезпеченням інваріантності щодо позиційних умов формування. 

Основна частина 
Розглянемо ряд поширених сучасних та класичних методів і підходів до обробки двовимірних 

цифрових даних з метою подальшого застосування їх до підвищення інформаційної значущості 
багатоспектральних фотограмметричних зображень. 

Пірамідальні методи об'єднання зображень 
Сучасний розвиток і поширення геоінформаційних систем забезпечує виняткові можливості для 

отримання результатів об’єднання на базі проекційних даних, одержаних з носіїв різних типів та класів. 
Методи об’єднання зображень дозволяють одержати зображення на базі певної сукупності первинних даних, 
які відносяться до однієї області інтересів [5]. БСЗ, отримані засобами ДЗЗ, містять спектральну 
інформацію, яка важлива при розпізнаванні колірних відтінків та дозволяє дешифрувати на знімках малі, але 
часто важливі деталі зображень. У той же час панхромні зображення (ПнЗ) спектральної інформації не 
несуть, але мають просторову розрізненість вищу, ніж БСЗ. За допомогою об’єднання можна отримати 
зображення, які, окрім високої просторової розрізненості та спектральної складової, міститимуть 
інформацію, відсутню у первинних даних (при використанні зображень, отриманих за допомогою 
мікрохвильової зйомки та активної локації). Це свідчить про необхідність розробки методів автоматичної 
обробки видової інформації шляхом об’єднання в одному растровому зображенні високих показників 
просторової та спектральної розрізненості.  

Метод головних компонент, метод "Brovey", кольорово-метричні та пірамідальні методи набули 
широкого застосування при об'єднанні зображень. Пірамідальні методи виявляються найбільш ефективними 
при підвищенні характеристик інформативності растрових зображень (інформаційна та сигнальна ентропія, 
індекс структурної схожості). 

Буртом та Адельсоном [6] було запропоновано один з перших пірамідальних методів представлення 
сигналів, в основу якого покладено каскадне включення гаусcовських низькочастотних фільтрів (НЧФ). 
Метод було названо пірамідою Лапласа. Первинний сигнал пропускається через НЧФ )(ωA  з подальшім 
проріджуванням. В результаті отримуємо низькочастотну складову. Високочастотна складова формується за 
рахунок операції інтерполяції, згортки з інтерполюючим фільтром )(ωH та відніманням результату від 
первинного сигналу. Така процедура може проводитись до заздалегідь обумовленого рівня розкладу 
(декомпозиції). Реконструкція реалізується шляхом інтерполяції низькочастотної складової, згортки з 
фільтром )(ωH та додаванням до високочастотної складової. Повна піраміда будується за рекурентною 
формою. 

В загальному випадку усі пірамідальні методи базуються на розкладі первинного сигналу по певній 
системі базисів: 

 ∑
=

=
N

n
nncX

0
ψ , (1) 
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де nψ  – базис розкладу, nc – коефіцієнти розкладу, N – максимальний рівень декомпозиції. В піраміді 
Лапласа у якості базисної функції nψ  виступає функція Гаусса. Взагалі, в пірамідальних методах розкладу 
для формування базису nψ , окрім певної функції, також можуть використовуватися набори функцій. 

Шукане зображення формується в результаті оберненого пірамідального перетворення на базі 
високочастотної (ВЧ) складової первинного БСЗ та утвореної за певним правилом низькочастотної 
складової (НЧ). 

Одним з пірамідальних розкладів, який в останній час набув широкого застосування в обробці 
зображень, є вейвлет-розклад.  

Вейвлет-технології оброблення багатоспектральних растрових зображень 
Пряме вейвлет-перетворення означає розкладання довільного вхідного цифрового сигналу за 

принципово новим базисом у вигляді сукупності пакетів – вейвлетів. За рахунок зміни масштабів вейвлети 
здатні виявити розходження в характеристиках на різних шкалах, а шляхом зрушення проаналізувати 
властивості цифрового сигналу в різних точках на всьому досліджуваному інтервалі [7].  

В основі вейвлет-перетворення покладено використання двох інтегрованих по усій осі t  функцій: 
– вейвлет-функції psi )(tψ , які визначають деталі сигналу та породжують сукупність 

деталізуючих коефіцієнтів; 
– масштабуюча (скейлінг) функція phi )(tϕ , яка визначає грубе наближення (апроксимацію) 

сигналу та породжує коефіцієнти апроксимації. Слід зазначити, що функції )(tϕ  існує лише для 
ортогональних вейвлетів. 

Для дискретизованого інформаційного сигналу, а саме з такою формою сигналу вейвлет-базис, на 
основі якого планується здійснювати його обробку, може бути сформований шляхом відповідної 
дискретизації параметрів зсуву та масштабування [8]: 

 






=

=
m

m

anbb

aa

00

0 , (2) 

де 10 >a , 00 >b  – фіксовані параметри, значення m відповідають різній ширині вейвлета, Zn∈ . Таким 
чином дискретна форма вейвлет-базису має вигляд: 

)( 00
2/

0, nbtaa mm
nm −= −− ψψ , (3) 

а дискретна форма вейвлет-перетворення набуває вигляду 

∑ ∑
∈ ∈

−− −=
Zm Zn

mm
nm nbtaaCtf )()( 00

2/
0, ψψψ . (4) 

При певному виборі ψ , 0a , 0b  функції nm,ψ  утворюють ортонормовані базиси. Так при  

1,2 00 == ba  отримаємо вейвлет-базис 

)2(2)( 2/
, ntt mm
nm −= −− ψψ , (5) 

відомий як базис Хаара, який є єдиним базисом для якого можливе аналітичне подання: 
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Для інших вейвлетів, більш високих порядків, вказані залежності формуються внаслідок 
ітераційного обчислювального процесу і мають вигляд сплесків, що пояснює термін "wavelet". 

Існує механізм розкладу дискретного сигналу, позбавлений надмірності у кількості коефіцієнтів 
розкладу, який базується на використанні принципів кратномасштабного аналізу [8], за якого кожний 
первинний сигнал )(rf  можливо представити за допомогою двох складових: апроксимуючої та 
деталізуючої, – з наступним їх дробленням з метою зміни рівня розкладу: 

∑
=

+=
n

i
in rDetrApprf

1
)()()( , (7) 

де n – максимальний рівень декомпозиції, тобто сигнал )(rf  на (j–1)-ому рівні декомпозиції можна 
представити у вигляді [8]: 
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де { }j
kc  та { }j

kd  множини апроксимуючих та деталізуючих вейвлет-коефіцієнтів j-ого рівня декомпозиції, 

обчислення яких можливе без безпосереднього використання функцій kj,ϕ та kj,ψ – за допомогою 
ітераційного подання [7]: 
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де { }kmkm gh 22 ; ++ – множина коефіцієнтів, яка утворює двохсмуговий блок фільтрів. 
Максимальний рівень розкладу визначається згідно з наступним виразом: 
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де SL  – довжина сигналу, WL  – максимальна довжина вейвлет-фільтру. Обернені квадратні дужки 
означають нехтування дробовою частиною. 

Декореляція просторових розподілів яскравості 
Основою методів збільшення інформативності зображень, одержаних засобами дистанційного 

зондування, є декореляція ("руйнування" статистичного зв’язку) між розподілами яскравості зображень, 
одночасно отриманих у різних спектральних діапазонах електромагнітного проміння – носія видової 
інформації [9]. З геометричної точки зору таке "руйнування" означає ортогоналізацію багатовимірних 
векторів, які подають розподіли яскравості зображень, отримані у різних спектральних діапазонах – 
складових БСЗ.  

Методи декореляції просторових розподілів яскравості багатоспектральних растрових зображень, 
які є основними методами підвищення інформаційної значущості БСЗ, включають метод головних 
компонент та методи ортогоналізації зображень спектральних каналів БСЗ. 

Метод головних компонент 
Перетворення головних компонент є оптимальним в сенсі мінімізації середньоквадратичної 

похибки між вектором та його наближенням. Назва цього перетворення пов'язана з вибором власних 
векторів з найбільшими (головними) власними значеннями коваріаційної матриці.  

Таким чином, основними властивостями методу головних компонент є 
– декореляція компонентів векторних даних; 
– мінімізація накопичуваної під час проекціювання похибки. 
Існуючі на даний час методи декореляції базуються, в основному, на розглянутому методі головних 

компонент [10], заснованому на перетворенні Карунена-Лоева, але цей метод не гарантує повної 
ортогоналізації. 

Ортогоналізація просторових розподілів яскравості 
Поширеним способом ортогоналізації просторових розподілів яскравості є ортогоналізація на 

основі процесу Грама-Шмідта чи QR-розкладання даної матриці А [11]. Класичним методом побудови  
QR-розкладання є процес ортогоналізації Грама-Шмідта, спрямований на отримання ортонормованого 
базису nqq ,,1   (сукупність векторів-стовбців відповідає матриці Q) підпростору, натягнутого на вектори-
стовбці naa ,,1   (сукупність векторів-стовбців відповідає матриці А).  

Метод відображень Хаусхолдера є одним з розповсюджених методів пошуку QR-розкладання, при 
цьому квадратна матриця S (саме відображення Хаусхолдера) є симетричною та ортогональною [12]. 
Геометрична інтерпретація множення матриці S на вектор x полягає в тому, що вектор S*x отримуємо 
відображенням вектора x відносно гіперплощини, ортогональної вектору 12eχχρ ±= , який має назву 

вектора Хаусхолдера, при цьому е1 – відповідний вектор одиничної матриці. 
Алгоритм QR-розкладання на основі обертань Гівенса є аналогічним алгоритму, який використовує 

відображення Хаусхолдера, але метод обертань вважається більш повільним у порівнянні з методом 
відображень. 

Висновки 
Розглянуто основні поширені сучасні методи та підходи до обробки двовимірних цифрових даних 

та підвищення інформаційної значущості багатоспектральних фотограмметричних зображень. Зокрема: 
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– метод колірної нормалізації, дозволяє покращувати візуальну якість БСЗ, але без урахування 
фізичних механізмів фіксації видової інформації (міжканальної кореляції); виявлено, що цей 
недолік заважає визначенню інформаційної значущості зображень щодо їх інтерпретації; 

– пірамідальні методи об'єднання зображень є найбільш ефективними при підвищенні 
характеристик інформативності растрових зображень, але потребують значних обчислювальних 
ресурсів (при цьому виникають труднощі при використанні всього наявного обсягу первинних 
видових даних); вони розвиненні для зображень, отриманих обмеженою кількістю сенсорів 
видової інформації;  

– кратно-масштабний аналіз БСЗ на основі вейвлет-технологій виявляє найбільшу ефективність при 
одночасній обробці багатоспектрального та панхромного зображень. У роботі встановлено, що 
вейвлет-аналіз дозволяє отримувати кращі результати обробки при використанні оптимізації за 
певним критерієм інформативності, що унеможливлює універсальне його використання; 

– методи декореляції просторових розподілів яскравості, що засновані на обчисленні статистичних 
параметрів цифрових зображень, визначення яких утруднено при великих обсягах первинних 
даних. Також за таких методів враховується лише внесок спектральної інформації, що міститься в 
первинних багатотонових зображеннях. 

Аналіз наведених методів попередньої обробки багатоспектральних растрових зображень дозволяє 
встановити недоліки цих методів відносно підвищення інформаційної значущості зображень та 
ідентифікації ГФ об'єктів на них з урахуванням нечіткості статистичних характеристик параметрів 
формування таких зображень. 

Перспективи досліджень 
Сучасний рівень вимог до достовірності ідентифікації ГФ об'єктів багатотонових 

фотограмметричних зображень, одержаних засобами ДЗЗ, зумовлює необхідність розробки прикладних 
методів ідентифікації таких зображень, інваріантних відносно факторів формування з урахуванням їхньої 
часткової визначеності. Розробка таких методів можлива при використанні вдосконалених методів 
попередньої обробки.  
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The article discusses the method of optimization of control by organizational system. To ensure minimum 
processing time and the perception of information management solution operator asked to perform on the basis of 
program agents. 
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Введение 

Одной из основных особенностей управления современными технологическими комплексами 
является быстрое изменение производственной обстановки.  Для эффективного управления такими 
комплексами от оператора (лица принимающего решение, ЛПР), при принятии решений требуется быстрая 
актуализация знаний. При этом следует учитывать тот факт, что  большую часть информации оператор 
получает визуально, информационная нагрузка распределяется неравномерно, а ошибки оператора, 
управляющего таким сложным комплексом, может привести  к миллионным убыткам, и  возможно к 
трагическим последствиям. 

В современных интеллектуальных системах управления, которые разрабатываются как системы с 
искусственным интеллектом, процесс обработки информации представлен как задача получения 
необходимых данных для управления [1, 5]. Большая сложность задач обработки таких данных позволяет 
ставить вопросы, которые следует решать при формировании новых принципов развития способностей 
человека, особых качеств операторов, готовности принимать решение в нестандартных, нетипичных 
ситуациях, в условиях дефицита времени. С целью тренировки принятия ответственных решений в такие 
системы обучения могут быть включены компьютерные технические средства, позволяющие моделировать 
проблемные ситуации, создавать игровые ситуации, использовать полигонное моделирование 
психологического содержания в экстремальных ситуациях [2].  
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Для решения задач обработки информации и эффективного анализа данных, и как результат,  

распознавания сложных образов, необходимо разрабатывать новые модели и методы повышения 
эффективности отображения информации в интеллектуальных системах, таких, как технология анализа 
информации (изображения), разработка критериев оценивания информативности изображений и расстояния 
между образами при идентификации изображения. 

При этом следует отметить, что при создании интеллектуального интерфейса для обучающего 
технического комплекса, понятие информативности напрямую связано с понятием полезности поступающей 
информации, и согласно Шеннону [3], под информативностью изображений следует понимать снятую 
неопределенность наших знаний о графическом объекте, сцене. 

Постановка проблемы 
Разработка управляющих (или обучающих) систем, позволяющих осуществлять оптимальное 

управление в смысле минимизации времени на принятие решения при получении изображения. 
Теоретические исследования 

Пространства образов, сигналов и информационное пространство являются нормированными 
метрическими пространствами  [3, 4].  

Входные образы принадлежат нормированному метрическому пространству A  с нормой 
( )ii aPa =   и метрикой ( ) ( )ijij a,aP1a,a −=α , определяющей расстояние между входным событием и 

выдвинутой гипотезой, где ( )iaP  – вероятность события появления образа [4, 7]. 
В случае, когда при получении алфавита образов V  для набора типовых сцен S  функционалом 

цели является время на принятие решения, задача сводится к определению оптимума времени прT , т.е. на 

поиск условий, при которых время на принятие решения будет минимальным .minTпр →  

Если источник изображения формирует (генерирует) образы 0I


 с определенными вероятностями, 

то приемник изображения выдвигает гипотезы nI


 из заданного алфавита с соответствующими 

вероятностями. Степень достоверности гипотезы nI


 определяется расстоянием между образом,  
реализованным источником и гипотезой приемника [3, 7].  

Для проверки работоспособности метода проведено моделирование системы с использованием 
градиентной процедуры в задаче компенсации входного изображения [7]. При реализации системы 
распознавания получаем структуру с явно выраженной обратной связью (рис.1). 

 
 

оI


nI


εI

)(tε

)(tU

Регулирующее устройство Входной сигнал 

Управление 
 

Рис. 1.  Структура системы компенсации входного изображения 
 

Рассматривая эту модель, как управляемую динамическую систему, можно определить оптимальное 
управление в смысле минимизации времени переходного процесса. Такая система представляет собой 
объект программного обеспечения, который выполняет ряд операций в интересах пользователя или другой 
программы, имеет определенную степень независимости, автономности и использует знания при принятии 
того или иного решения.  

Одной из составляющих таких систем являются интерфейсные агенты, как программно-аппаратные 
элементы компьютерных систем, которые обладают следующими свойствами: автономность поведения, 
возможность реагирования на возмущения окружающей среды, адаптивность поведения [6]. 

Управление организационной системой осуществляется при помощи передачи сообщений, 
следовательно, для решения задачи оптимального управления можно опираться на задачи распознавания 
образов. Проверка гипотезы может быть выполнена на основе метода сравнения с эталоном [7, 8]. 

Оператор, получая изображение способен выбрать образы ix  из множества А  набора типовых сцен 
( )Аxi ∈ , тогда соответствия образу составляющих предъявляемого изображения обозначим ( )Аyу i ∈ . В 
результате выбора составляющей под влиянием обстановки реализуется результат деятельности агента – 

0Аz∈ , где 0А  – множество допустимых результатов деятельности. 
Агент обладает предпочтениями на множестве результатов 0Аz∈ , то есть имеет возможность 

сравнивать различные результаты деятельности. 
Предпочтения из множества 

0Aℜ , можно обозначить параметрической переменной r , 

принимающей значения из подмножества Ω  действительной оси, ℜ⊆Ω . То есть, каждому возможному 
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предпочтению агента 
00 AAR ℜ∈ , где 

0AR  – предпочтения агента, 
0Aℜ  – множество возможных 

предпочтений, ставится во взаимнооднозначное соответствие значение параметра Ω∈r , который 
характеризует эффективность его деятельности или определяет оптимальное для данного агента количество 
ресурса. 

Выбор действия агентом определяется правилом индивидуального рационального выбора 

( ) ,AI,A,P A
WI ⊆ℜ

0
 (1) 

где IW  – закон изменения результата деятельности в зависимости от действия и обстановки, I  – 
накопительная информация о результатах деятельности. 

Следовательно, агент с учетом всей имеющейся у него информации выбирает действия, которые 
приводят к наиболее предпочтительным результатам деятельности: минимизируют время идентификации 
изображения и принятия решения. 

Наиболее часто используемые способы задания индивидуальных предпочтений: отношения 
предпочтений и функции полезности. 

Предпочтения агента на множестве возможных результатов деятельности заданы его функцией 
полезности v , а результат деятельности 0Аz∈  зависит от действия Аy∈  и обстановки: 

( )θ,ywz = , 
где Θθ ∈  – известные элементы обстановки. 

Тогда закон IW  определяется функцией ( )θ,yw , отражающей структуру пассивного управляемого 
объекта, и той информацией I , которой обладает агент на момент принятия решений о выбираемом 
действии.  

В этом случае правило индивидуального рационального выбора заключается в выборе агентом 
действий,  доставляющих максимум его целевой функции 

( ) ( ).yfmaxI,A,P
Ay

A
WI

∈
=ℜ

0
 (2) 

В большинстве моделей управления организационными системами считается, что единственная 
роль центра заключается в осуществлении управления, то есть у него отсутствует собственный (не 
опосредованный агентом) результат деятельности, поэтому результатом деятельности центра обычно 
считают результат деятельности агента (рис. 2). 

 
 

Система 
{ }0000 I,v,w,,A,U ΘΨ =  

Агент 
{ }I,v,w,,A,А 0 Θ  

Управляемый объект 
0AA:w →×Θ  

Θθ ∈  

Ау∈  

u  

I  0I  

0Аz∈  

 
Рис. 2. Структура объекта управления 

 
Так как предпочтения системы 0v  определены на множестве 0A  возможных результатов 

деятельности агента и на множестве 0AU × , с учетом имеющейся у него информации 0I  они индуцируют 
на множестве AU ×  предпочтения 0f  (целевую функцию системы).  

Рациональный выбор P  системы зависит от управляющих воздействий Uu∈ , используемых 
системой, то есть множество рационального выбора агента можно выразить 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) AuI,uA,uPuP IAvuA
W

A0
I ⊆ℜ=  (3) 

Итак, центр может предсказать, что если он использует некоторое управление Uu∈ , то агент 
выбирает одно из действий из множества ( ) AuP ⊆ . 

Управление организационной системой можно сформулировать следующим образом: найти 
допустимое управление, имеющее максимальную эффективность (оптимальное управление), то есть 

( ) ( ) .y,ufmaxuK
Uu

0
∈

→  (4) 
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Определить оптимальное управление можно, если рассматривать эту модель, как управляемую 

динамическую систему. В данном случае целевой функционал представим в виде 

.dtT)t,,(J
T

∫==
0

uy  (5) 

Управляемость системы и вид функционала цели гарантирует применимость принципа максимума 
Понтрягина [3]. Функция Гамильтона в данном случае имеет вид: 

.)BA(,λ)t,,,(H uyλλuy ++= 0  (6) 
Вводя ограничение на управление ,m,...,2,1i,bua ii =≤≤  и учитывая, что в задаче линейного 

программирования оптимум лежит на границе, можем найти последовательность управлений jU , каждый 
из элементов которой принадлежит границам управления и обеспечивает условие стационарности.  

Аналогично удовлетворяется собственно принцип максимума: 
,0})BA(,λmax{)t*,,*,(Hmax* 0 =++=→ uyλλuyu  (7) 

как линейная задача на множестве граничных управлений jU , следовательно, для получения  оптимального 
быстродействия  необходимо задействовать весь ресурс управления. 

Учитывая, что в этом случае управление будет иметь 1n +   интервал концентрации внимания [8]. С 
другой стороны, необходимо выполнение условия стационарности по управлению  

.H 0
u



=
∂
∂

 (8) 

Введя затраты на управление в функционал цели получим  

.dtuTJ
T

0

2∫+=  
(9) 

Тогда функция Гамильтона может быть представлена в виде: 
.)BA(,uλH 2

0 〉+〈++= uyλ  (10) 
В свою очередь, условие стационарности дает  

,Bu2H T 0
u





=〉〈+=
∂
∂ λ  (11) 

откуда λ


B=∗u , так как 
Y
J
∂
∂

=λ . Такая модель управления является базовой моделью управления 

организационными системами и позволяет унифицировано описывать процессы принятия решений 
оператором.  

Выводы 
Управление организационной системой может быть рассмотрено как задача оптимального 

управления, которое  основывается на принципе максимума Понтрягина, с функционалом цели, зависящим 
от времени и затрат управления на анализ изображения.  
Модель управления организационными системами позволяет унифицировано описывать процессы принятия 
решений оператором. 
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CONSTRUCTION OF INFORMATION SYSTEM FOR COMPUTER SIMULATION PERFORMANCE 
 

In article describes the proposed mathematical model of productivity software and hardware complex, the use of formal 
methods in the analysis of the construction of information systems. In the article shown an example of the use of formal language 
in the system performance analysis. 
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Постановка проблемы 
К основным этапам компьютерного моделирования относятся [1-3]: 1) постановка задачи, описание 

исследуемой системы, выявление ее компонентов и закономерных взаимодействий; 2) формализация, то есть 
создание математической модели, представляющей собой систему уравнений и отражающей сущность 
исследуемого объекта; 3) разработка алгоритма, реализация которого позволит решить поставленную задачу; 
4) написание программы на конкретном языке программирования; 5) планирование и выполнение 
вычислений на ЭВМ, доработка программы и получение результатов; 6) анализ и интерпретация 
результатов, их сопоставление с эмпирическими данными. 

Разработка компьютерной модели объекта исследования носит итеративный характер. В общем 
случае, упрощенные этапы проведения процесса компьютерного моделирования можно описать следующим 
образом. Сначала на основе имеющейся информации об объекте S строится модель M1, проводится серия 
вычислительных экспериментов, результаты анализируются. Затем, при получении дополнительной 
информации об объекте S учитываются новые факторы, получается модель M2, расчеты основных 
показателей которой тоже исследуются на вычислительной системе с заданной точностью. Процесс анализа 
результатов исследования повторяют до тех пор, пока требуемые значения точности не совпадут с 
заданными. Однако, такой этап как постановка задачи играет важную роль в процессе компьютерного 
моделирования, от которого зависит построение самой модели и точности результатов исследования. 
Поэтому, правильная и качественно разработанная постановка задачи непосредственным образом влияет на 
точность проведения компьютерного моделирования. Важными аспектами проведения компьютерного 
моделирования также являются использование формальных методов для спецификации,  проектирования, 
разработки и сопровождения программных средств, применение тестового инструментария. 

 
Актуальность исследования 

Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем (ИС) невозможна без 
решения вопроса производительности программно-технических комплексов (ППТК). Эффективная 
разработка и сопровождение ИС в области изучения производительности ПТК требуют:  определение 
модели предметной области и формирование спецификаций к проектированию данных систем; создание и 
генерацию заданных тестовых нагрузок; построение системы с использованием жизненного цикла и 
определения бизнес-процессов функционирования основных компонент. 

Под формальными методами понимаются группы техник, основанных на математическом аппарате 
для спецификации, проектирования, разработки, сопровождения и тестирования ИС. Данные техники также 
позволяют разработать бизнес-процессы функционирования ИС и реализовать жизненный цикл ПТК.  

 
Цель исследования 

Целью исследования является построение ИС для компьютерного моделирования ППТК, которая 
решается с помощью следующих задач: построение математической модели ППТК, применение 
формальных методов в системе анализа ППТК, построение ИС с целью генерации тестовых нагрузок на 
ПТК. 
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Построение математической модели ППТК 

Опишем математическую модель ППТК законом функционирования: 
  Y(t) = F(X,V,H,t),  
где X = (x1, x2 ,..., xn) – вектор входных воздействий; 
Y = (y1, y2,..., ym) – вектор выходных сигналов (откликов, реакций); 
V = (υ1, υ2,..., υk) – вектор воздействий внешней среды; 
H = (h1, h2,..., hl) – вектор собственных параметров системы.  
Тогда, функционирование данной системы можно рассматривать как последовательную смену 

состояний (фаз) q1(t), q2(t), ... , qr(t) производительности [4], которым соответствуют некоторые точки в 
многомерном фазовом пространстве. Множество всех точек A={a1, a2 ,..., as}, отвечающих всевозможным 
состояниям системы [4], называют пространством состояний объекта (или модели). 

Любой ПТК имеет некоторую функциональную структуру, производительность которой зависит от 
совокупности параметров основных четырех составляющих: процессора, оперативно-запоминающего 
устройства (ОЗУ), жесткого диска (ЖД), сетевого окружения и их производных (контроллера жесткого 
диска, видеоадаптера и т.д.) и описывается моделью REQS: 

ППТК = <R,E,Q,S>,                                                                                                                                   (1) 
 где 
R (Resours) - ресурсы; 
E (Events, tasks) - события (задачи); 
Q (Queries) - запросы;  
S (Structure) - структура. 
Основополагающим элементом модели REQS (1) являются ресурсы (Resours), так как от их состояния 

всецело зависит производительность ПТК. Структура (Structure) состоит из трех уровней каждого из 
основных компонентов ресурса (табл. 1) и их производных (контроллеров, видеоадаптеров ПТК и т.д.).  

Таблица 1. 
Уровни структуры модели REQS  

Уровни Объект исследования 
(устройства) 

Предмет исследования  

(показатели, некоторые представители) 

 

 

I 

Процессор mflops (million instructions per second), flop/s, ips (instructions per second) 

Оперативная память Частота памяти в МHz, передача данных в секунду MT/s или МHz, 
пиковая скорость передачи данных Mбайт в секунду 

Жесткий диск Чтение и запись в bite/s 

Сетевые устройства bite/s, packets/s, errors/s, dropped/s, overruns/s, collisions/s 

 

 

II 

Процессор Процент загрузки и простоя, пропускная способность, время ответа, 
общее количество переключений контекста в секунду 

Оперативная память Общее количество килобайт, которые система выгрузила на диск в 
секунду, количество страниц памяти, освобожденных системой в секунду 

Жесткий диск Количество секторов, прочитанных или записанных в устройство (размер 
сектора 512 байт), средний размер (в секторах) запросов к устройству 

Сетевые устройства Скорость создания сокетов, передача дейтаграмм по сети 

III Аппаратные и 
сетевые устройств 

Производные от прикладных программ (функции, производные, 
транзакции) 

 
Первый уровень структуры модели REQS (1) состоит из показателей измерений аппаратных и сетевых 

устройств ПТК (табл. 1). К сетевым  устройствам ПТК в данном случае относят сетевые интерфейсы. 
Показатели измерений сетевых устройств первого уровня соотносят с физическим уровнем модели TCP/IP 
(или OSI). Второй уровень структуры модели REQS (1) составляют показатели функционирования ПТК. Для 
сетевых устройств второй уроверь соответствует канальному, транспортному и сетевому уровням модели  
TCP/IP. Третий уровень структуры модели REQS (1) обеспечивает взаимодействие прикладных программ, 
баз данных или сетевых сервисов с нижележащими уровнями посредством составных частей этих средств: 
функций, процедур, транзакций и т.д. Для сетевых устройств третий уровень соответствует прикладному 
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уровню модели TCP/IP. Такое разделение ресурсов на уровни необходим для изучения ППТК с помощью 
таких профессиональных инструментов как DTrace или Systemtap. 

Ключевым элементом модели REQS (1) являются запросы (Queries), с которыми связано достаточно 
большое количество неправильных интерпретаций результатов ППТК. Зная особенности работы с запросами 
в вычислительных системах удается в несколько раз повысить ППТК [5].  

К не менее важному элементу модели REQS относятся события (Events, tasks), которые тесно связаны 
с процессами ПТК и делятся на системные и пользовательские (прикладные). Процессы, возникающие в 
результате событий, инициатором которых является система или пользователи, являются связующим звеном 
взаимодействия верхнего (третьего) уровня модели REQS (1) с нижележащими. Важность процессов 
проявляется также и в сборе результатов исследований ППТК, механизмы которых на сегодняшний день 
достаточно хорошо разработаны. 

 
Использование формальных методов в системе анализа ППТК 

Формальные методы представляют собой широкий класс фундаментальных техник теоретической 
информатики, которые могут быть применены к системе анализа ППТК, общая структура которой показана 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Общая схема анализа производительности программно-технического комплекса 
 
Данная схема (рис.1) показывает возможность проведение анализа ППТК и его основных 

компонентов для изучения прикладных программ (ПП), операционных систем (ОС) и виртуальных машин 
(ВМ). Формальные методы, которые используются для проектирования данной ИС в составе ПТК (рис. 1), 
могут включать в себя исчисления логики, формальные языки, теорию автоматов, формальную семантику, 
системы алгебраических типов данных и т.д. [6]. В то же время, теория формальных языков предполагает 
использования множества цепочек, которые задаются одним из следующих способов [7]: перечислить все 
цепочки языка; указать процедуру порождения цепочек; определить метод распознавания допустимых 
цепочек. Для описания процедуры создания таких цепочек используются порождающие формальные 
грамматики, которые с успехом используются в описании синтаксиса языков программирования в формах 
Бэкуса-Наура (BNF). В этом случае определяются четыре элемента [7]: множество терминальных символов; 
множество нетерминальных символов; множество продукций (правил грамматики); целевой символ 
(называемый также стартовым, начальным или аксиомой грамматики). Такая грамматика записывается в 
виде: 

G(VT, VN, P, S),                                                                                                                                                (2) 
где  
VT - обозначает множество терминальных символов; 
VN - множество нетерминальных символов; 
P - множество продукций; 
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S - целевой символ. 
В дальнейшем, форму Бэкуса-Наура дополняли, появлялись усовершенстованные формы: 

расширенная форма Бэкуса-Наура (EBNF) и нотации, наиболее удобные для компьютерной обработки: Wirth 
syntax notation (WSN) [8]. 

Пример использования формального языка в системе анализа ППТК 
Формальные методы предусматривают разработку формальных спецификаций, которые используются 

для написания программного кода ИС. Наибольший эффект использования формальных методов достигается 
при проектировании ИС, когда существует возможность детализировать будущую структуру любого уровня. 

Использование формального языка при построении модуля ИС по генерации нагрузок необходимо для 
обработки входного файла с целью построение специальной программы или скрипта (более подробно — 
рис. 3). Исходя из грамматики (2) кратко опишем модель REQS (1) с показателями функционирования ПТК 
от устройства «процессор» из табл.1, используя нотацию WSN:  

performance = { (level_I | level_II | level_III) } .    
level_I = { (proc_I | mem_I | disk_I | netw_I) } . 
level_II = { (proc_II | mem_II | disk_II | netw_II) } . 
level_III = { (proc_III | mem_III | disk_III | netw_III) } . 
proc_I = { ("p11" | "p12" | "p13" | "p14") } . 
proc_II = { ("p21" | "p22" | "p23") } . 
proc_III = { ("p31") } . 
Используя данный код существует возможность построения синтетической диаграммы — для 

нетерминальных (рис. 2а) и терминальных символов (рис. 2б). 

 

a) 

б) 
Рис. 2. Синтетическая диаграмма тестовых нагрузок на ПТК, подготовленная с помощью нотаций Вирта  

(а) — для нетерминальных символов; б) — для терминальных символов) 
 
На рис. 2 показана синтетическая диаграмма тестовых нагрузок на ПТК, подготовленная с помощью 

нотаций Вирта на которой исходя из правил грамматики (2) нетерминальные символы изображены 
прямоугольниками, а терминальные — скругленными прямоугольниками. По грамматике анализа ППТК 
нетерминальные символы представляют собой элементы и устройства ПТК, а терминальные — показатели 
измерения и функционирования ПТК. Также, используя используя нотацию WSN, легко построить код XML, 
с помощью которого легко создавать и управлять объектами программных средств: 

<syntax meta="xis/ebnf v0.2 http://wiki.perf.com/ebnf/ gpl3" title="EBNF"><rule 
name="performance"><loop><choise><identifier value="level_I"/><identifier value="level_II"/><identifier  

… 
 value="p21"/><terminal value="p22"/><terminal value="p23"/></choise></loop></rule><rule 

name="proc_III"><loop><terminal value="p31"/></loop></rule></syntax> 
 

Построение информационной системы для анализа ППТК 
Один из модулей построенной ИС (рис. 3) согласно постановке задачи и используемым нотациям, 

предназначенных для формирования воздействия тестовых нагрузок на различные объекты ПТК: 
прикладные программы (ПП), операционные системы (ОС), виртуальные машины (ВМ). Входные 
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параметры системы создаются с помощью командного файла предписания воздействия рабочих и тестовых 
нагрузок, подготовленного с помощью разработанного графического средства или текстового редактора. Во 
входном файле описываются с помощью метаязыка согласно нотациям Вирта компоненты ПТК и 
особенности нагрузки. В выходном файле генерируется скрипт на языке bash для проведения тестовых 
нагрузок на различные структуры ПТК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. Модуль информационной системы по обработке входной информации 
 

Выводы 
Таким образом, модуль, показанный на рис. 3, состоит из таких основных компонент как анализ и 

синтез программного кода. В результате проведенного анализа и синтеза программного кода формируется 
таблица символов. Сообщения об ошибках появляются в случае нарушения правил лексики, синтаксиса или 
семантики разработанного языка G (2). Поэтому, анализ программного кода, являющийся основной частью 
построенной ИС, предусматривает проведение лексического, синтаксического  и семантического анализов. 
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В статье представлена формальная постановка задачи координации управляющих процедур при 
совместных действиях объектов в иерархических системах управления в условиях дефицита времени. 
Предложено решать задачу координации действий согласованием во времени моментов выполнения 
операций объектами, что сводит ее к задаче синхронизации, решаемой методами удовлетворения 
совместных ограничений.  
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У статті представлено формальну постановку задачі координації керуючих процедур при спільних 

діях об'єктів в ієрархічних системах управління в умовах дефіциту часу. Запропоновано вирішувати задачу 
координації дій узгодженням у часі моментів виконання операцій об'єктами, що зводить її до задачі 
синхронізації, розв'язуваної методами дотримання спільних обмежень.  
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THE PROBLEM OF ACTION COORDINATION IN A HIERARCHICAL CONTROL SYSTEM 
The paper presents a formal statement of the control procedure’s coordination problem for object’s joint 

actions in a hierarchical control systems under time pressure. It is proposed to solve the coordination problem as 
the time consistency problem for the object’s operations. It can be reduces to the time synchronization, which is 
solved as the satisfaction of joint constraints. 

Keywords: hierarchical system, dynamic object, control procedures, operations, time synchronization, 
constraint satisfaction. 

Постановка проблемы 
Ежегодно в Украине возникают различного рода чрезвычайные ситуации (ЧС), которые приводят к 

гибели людей и наносят значительный материальный ущерб. Возможность возникновении ЧС техногенного 
и природного характера ставит задачи их предотвращения и ликвидации последствий, для чего требуется 
четкая координация действий различных органов управления в иерархической системе службы гражданской 
защиты, интеграция сил, средств и материальных ресурсов для проведения поисковых, аварийно-
спасательных и других видов работ [1]. Решение задач предотвращения и ликвидации последствий ЧС 
предполагает необходимость планирования мероприятий с распределением имеющихся в распоряжении 
ресурсов, сил и средств и их дальнейшей координацией для достижения требуемого результата. Чем выше 
сложность и масштаб ЧС, тем труднее обеспечивать скоординированную работу вовлекаемых в решение 
указанных задач сил и средств. Как правило, складывающийся в условиях ЧС дефицит времени на принятие 
решений усугубляет проблему координации, которая становится трудноразрешимой. Таким образом, 
развитие теоретического базиса координации объектов в иерархической системе управления в условиях 
дефицита времени является важной и актуальной научной проблемой. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Привлекаемые службой гражданской защиты силы и средства в процессе ЧС могут рассматриваться 

как динамические объекты. Вопросам координации динамических объектов в литературе посвящено 
недостаточное внимание. В [2] на основе теоретико-множественного подхода рассмотрены задачи 
координации в двухуровневых системах на примере технологических и организационно-технических 
процессов, и возможность распространения полученных результатов на многоуровневые системы. В [3] 
представлен подход к решению задач координации как локально-оптимизационных задач элементов 
многоуровневой иерархической системы и предложены итеративные и безитеративные алгоритмы 
координации для промышленных систем. В [4] на основе [2] предложены алгоритмы координации, 
основанные на нечетких множествах. В [5] рассматривались вопросы координации в условиях 
неопределенности для сложных производственных систем.  

Предложенные в [1-5] модели и методы координации узкоспецифичны, и в условиях 
неопределенности информации для решения задачи координации требуют наличия адекватных 
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математических моделей подсистем (координация системы управления) либо постановки оптимизационной 
задачи (координация решения задач) [6, 7].  

В то же время, в ЧС возникает слабоструктурированная сложная динамическая система с 
многоуровневой иерархией, объекты которой функционируют в соответствии с планами и целенаправленно 
управляются ЛПР. В условиях дефицита времени процесс принятия решений ЛПР зачастую нерационален, а 
вследствие влияния факторов неопределенности не может быть формализован; соответственно, формальные 
модели систем указанного класса синтезировать невозможно, а модель предметной области, как правило, 
неполна и недостоверна. Таким образом, использование существующих подходов для построения моделей и 
механизмов координации при управлении объектами в ЧС не представляется возможным. 

Целью статьи является постановка задачи координации действий объектов в иерархической 
системе и обоснование научных подходов к решению данной задачи в условиях дефицита времени для 
осуществления эффективного координационного управления. 

Изложение основного материала исследования 
Рассмотрим вопросы координации в иерархической системе, образованной органами управления в 

процессе совместной целенаправленной деятельности, основываясь на [8]. 
Зададим множество значений времени T . Введем шкалу времени, задав отношение частичного 

порядка T<  и начальное значение времени 0t . Пусть имеется также множество Y  некоторой природы, и на 
этом множестве задана алгебра Yσ .  

Введем линейное нормированное равномерное пространство C  с нормой: 
 

[ )
( )( )

0,
min

c t T
y y t

∈
= .  (1) 

Введем на T  метрику Tξ . Зададим соответствующую норме 
c

y  метрику ( )1 2 1 2,С y y y yξ = − .  

Построим иерархическую систему (ИС) Θ  с n  уровнями иерархии управления, для чего введем на 
пространстве C  множество объектов: 

 { }ijAA = ,  (2) 

где i  − уровень управления, [ ]ni ..1∈ , содержащий im  объектов;  
j  − индекс конкретного объекта уровня i , [ ]imj ..1∈ . 

Исходя из того, что всякий объект ijA A∈  представляет собой определенный орган управления 

либо исполнителя, построим иерархию объектов Y  в виде тройки: 
 , ,Y A= ⊥  ,  (3) 
где A  − множество объектов иерархии; 

  − отношение нестрогого порядка, заданное над A ;  
⊥  − наименьший элемент для  . 

Отношение порядка   представляет отношение подчиненности объектов: так, klij AA   означает, 

что объект ijA  подчинен объекту klA . Соответственно, в указанной паре ijA  является управляемым 

объектом (исполнителем), а klA  − управляющим объектом (органом управления), формирующим для ijA  (и 
других подчиненных объектов) управляющие воздействия.  

Предположим, что всякий объект ijA  иерархии Y  выполняет на пространстве C  некоторую 

активность, связанную с достижением некоторой цели ijG C∈ , заданной для ijA  объектом klA , таким что 

klij AA   и имеющей некоторое количественное либо качественное описание в C .  

Пусть для достижения цели ijG  объекту ijA  требуется выполнить в пространстве C  множество 

итеративных или рекурсивных операций управления { }1,...ij ijku u . Всякая итеративная операция 

осуществляет приближение к цели ijG  одним из методов 
ijq GM M∈ , а всякая рекурсивная операция 

последовательно отбирает лучший в некотором смысле метод M ∗  из множества 
ijGM  подходящих методов 

для достижения ijG .  

Тогда пространство C  является пространством состояний для объектов множества A , а 
активность всякого объекта ijA A∈  может быть представлена выполнением определенной программы 

(управляющей процедуры, плана) ijP , представляющей собой последовательность операций управления 
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[ ]ijlij uu ,...,1 , которые должны приближать объект ijA  к цели ijG .  

Степень достижения цели ijG  будем характеризовать вектором критериев ijQ , где критерий 

k ijQ ∈Q  представляет собой шкалу для оценки близости к цели. Для каждого k ijQ ∈Q  может быть 

построена процедура kγ , позволяющая всякому решению y Y∈  поставить в соответствие значение kQ : 

 ( )kc
y yγ= .  (4) 

Пусть на каждом шаге 1..i k=  выполнения последовательности операций управления [ ]ijlij uu ,...,1  

ИС Θ  переходит из некоторого состояния qx C∈  в другое состояние 1qx C+ ∈ . Введем показатель 

расстояния δ  до цели ijG  в некотором состоянии qx C∈ : 

 q ijx Gδ = − ,  (5) 

Пусть на каждом шаге процедуры поиска решения проблемы существует подмножество 
ijGM  

подходящих методов. Тогда на шаге i  при qz M=  для каждого из методов 
ijq GM M∈ , можно оценить 

расстояние 1i
qδ
+ , что дает возможность выбрать «наилучший» для данного шага метод: 

 ( )1 2arg  min , ,... zq δ δ δ∗ = ,  (6) 

т.е. тот метод 
q

M ∗ , который ближе всего приводит к цели ijG . 

Введем вектор ijR , включающий ограничения l ijR ∈R , и для каждого из них построим процедуру 

lζ , позволяющую некоторому состоянию qx C∈  поставить в соответствие значение lR : 

 ( )l qc
y xζ= .  (7) 

В ИС Θ  управляющая процедура для объекта ijA  задается (строится) его ЛПР в соответствии с 

установкой ijijijij RQGZ ,,= , включающей цель ijG , критерии ijQ  и ограничения ijR  (например, на 

множестве доступных ресурсов либо по времени). 
Обобщенная задача принятия решения по управлению объектом ijA , связанная с достижением цели 

ijG , может быть сведена к задаче синтеза процедуры: 

 :  ij ij ijZ x yΩ → ,  (8) 

где ijx C∈  – исходное множество данных и знаний; 

 ijy Y∈  – решение; 

ijZ  – установка ЛПР, ijijijij RQGZ ,,= ; 

 ij ZΩ  – процедура (план) решения ijy Y∈ , позволяющего достичь цели ijG  или 

максимально приблизиться к ней в условиях ijZ . 

Если цель ijG  каждого объекта ijA A∈  может быть определена как определенная точка или область 

в пространстве состояний C , которой требуется достигнуть, то цель Γ  ИС Θ  может быть выражена как 
желаемое состояние x C∗ ∈ , при котором каждый из ijA A∈  достиг своей цели ijG .  

Обобщенная задача принятия решения по управлению ИС Θ , связанная с достижением цели Γ , 
сводится к задаче синтеза управляющей процедуры: 

 : ...ij jk nmΘΩ Ω Ω Ω   ,  (9) 

где ijΩ  – процедура решения, синтезированная для всех ijA A∈ ; 
   – операция композиции. 
Для синтеза процедуры ΘΩ , в свою очередь, необходимо решить задачу координации 

управляющих процедур { }( ) { }: ,... ,...ij kl ij klK ′ ′Ω Ω → Ω Ω , при этом каждая процедура ijΩ  представляет 

собой взаимосвязанную последовательность операций вида [ ]ijlij uu ,...,1 .  
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Всякая операция ijlu  может быть представлена как пара 

 ( ),ijl ijl ijlu t a= ,  (10) 

где  ijla  − некоторое действие; 

 ijlt  − момент времени запуска действия ijla  на выполнение. 
Таким образом, операция рассматривается как некоторое действие (например, изменение значения 

определенного параметра объекта), производимое в заданный момент времени. 
Тогда для координации объектов необходимо развернуть управляющие процедуры  в 

последовательности действий: 

 ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2, ,... , , , ,... ,ij ij ij ijk ij ij ij ij ijk ijkm m m t a t a t a  Ω = =    ,  (11) 

при этом согласование взаимосвязанных операций по моментам запуска на выполнение 
(синхронизация по времени) составляет суть задачи координации действий. Цель координации действий 
состоит в установке корректных точек синхронизации 1,...ij ijlt t∗ ∗  в согласуемые последовательности 
выполняемых операций. 

Задачей ijI  назовем процесс построения соответствующего заданному вектору критериев ijQ  

решения ij ZΩ , представляющего план ijP  в исходном состоянии x C∈ . Методом решения задачи ijI  

будем называть последовательность действий ( ) ( ) ( )1 1 2 2, , , ,... ,ij ij ij ij ijk ijkt a t a t a   , упорядоченных с помощью 

отношения частичного порядка a , которое может быть задано с помощью метрики Tξ . 

Пусть I ∗  − множество задач, которые объектам ijA A∈  необходимо совместно решить в процессе 

достижения целевых состояний ijG ∈Γ . Построим на основе I ∗  сеть задач { }( )11 12, ,... ,nm IN I I I=  , где 

I  − отношение частичного порядка на I ∗ . 
Задачи возникают и завершаются динамически по мере появления или исчезновения внешних 

возмущений, поэтому решение задач во времени может быть последовательным или параллельным. 
Отношение порядка I  на множестве задач I ∗  позволяет выстроить в ΘΩ  процедуры ijΩ  по приоритету и 

срочности их решения и может быть задано с помощью метрики Tξ . 

Для согласования управляющих процедур необходимо: а) задать отношение порядка I ; б) задать 

отношение порядка a ; в) синхронизировать компоненты ijΩ  процедуры ΘΩ  по I , а операции ijlu  

процедур ijΩ  – по a . Тогда порядок a  позволяет установить на шкале времени точки синхронизации 

Zt , такие что , |   ij kl ij Z kl Zt t t t t t∃ = ∧ =  для ( ) ( ), ,... ,ijk ijk jlm jlmt a t aΘ
 Ω =   .  

Решение задачи координации { }( ) { }: ,... ,...ij kl ij klK ′ ′Ω Ω → Ω Ω , таким образом, заключается в 

расстановке необходимых точек синхронизации в процедуре ΘΩ , для чего можно использовать методы 
динамического удовлетворения ограничений [9]. 

Задача удовлетворения ограничений (ЗУО) для ijA A∈  может быть задана как ( ), ,ij ij ij ijx y= RR . 

Задача удовлетворения ограничений выполняется для ij ijy ∈R , если: а) ЗУО согласована; б) 

ij ijx∀ ∈R  ( )l ij ijxζ ∉R . Задача удовлетворения ограничений ijR  согласована, если все имеющиеся 

ограничения l ijR ∈R  не противоречат друг другу. 

Ограничением l ijR ∈R  назовем пару ( ),l RR π= þ , где mY⊆þ  – произвольное m -арное отношение 

на Y , а : n m
R Y Yπ →  – функция, проецирующая вектор ( )1,...ij ijny y T= ∈y  на некоторые его m  компонент, 

так что ( ) ( )1,...R ij ijmy yπ =y  для некоторых { }1,... 1,...,j jmi i n∈ . 

Задача удовлетворения ограничений ijR  на множестве переменных { }1,...ij ijmV y y= , для которых 

заданы области определения ( )ijdom y , определяется конечным набором ограничений 1
M

ij m ijmR== ∪R , где 

( ),ijm im jmR t y y= , im imy V= , jm jmy V= , как ( ), , ,ij ij ijV Y= þRR . 
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Обозначим как arg ijR  множество индексов { }1,... mi i , на которые функция Rπ  выполняет 

проецирование. Если переменные задачи обозначить { }1,...ij ijny y , ограничение ( ),k R ijR π= ∈þ R  можно 

записать как ( )1,...,k kmþ y y . 

Пусть ( ) ( )1 1,... ,...R ij ijm k kmy y y yπ = , а ( ) ( )1 1,..., ,...k km m=þ y y v v . Тогда  

 ( ) ( )1 1,..., ,...k kn k km=þ y y z z ,  (12) 

 
: arg

arg
jj i i kj ij

ki

kj ij

i R

i R

=
∩ ∈


∉
=

v
z

y
.  (13) 

Множество решений ( )ijW R  задачи удовлетворения ограничений на Y  определяется как  

 ( ) ( ) ( ){ } n
ij k k ij R kY R π= ∈ ∀ ∈ ∈þRW R y y .  (14) 

Тогда решение задачи согласования по времени может быть получено как решение задачи 
удовлетворения совместных ограничений, таких что ( )1 1

n m
i j ij= == ∪R R  ijA A∀ ∈ .  

 
Выводы 

Координация действий динамических объектов в иерархических системах может быть сведена к 
координации по времени, предполагающей согласование во времени моментов выполнения объектами 
операций, что позволяет решать задачу координации методами синхронизации по времени. Представленная 
формальная постановка задачи координации действий адекватна условиям неопределенности исходной 
информации и дефицита времени. Решение задачи координации действий с помощью методов 
удовлетворения совместных ограничений может быть использовано в слабоструктурированных 
иерархических сложных динамических системах, в том числе в иерархической системе управления службы 
гражданской защиты населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УЗЛОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ МОНИТОРИНГА SMART GRID 

 
Инфраструктура системы мониторинга Smart Grid предполагает передачу и обработку больших 

объемов телеметрии. Это выводит на передний план следующие основные проблемы: упрощение 
структурированной кабельной системы, минимизация полосы пропускания канала передачи данных, 
обработка больших объемов данных. Частично эти проблемы решаются в рамках тематики Big Data. 
Данная статья рассматривает один из подходов, специфических для Smart Grid. Суть подхода,  главным 
образом, заключается в установке промежуточных узлов преобразования информации. Количество 
получаемой информации определяется на основе вероятностных оценок. 

Ключевые слова: Smart Grid, система мониторинга, оптимизация 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМІЖНИХ ВУЗЛІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ 
МОНІТОРИНГУ SMART GRID 

 
Інфраструктура системи моніторингу Smart Grid передбачає передачу та обробку великих обсягів 

телеметрії. Це виводить на передній план такі основні проблеми: спрощення структурованої кабельної 
системи, мінімізація смуги пропускання каналу передачі даних, обробка великих обсягів даних. Частково цi  
проблеми вирішуються в рамках тематики Big Data. Дана стаття розглядає один з підходів специфічних 
для Smart Grid. Суть підходу головним чином полягає в установленні проміжних вузлів перетворення 
інформації. Кількість інформації, яка отримується, визначається на основі імовірнісних оцінок. 

Ключові слова: Smart Grid, система моніторингу, оптимізація 
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ESTABLISHING OF INTERMEDIATE INFORMATION PROCESSING NODES IN SMART GRID 
MONITORING INFRASTRUCTURE 

 
Smart Grid Monitoring System Infrastructure  intends the transfer and processing of large amounts of 

telemetry. This require resolutions of the following questions: simplifying the structured cabling system, minimizing 
bandwidth of data links,  processing of large amounts of data. Partly this problems is addressed in the Big Data 
topic. This article examines approach specific to Smart Grid. The approach mainly relays in establishing of 
intermediate information processing nodes. The amount of obtained information is defined on the base of 
probability estimations. 

Keywords: Smart Grid, monitoring system, optimization 

Постановка проблемы 
Ключевыми задачами высокоуровневого планирования инфраструктуры мониторинга современных 

сетей энергоснабжения Smart Grid являются: 
1. Минимизация пропускной способности канала передачи данных. Инфраструктура мониторинга 

Smart Grid включает в себя большое количество датчиков. Если предположить, что каждый из них будет в 
режиме реального времени передавать измеряемые данные, то это потребует очень широкую полосу 
пропускания каналов связи. Таким образом, следует оптимальным образом подобрать алгоритмы снятия 
показаний с датчиков. 

2. Длина соединительных кабелей. При достаточно разветвлённой системе мониторинга с большим 
количеством датчиков значительная часть стоимости системы будет составлять структурированная 
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кабельная система (СКС). СКС — это законченная совокупность кабелей связи и коммутационного 
оборудования. 

Соответственно, выбор времени и метода опроса датчиков, а также минимизация стоимости СКС 
являются ключевыми вопросами высокоуровневого планирования таких сетей, оптимизирующих 
производство и потребление электроэнергии [1, 2].  

 
Анализ последних исследований и публикаций 

Построение распределенных систем мониторинга, в том числе и сети Smart Grid, сейчас активно 
исследуется, поскольку такие системы приобретают все большую популярность. Сбор данных и их 
обработка  по соответствующим алгоритмам предоставляет ценную информацию для принятия решений, 
позволяет оптимизировать производственные процессы и потребление электроэнергии. Развитие 
информационных технологий и средств телекоммуникаций предоставляет необходимую технологическую 
базу, однако требует специальных подходов к планированию подобных систем. В целом задачи по передаче, 
хранению и обработке очень больших объемов данных объединены в тематике обработки больших объемов 
информации Big Data [2]. Однако Big Data охватывает лишь общие подходы, которые характерны 
практически для любой системы. Описанию специфики сетей Smart Grid  на данный момент посвящено не 
много работ. Связано это с малым распространением этих систем в Украине, а зарубежные публикации 
больше ориентированы на описание существующих стандартов, а не на анализ путей их 
усовершенствования [3, 4]. Однако интерес к таким системам постоянно возрастает, поэтому планирование 
и оптимизация инфраструктуры сетей Smart Grid является актуальной задачей на сегодняшний день. 
 

Формулирование цели исследования 

Целью исследования является построение математической модели сети мониторинга Smart Grid, 
при построении которой используются промежуточные узлы преобразования информации. Основой 
проводимых математических исследований являются методы теории вероятностей, математической 
статистики и теории надежности технических систем [5 – 10]. 

 
Изложение основного материала исследования 

В данной статье будет рассмотрена модель сети электроснабжения. Это логическая модель системы 
управления Smart Grid, которая применима как в рамках дома, промышленного комплекса, так и в более 
широком государственном масштабе. Основу предлагаемой модели составляют следующие компоненты. 

1. Датчики – это  приборы, которые  измеряют определенные параметры. Например, снимают 
показания температуры, мощности, влажности и т.д. В рамках одного дома это могут быть датчики 
температуры, влажности, датчики работоспособности тех или иных устройств, датчики закрытия двери. В 
государственном масштабе это могут быть датчики потребления мощности, а также датчики качества 
сигнала, если это важно для питания определенного электротехнического оборудования. 

2. Элементы, которые коммутируют сеть электропитания. Например, включение или выключение, 
изменение характеристик энергетического оборудования и т.д. Они отправляют сообщения управляющему 
оборудованию и обслуживающему персоналу.  

3. Центр управления, который принимает решения и отдает команды элементу управления. В нем 
организована логика управления системой Smart Grid. 

Введем понятие инфраструктуры мониторинга. Инфраструктура мониторинга – это система, 
которая выполняет постоянное наблюдение за сетью энергоснабжения, отслеживая изменения в состояния 
источников и потребителей электроэнергии и сети электроснабжения. С точки зрения описанной логической 
схемы – это совокупность всех датчиков, центра управления, а также каналов передачи информации между 
датчиками и центром управления. 

Такая система может обнаруживать повреждение электросети, чтобы автоматически коммутировать 
резервные линии и посылать сообщения обслуживаемому персоналу; проверять доступность источников 
альтернативной энергии, в том числе ветряных генераторов и солнечных батарей; определять, когда 
работает потребитель электроэнергии, для которого существенны определенные качества электропитания, и 
решать другие серьёзные задачи, связанные с оптимизацией электроснабжения. Предполагается, что на 
данном этапе известны места расположения датчиков, а также их вид и функциональные возможности. 

Для решения поставленной задачи оптимизации электроснабжения устанавливаются промежуточ-
ные узлы преобразования информации. С точки зрения теории информации центр управления осуществляет 
преобразование первичной информации во вторичную. В соответствии с этим все датчики имеют 
логический канал связи с центром управлення. Однако при реализации данной логической схемы на 
практике имеет смысл распределить функции системы мониторинга между несколькими узлами, 
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именуемыми далее промежуточными узлами преобразования информации. Таким образом, инфраструктура 
системы мониторинга электроэнергии Smart Grid схематично изображена на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Инфраструктура сети мониторинга электроэнергии 

Предположим, что промежуточный узел будет отсылать информацию в центр управления только 
при определенных условиях, например, при превышении определенного порога потребляемой энергии или 
при отключении устройства. Это позволяет решить оптимизационную задачу минимизации СКС. Важным 
параметром является количество информации на выходе, поскольку оно определяет ширину полосы 
пропускания информационных каналов от промежуточных узлов до центра управления, а также мощность 
самой системы управления. В роли промежуточного узла может выступать одноплатный компьютер, что 
уменьшает стоимость системы управления и расширяет её функциональные возможности. 

При рассмотрении данной модели будем считать, что датчики поставляют значение некоторого 
параметра и инфраструктура мониторинга должна произвести некоторые действия в случае, если значение 
измеренного параметра превышает пороговое. На практике такие критерии могут быть различными. 
Например, это может быть преодоление как верхнего, так и нижнего порога, нестабильность параметра, его 
дисперсия и т.д. Для решения поставленной задачи воспользуемся методикой информационных оценок 
системы контроля электроэнергии, которая была предложена в работе [11]. 

Преобразование первичной измерительной информации о фактическом значении контролируемого 
параметра в информацию вторичную, представляемую в форме логических выводов, входящих в систему 
принятия решений, позволяет рассматривать любую систему инфраструктуры мониторинга как 
информационную. Для определения количества информации на выходе этой системы зададимся 
статистической моделью критерия принятия решения о  том, что параметр находиться в зоне допустимых 
значений.  Гипотеза 1γ  – это превышение порога, то есть параметр выходит за рамки допустимых значений. 

Гипотеза 0γ  говорит о том, что параметр находиться в зоне допустимых значений. При этом в наблюдаемом 

случайном процессе )(tx  рассматривается измеренное значение x  с использованием критериальной 

статистики. Область допустимых значений для этой статистики [ ]Вx;0∈ω , а критическая область 

[ ]∞∈ϖ ,Вx ,  Вx -  номинальное пороговое значение. Выбор решения производится в соответствии с 
условиями [11]: 





ϖ∈γ
ω∈γ
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;:

1

00

x
x

        (1) 

Используем для описания вероятностных свойств статистики X  модель скачкообразных измене-
ний математического ожидания xm процесса )(tx  на интервале t∆ его наблюдения [5 – 11]: 

 
 – центр управления; 

  – промежуточные узлы; 
  – датчики; 
  – каналы связи 
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где ∆  – параметр смещения. 
Введем два состояния )(Θ процесса )(tx на интервале t∆  [11]: 
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Статистика случайной величины X  рассматривается как сумма непрерывной центрированной 
величины )( tx ∆  и дискретной случайной величины Ζ : 

Ztxx += )( ,         (4) 

где 
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Пусть 2σ  – дисперсия процесса )(tx , которая не изменяется для состояний 0Θ  и 1Θ , а )(xf  – 

плотность распределения процесса на интервале t∆ . Если, const=2σ , то, с учетом условий (2) и (4), 
процесс )(tx может считаться нестационарным по математическому ожиданию [5 – 10]. Пусть Т – время 

наблюдения процесса )(tx  в ходе контроля появлений превышения нормы Вx  при кратковременных 
превышениях порога, то есть выполняется условие Т >> t∆ . Если процесс изменения параметра 
стационарен, то параметр )(tH  этого потока будет постоянной величиной [4]:  

λ=)(tH  
Далее предположим, что интервал t∆  настолько мал, что на этом интервале может появиться не 

более одного события превышения порога, при этом сами события рассматриваются как независимые 
случайные. Тогда последовательность таких событий образует простейший (стационарный пуассоновский) 
поток. Для пуассоновского потока событий вероятность того, что на участке времени длиной Т наступит 
ровно k  событий, определяется по формуле [5 – 10]:  

T
k

e
k
TkP λλ −⋅=
!
)()(      (5) 

Введем следующие обозначения. Пусть вероятность 0P  соответствует нахождению параметра 

потребляемой электроэнергии в зоне допустимых значений, то есть значение 0=k . Аналогично 
предположим, что вероятность 1P  соответствует тому, что за промежуток времени Т  было хотя бы одно 
превышение потребления электроэнергии, то есть коэффициент 1≥k . Тогда из выражения (5) следует, что: 
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На основе рассмотренных в данном разделе вероятностных оценок работы систем контроля 
энергопотребления и энергоснабжения Smart Grid, рассмотрим далее информационные оценки работы таких 
систем. 

 
Определение количества ожидаемой информации 

Неопределенность статистики X до проведения контроля потребления электроэнергии опреде-
ляется дифференциальной энтропией [5 – 10]:  

∫
∞

∞−

′′′= xdxfxfhx )(log)( 2         (7) 

где плотность вероятности )(xf ′  определяется как композиция законов распределения случайных величин 
x и z [5 – 10]:  

)()()( zfxfxf ⋅=′ . 
Здесь x  – заданное значение ztx ),( – заданное значение Z, причем величина x  распределена по 
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нормальному закону, то есть 

( ) ∫
∞−









−

π
=

x

dttxP ,
2

exp
2
1 2

      (8) 

а плотность )(zf  задана как ряд распределения случайной величины с заданной статистикой, которая 
определяется эксприментально. Тогда нечетные центральные моменты порядка k дискретной случайной 
величины Z равны [5 – 10]:  

)( 1010 ppppk
k −∆=µ      (9) 

Из литературы по теории вероятностей известно, что распределение )(zf  симметрично, как и 

нормальный закон распределения для величины X, в том случае, если ,5,010 == pp  поскольку для нечетных 

значений параметра k все значения 0=µk [5 – 10]. В этом случае условная дифференциальная энтропия 

объединения для статистики X  определяется результатом контроля в виде решений 0γ или 1γ , 
соответствующих отсутствию или наличию для значения величины Z  скачкообразного приращения ∆ [9 – 11]:  

z
z

z
zxx dxdx

xf
xxfxxfh

z ∫ ∫
∞

∞−

∞
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=
)(
),(log),(/    (10) 

где ),( zxxf - плотность вероятности совместного появления событий .)( ztxxиx z +∆=  
Ожидаемое, по результатам контроля электроэнергии, количество информации о наличии или 

отсутствии случайного события, связанного с превышением потребления электроэнергии – это разность 

zxxx hh /− [5,10, 11], то есть: 

zxxx hhI /−=       (11) 

Если )(xf – нормальный закон распределения, то из соотношений (8, 10, 11), имеем [5 – 11]: 

2
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2 1log
zx

xI
σ
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+=      (12) 

Для нахождения остаточной дисперсии 2
xσ  зададимся рисками α первого рода и β второго рода. В 

соответствии с теорией надёжности риск второго рода соответствует ложной тревоге, то есть: система 
управления Smart Grid фиксирует превышение потребления электроэнергии при его отсутствии. Риск 
первого рода соответствует событию пропуска сигнала, то есть: Smart Grid не фиксирует факт превышения 
потребления электроэнергии [5 – 10].  Тогда:  
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Условные математические ожидания 0|γzm и 1|γzm соответствуют возможным решениям 0γ и 1γ , 
принимаемым в ходе контроля. Выражение (13), после преобразований с учетом уравнений (1-4), примет 
вид  

)]1()1([22 β−β+α−α∆=σ
zx .     (15) 

Тогда, из соотношений (12 – 15) окончательно имеем: 

)1()1(
/)1(1log

22

2 β−β+α−α
∆σ+−

+=
λ−λ− tt eeI   .    (16) 

где λ  – параметр распределения Пуассона (5), который характеризует частоту превышения отключений 
электроэнергии за заданный промежуток времени. 

Таким образом, на основе соотношения (16), с учетом стоимости микрокомпьютеров, используемых 
для контроля потребления электроэнергии, и соответствующих датчиков, можно определить оптимальное 
количество промежуточных контрольных узлов в сети управления потреблением электроэнергии Smart Grid, 
инфраструктура которой приведена на рис. 1. 
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Выводы 
Актуальность использования системы управления электроэнергией Smart Grid связана с 

повышением в экономически развитых странах интереса к концепции "Intelligent Home" [2], а также с 
распространением практики экономии электроэнергии на производстве [2]. Грамотное планирование 
системы мониторинга Smart Grid позволит снизить себестоимость системы и повысить ее эффективность. В 
данной работе рассмотрен один из подходов такого планирования и показано, что введение промежуточных 
узлов преобразования информации позволяет снизить требование к полосе пропускания каналов связи, 
уменьшить стоимость СКС, а также в некоторой степени снизить нагрузку на центр управления. Для выбора 
оптимального количества промежуточных узлов использованы вероятностные и информационные оценки. 
Данный подход может быть использован на разных уровнях иерархии: в небольших энергетических 
системах, типа "Intelligent Home", в промышленных масштабах, а также в масштабах государства для 
контроля и оптимизации потребления электроэнергии.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УДК 519.14 
Г. С. АБРАМОВ 

Херсонский Национальный технический университет 
И. М. АБРАМОВ 

Херсонская специализированная школа №30, МАН Украины 
 

ГАУССОВСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЕЛ В 
СТРОКАХ ТРЕУГОЛЬНИКА ПАСКАЛЯ 

 
Получены значения параметров нормального распределения, аппроксимирующего распределение 

чисел в n-ой строке треугольника Паскаля. Вычислены значения нормированных моментов чётных порядков 
(с 4-го по 8-ой) и показано их асимптотическое приближение к значениям, соответствующим нормальному 
распределению. Получены высокоточные приближения для центральных элементов чётных строк 
треугольника Паскаля, что даёт возможность вычислять биномиальные, а также триномиальные (и, в 
общем случае, мультиномиальные) коэффициенты. 

Ключевые слова: треугольник Паскаля, биномиальные коэффициенты, нормальное (гауссовское) 
распределение, триномиальные и мультиномиальные  коэффициенты. 

 
Г. С. АБРАМОВ 

Херсонський Національний технічний університет 
І. М. АБРАМОВ 

Херсонська спеціалізована школа №30, МАН України 
 

ГАУСІВСЬКА АПРОКСИМАЦІЯ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ЧИСЕЛ У РЯДКАХ ТРИКУТНИКА 
ПАСКАЛЯ 

 
Отримано значення параметрів нормального розподілу, що апроксимує розподіл чисел в n-ому рядку 

трикутника Паскаля. Обчислені значення нормованих моментів парних порядків (з 4-го по 8-ий) і показано 
їх асимптотичне наближення до значень, відповідним нормальному розподілу. Отримано високоточні 
наближення для центральних елементів парних рядків трикутника Паскаля, що дає можливість 
обчислювати біноміальні, а також триноміальні (і, в загальному випадку, мультиноміальний) коефіцієнти. 

Ключові слова: трикутник Паскаля, біноміальні коефіцієнти, нормальний (гаусівський) розподіл, 
триноміальні та мультиноміальні коефіцієнти. 

 
G. S. ABRAMOV 

Kherson National Technical University 
I. M. ABRAMOV 

Kherson specialized school №30, MAS Ukraine 
 

GAUSS APPROXIMATION FOR NUMBER DISTRIBUTION IN ROWS OF A PASCAL’S 
TRIANGLE 

 
The parameters of normal distribution which approximate the number distribution in the n-th row of the 

triangle is determined. The normalized values of even power moments (4 to 8) are found, and their asymptotic 
approximation to the values which are in accordance to the normal distribution is shown. High-precision 
approximations for central elements of even rows of a Pascal’s triangle are obtained, which gives the opportunity to 
calculate the binomial and trinomial coefficients (as well as multinomial ones in general cases).  

Keywords: Pascal’s triangle, binomial coefficients, normal (Gauss) distribution, trinomial and multinomial 
coefficients. 

Постановка проблемы 
Треугольник Паскаля составляют так называемые биномиальные коэффициенты. Биномиальные и 

триномиальные коэффициенты часто встречаются в различных технических приложениях. Так, во многих 
задачах физической и химической кинетики, а также в задачах теории информации возникает 
необходимость вычислять различные конфигурации на множествах, в частности числа сочетаний m

nC , то 
есть биномиальные коэффициенты. Чаще всего в этих случаях для вычисления факториалов используют 
приближённую формулу Стирлинга, которая даёт достаточно грубое приближение. Поэтому задача 
отыскания более точного приближения является актуальной. 

Известно также, что асимптотикой биномиального распределения является нормальное 
(гауссовское) распределение. Однако оно реализуется лишь в пределе. Конкретные же сведения о 
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«кинетике» этого приближения; о том, каким образом изменяются числовые характеристики 
аппроксимирующего нормального распределения при увеличении номера строки, отсутствуют. 

Анализ публикаций 
Треугольнику Паскаля посвящена довольно обширная литература [2-6], в которой выделяются две 

фундаментальные монографии [2, 3], где биномиальным коэффициентам посвящены отдельные главы. В 
книге Р. Грэхема, Д. Кнута и О. Паташника «Конкретная математика. Основание информатики» [2] в главе 
«Биномиальные коэффициенты» рассматриваются доказательства многочисленных (часто удивительных) 
тождеств и оригинальные способы вычисления различных частных сумм. В монографии В. Феллера 
«Введения в теорию вероятностей и её приложения» [3] рассматривается нормальное приближение для 
биномиального распределения, однако погрешность результатов (1-2%) нельзя признать 
удовлетворительной.  

Формулировка целей исследования 
Целями данной статьи, являющейся продолжением исследований, начатых в работе [1], было 

рассмотрение асимптотики приближения распределения чисел в строках треугольника Паскаля к 
нормальному; вычисление нормированных моментов чётных порядков и изучение асимптотики их 
изменения при увеличении номера строки; рассмотрение отклонений плотности паскалевского 
распределения от гауссовского в окрестности центральных элементов; получение высокоточных 
приближений для центральных элементов строк треугольника Паскаля и их использование для вычисления 
триномиальных (мультиномиальных) коэффициентов. 

Основная часть 
В предыдущей работе авторов [1], целью которой было установление связи распределения чисел в 

строках треугольника Паскаля с нормальным (гауссовским) распределением, были решены следующие 
задачи: определены числовые характеристики нормального приближения для распределения чисел в строках 
треугольника Паскаля; выявлены зависимости этих параметров от номера строки; выполнено сравнение 
распределения чисел в строках треугольника Паскаля с нормальным приближением и рассмотрена 
асимптотика приближения паскалевского распределения к нормальному при увеличении номера строки. 

Математическое ожидание ( x ) и дисперсию ( 2S ) распределения чисел в строках треугольника 
Паскаля вычисляли следующим образом: 
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где  хі – номер позиции (элемента) в строке треугольника Паскаля; 
пі – значение элемента на і-ой позиции в строке треугольника Паскаля; 
k = п+1–  количество элементов в n-ой строке треугольника Паскаля; 
N – сумма всех элементов в данной строке треугольника Паскаля: N=2п. 
 
Математическое ожидание x  ,  дисперсия 2S  и среднеквадратичное отклонение  S  от номера 

строки треугольника Паскаля зависит следующим образом: 
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Для соответствующих значений матожидания и среднеквадратичного отклонения построены 
гауссовские распределения и выполнено сравнение полученных гауссовских кривых с фактическим 
частотным распределением в соответствующих строка треугольника Паскаля. Для этого были вычислены 
относительные частоты распределения чисел в строках треугольника Паскаля (значение данного элемента 
строки делилось на сумму всех чисел в строке – 2n). 

В [1] приведены соответствующие эмпирические распределения (основанные на вычисленных 
частотах) в сравнении с теоретическими распределениями (гауссовские кривые). Сравнения показало, что с 
увеличением номера строки распределение чисел в строках треугольника Паскаля приближается к 
нормальному распределению. Это даёт основание считать, что нормальное приближение является хорошей 
аппроксимацией распределения в n-той строке треугольника Паскаля (очевидно, тем лучшей, чем больше  
номер строки  n): 
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Известно, что искажения нормального распределения связаны с моментами третьего и четвёртого 

порядков (соответствующие коэффициенты называются асимметрией и эксцессом). Асимметрия, 
описывающая искажения гауссовской кривой вдоль оси абсцисс, в нашем случае отсутствует, в силу 
симметричности чисел в строках треугольника Паскаля. (Отсюда следует, что все моменты нечётных 
порядков для строк треугольника Паскаля равны нулю). Следовательно, для описания наблюдаемых 
различий паскалевского распределения от гауссовского приближения, необходимо вычислять значения 
эксцесса (связанного с моментом четвёртого порядка), и, вообще говоря, моменты чётных порядков (4-го, 6-
го, 8-го и т. д.). Очевидно, что вычисляемые значения эксцесса должны быть отрицательными (т. к. 
«уплощение» гауссовской кривой характеризуется отрицательным значением эксцесса), при этом, с 
возрастанием номера строки значение эксцесса должно асимптотически приближаться к нулю. 

Эксцесс (Ех) вычисляли с помощью центрального момента 4-го порядка - μ4: 
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В работе [1] показано, что значения эксцесса отрицательны и с увеличением номера строки 
асимптотически приближаются к нулю, что свидетельствует о приближении распределения в строках с 
большим номером к гауссовскому. 
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Рис. 1. График зависимости нормированного момента 6-го порядка от номера строки 
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Рис. 2. График зависимости нормированного момента 8-го порядка от номера строки 
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В настоящей работе рассматривались моменты 6-го и 8-го порядков распределения в строках 

треугольника Паскаля. На рис. 1 представлена зависимость нормированного момента 6-го порядка 
6

6

σ
µ  от 

номера строки, а на рис. 2 представлена зависимость нормированного момента 8-го порядка 
8

8

σ
µ  от номера 

строки. Для нормального распределения значение нормированного момента 6-го порядка равно 15, а 8-го 
порядка равно 105. Видно, что  при увеличении номера строки значения нормированного момента 6-го 
порядка асимптотически приближаются к 15, а 8-го порядка к 105, со стороны меньших значений, то есть 
распределение в строках треугольника Паскаля нормализуется и с точки зрения моментов 6-го и 8-го 
порядков (по-видимому, это будет справедливо и для последующих чётных моментов).  
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Рис. 3 Графики отклонений значений плотности распределений в строках треугольника Паскаля от нормального 

распределения в окрестности центральных элементов для 50-ой и 90-ой строк 
 

На рис. 3 представлены графики отклонений значений плотности распределений в строках 
треугольника Паскаля от нормального распределения в окрестности центральных элементов для 50-ой и 90-
ой строк. 

 Видно, что если для центральных элементов строк эта разность отрицательна (паскалевское 
распределение «приплюснуто» относительно гауссовского), то в ближайшей окрестности наблюдается 
обратная ситуация – плотность паскалевского распределения больше, чем плотность гауссовского 
распределения. Дальше, с удалением от центральных элементов снова наблюдается отрицательная разность, 
однако этот «волнообразный» процесс быстро затухает и разность асимптотически приближается к нулю.  

Видно также, что для строки с более высоким номером амплитуда колебаний меньше по сравнению 
с распределением в строке с меньшим номером, то есть с возрастанием номера строки идёт сглаживание 
(затухание) колебаний плотности паскалевского распределения относительно гауссовского и с точки зрения 
их амплитуды, что ещё раз показывает – при увеличении номера строки паскалевское распределение 
приближается к гауссовскому. 

Таким образом, гауссовское распределение является весьма хорошей аппроксимацией для 
паскалевского распределения в строках треугольника. Плотность распределения в n-ой  строке треугольника 
имеет следующий вид: 
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В работе [1] с использованием формулы (1) проведены приближённые вычисления элементов строк 
треугольника Паскаля. Число сочетаний m

nC  в нашем случае является (m+1)-м элементом n-ой строки 
треугольника (т. к. отсчёт величины x мы начали не с нуля а с единицы). Тогда число сочетаний можно 
вычислить по следующей приближённой формуле:  
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Проще всего с помощью этой формулы вычисляется значение центральных элементов чётных строк 
треугольника, когда m=n/2: 
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Можно показать, что приближение (3) соответствует вычислению числа сочетаний, если 
факториалы вычислять по формуле Стирлинга: 
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В работе [1] проведено сравнение точных значений центральных элементов чётных строк 
треугольника и их приближённых значений, вычисленных с помощью гауссовской аппроксимации (табл. 1): 

Таблица 1 
Сравнение точных значений и гауссовской оценки центральных элементов чётных строк 

Номер 
строки 

n 

Точное значение 

2
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)!(
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m
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=

 

Приближённое значение 

m
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nnm

n π
22 ≈

=
 

Относительная ошибка 
ε, % 

30 1,551175∙108 1,564153∙108 0,84  
50 1,264106∙1014 1,270442∙1014 0,50  
60 1,182646∙1017 1,187583∙1017 0,42  

100 1,008913∙1029 1,011439∙1029 0,25  
200 9,054851 ∙1058 9,066177 ∙1058 0,125  
400 1,029525∙10119 1,030169∙10119 0,0625  
800 1,88042442∙10239 1,88101214∙10239 0,03125  

 
Из данных табл. 1 следует, что относительная ошибка (разность между приближённым и точным 

значением, отнесенная к точному значению) убывает с возрастанием номера строки по обратно 
пропорциональной зависимости, что позволяет записать выражение для относительной ошибки: 
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откуда следует более точное приближение: 
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 Сравним точное значение с приближением (6) (табл. 2): 
Таблица 2 

Сравнение точных значений и  приближения (6) для центральных элементов чётных строк треугольника Паскаля 

Номер 
строки 

n 

Точное значение 

2
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)!(
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=  

Приближённое значение (6) 
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n
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m
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n
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n π
  

Относительная 
ошибка 

ε1, % 

30 1,551175∙108 1,551226∙108 0,0033 
50 1,264106∙1014 1,264121∙1014 0,0012  
60 1,182646∙1017 1,182655∙1017 0,0008  

100 1,0089134∙1029 1,0089166∙1029 0,0003  
200 9,0548515∙1058 9,0548578∙1058 0,00007  
400 1,029525∙10119 1,029525∙10119 

%3
21 n

=ε  800 1,88042442∙10239 1,88042442∙10239 

Видно, что относительная ошибка этого приближения ε1 обратно пропорциональна квадрату номера 
строки, что даёт возможность сформулировать ещё более точное приближение: 
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Точность этого приближения настолько высока, что даже для небольших n она даёт очень хорошую 
оценку. Так, число сочетаний 

10
20C =184756 , а формулы (7-8) дают результат 184755,5; т. е. относительная 

ошибка составляет 0,00027%.  
Формула (8) может быть записана в виде: 
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Имея достаточно точные значения центрального элемента чётной строки треугольника Паскаля 
можно легко вычислить и остальные элементы строки: 
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или, в более компактной форме, 
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Выражение (8) позволяет предложить следующую рекуррентную формулу для вычисления 
факториалов: 
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Следуя [2], покажем, что с помощью биномиальных коэффициентов можно вычислить 
триномиальные коэффициенты, а именно: триномиальные коэффициенты могут быть выражены через 
произведение биномиальных коэффициентов. 
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Переобозначив переменные, получим: 
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где  n= a+b+c;  k=a;  b=m-k;   x=n-m. 
Таким образом, произведение биномиальных коэффициентов k

m
m
n CC  есть не что иное, как 

триномиальный коэффициент, который появляется в триномиальной теореме: 
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Учитывая следующее равенство для произведений биномиальных коэффициентов 
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триномиальные коэффициенты можно представить в другой форме, несколько более удобной для 
суммирования: 
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Обобщением биномиальных и триномиальных коэффициентов служат мультиномиальные 
коэффициенты, которые также могут быть представлены в виде произведения соответствующего количества 
биномиальных коэффициентов: 
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Таким образом, имея достаточно точное выражение для биномиальных коэффициентов можно 

вычислять и триномиальные коэффициенты и, в общем случае, мультиномиальные коэффициенты. 
Используя предлагаемое нами более точное приближение для биномиальных коэффициентов можно 

значительно повысить точность получаемых результатов, там, где раньше вынуждены были ограничиваться 
весьма приближёнными, как при использовании формулы Стирлинга, которая, как мы показали, даёт 
достаточно грубое приближение. 

В работе [1] мы отмечали то, что числа в строках треугольника Паскаля удовлетворяют, по-
видимому, бесконечному числу тождеств и свойств. В этой связи, обращает на себя внимание замечательное 
свойство произведений центральных элементов треугольника Паскаля [2]: 

n

k

kn
kn

k
k CC 4)(22 =⋅∑ −

−  ,            )0( ≥n . 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

В работе найдены значения параметров нормального распределения, аппроксимирующего 
распределение чисел в n-ой строке треугольника Паскаля. Вычислены значения нормированных моментов 
чётных порядков (с 4-го по 8-ой) и показано асимптотическое приближение (при возрастании номера 
строки) их величин к значениям, соответствующим нормальному распределению. Это свидетельствует о 
«нормализации» паскалевского распределения при больших значениях номера строки. 

Показан волнообразный характер отклонений плотности паскалевского распределения от 
гауссовского в окрестности центральных элементов и «сглаживание» этого процесса для строк с большими 
номерами, что также свидетельствует о нормализации распределения. 

На основе гауссовской аппроксимации получены высокоточные приближения для вычисления 
значений центральных элементов чётных строк треугольника Паскаля. Достаточно точные значения 
биномиальных коэффициентов позволяют вычислять триномиальные коэффициенты (с помощью 
произведения пар биномиальных коэффициентов) и, в общем случае, мультиномиальные коэффициенты 
(как произведения соответствующего числа биномиальных коэффициентов). 

Перспективой дальнейших исследований может стать рассмотрение фрактальных свойств 
треугольника Паскаля. 
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Данная статья посвящена проблеме определения температуры частиц порошка в процессе 
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состояния. 
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The paper deals with the problem of determining the temperature of the powder particles in plasma 

spraying. To this end, we consider the third boundary problem for the heat equation in a homogeneous sphere. To 
approximate the temperature of the plasma jet used Hermitian cubic splines. The analytical solution of this problem 
is given. An integrated approach to the determination of the temperature of the particles, taking into account changes 
its aggregate state are considered. 
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Постановка проблемы 

Повышение качественных характеристик плазменно-порошковых покрытий во многом 
определяется правильным установлением температурного режима частиц напыляемого порошка. Как 
правило, для обеспечения надежной прочности сцепления данных покрытий необходимо, чтобы 
напыляемые частицы достигали поверхности основы в расплавленном состоянии. При этом важно 
минимизировать потери напыляемых материалов, возникающие из-за перегрева и, как следствие, 
интенсивного испарения с поверхности частиц. Это обуславливает необходимость построения и 
исследования эффективных математических моделей определения температуры частицы в процессе 
напыления. 

 
Анализ публикаций 

Исследованию температурного режима частиц при газотермическом напылении посвящен ряд 
работ. В [1,2] определение температуры в плазменной струе проведено на основе уравнения теплового 
баланса на поверхности частицы. В [3,4] применены численные методы и разработаны пакеты 
компьютерных программ для расчета температуры частицы в плазменном потоке. Ограниченность 
используемых в данных пакетах баз данных напыляемых материалов, технологических режимов, 
конструктивных параметров плазмотронов не позволяет проводить исследование процесса напыления в 
нестандартных условиях за пределами предлагаемых диапазонов. 

При решении задач связанных с газотермическим напылением необходимо знать строение 
плазменной струи, а также законы изменения температуры и скорости по радиусу и по оси струи. 
Результаты данных исследований, в том числе с помощью математического моделирования представлены в 
работах [5]. Аналитическому определению температуры сферической частицы посвящена работа [6], в 
которой рассмотрена третья краевая задача для уравнения теплопроводности. Однако, в данной работе 
авторы ограничились случаем, постоянной температуры плазменного потока, а также аппроксимацией 
температуры только первым членом ряда. В [7] проведено исследование изменения температуры в 
предположении, что температура плазменной струи аппроксимируется квадратичным полиномом, а также 
установлено необходимое количество членов ряда для обеспечения необходимой точности. В [8] предложен 
комплексный подход к определению температуры напыляемых частиц, учитывающий изменение их 
агрегатного состояния в процессе полета. В [9] для увеличения точности расчётов предложено разбиение 
дистанции напыления на участки, на каждом из которых температура плазменной струи достаточно точно 
аппроксимируется квадратичным полиномом. Там же приведены результаты определения изменения 
температуры частиц никеля и оксида алюминия вдоль дистанции напыления с учётом изменения их 
агрегатного состояния. 

Цель работы заключается в уточнении аналитического определения температуры напыляемой 
частицы при помощи методов математической физики с учётом использования эрмитовых кубических 
сплайнов для интерполирования температуры плазменного потока. 

 
Основная часть 

При построении математической модели определения температуры частицы в плазменном потоке 
будем исходить из следующих предположений. Во-первых, частица является однородным телом (в данной 
статье не рассматриваются композиционные порошки). Далее, будем считать, что частицы порошка имеют 
идеальную сферическую форму. Как установлено в [6], время сфероидизации частицы не превосходит 10-8с, 
что существенно меньше времени достижения температуры плавления порядка 10-4с. Поскольку частица в 
потоке, кроме поступательного, подвержена ещё и вращательному движению, и температура плазмы в ее 
окрестности постоянна, то поток тепла через поверхность одинаков в каждой её точке, и можно считать, что 
распределение температур в частице зависит только от расстояния до её центра и времени пребывания в 
потоке, т.е. 0,0),,( ≥≤≤= tRrtrTT . 

В этих предположениях температура частицы может быть найдена как решение уравнения 
теплопроводности. 
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где 
ρ
λ
c

a =2 ; λ – коэффициент теплопроводности частицы; с – теплоемкость частицы; ρ – плотность 

частицы; R – радиус частицы,  
В начальный момент времени температура частицы постоянна: 

constTrT == 0)0,(      (2) 
а на её поверхности происходит конвективный теплообмен с плазмой, температура которой Tg(t) зависит от 
времени пребывания частицы в потоке: 
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( )),()(),( tRTtT
r

tRT
g −=

∂
∂ αλ                              (3) 

где α – коэффициент теплообмена между частицей порошка и газом.  
 К данному краевому условию добавим условие ограниченности температуры в центре частицы 

+∞<),0( tT       (4) 
В [6] была рассмотрена аналогичная задача. Однако температура плазмы считалась постоянной, что 

оказывает влияние на конечный результат и приводит к расхождениям с экспериментальными данными, 
особенно для тугоплавких частиц оксидов. 

Решение задачи (1)–(4) будем искать в виде 

r
UtTT g −= )(       (5) 

где U≈U(r,t) новая неизвестная функция, являющаяся решением следующей краевой задачи: 
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Применяя к решению задачи (6) метод Фурье, с учетом (5), получаем решение задачи (1) – (4) 
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где ki – корни трансцендентного уравнения 
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где 
λ
αRBi = – число Био, определяющее характер процесса теплопередачи на границе раздела твердое тело 

– газ. 
Таким образом, для окончательного решения задачи (1)–(4) необходимо иметь аналитическое 

выражение для определения температуры плазмы. Однако, решение этой задачи, сформулированной в[4], 
получено не было. На основе численного определения температуры плазмы (см. [4,5])  в ряде работ [7–9] 
предложена  аппроксимация )(tTg полиномом второй степени. Полученные в них результаты достаточно 
точно описывают изменение температуры частиц металлов диаметром от 30 мкм на участке разогрева до 
температуры плавления. Для частиц меньшего диаметра, а также на участке полёта частицы в 
расплавленном состоянии погрешность аппроксимации возрастает. В связи с чем, в [9] было предложено 
разбить дистанцию напыления на отдельные участки, на каждом из которых квадратичная аппроксимация 
была допустимой. Однако, в данном случае, при переходе от одного участка к другому функция, 
аппроксимирующая температуру плазмы терпит разрыв, что может существенно повлиять на адекватность 
модели, особенно для частиц металлов диаметром меньше 30 мкм, оксидов, а также при анализе температур 
расплавленных частиц. 

Данный недостаток можно устранить, используя для аппроксимации )(tTg  эрмитовы кубические 
сплайны, которые по построению являются непрерывными на заданном интервале. Для этого зададим на 
дистанции напыления неравномерное разбиение Lzzzz N =<<<= 2100  и определим 

NjzT jg ,0),( = . 

Далее нам необходимо определить время, за которое преодолеет расстояние jz  частица: 

( )∫=
jz

j zW
dzt

0
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где ( )zW  – скорость частицы. Определению скорости частиц вдоль дистанции напыления посвящен ряд 
работ (см. например [10]). Таким образом, мы проводим согласование времени пребывания частицы в 
плазменной струе с температурой плазмы в её окрестности: )()( jgjg zTtT =  на отрезке 

)(0 210 Lttttt N =<<<<=  .   )(Lt – общее время полета частицы от места ввода в плазменную струю 
до основы.  

Проведем интерполяцию функции )(tTg  эрмитовыми кубическими сплайнами: 
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  (7) 

Здесь jf , 1+jf  – значения функции в узлах интерполяции, а  jf ′ , 1+′jf – значения её производной, 

jjj tth −= +1 . В нашем случае – )( jgj tTf = .          
Отметим, что сплайн является непрерывно дифференцируемой на )](;0[ Lt  функцией. Поскольку 

значения нам неизвестны, то для их аппроксимации используем разделенные разности второго порядка 
точности. 
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Аппроксимация Nf ′~

  в дальнейшем не используется, поскольку при достижении поверхностью 
частицы температуры плавления вычислительный процесс прерывается.    
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Отметим, что количество точек разбиения дистанции напыление до достижения частицей 
температуры плавления, в зависимости от её диаметра, колеблется от пяти до восьми. Поскольку на 
начальном этапе нет резкого уменьшения температуры плазмы, то погрешность сплайн-интерполяции не 
превышает 50 К. 

При достижении поверхностью частицы температуры плавления переходим к следующему этапу: 
определению времени плавления частицы. 

Для этого применим упрощенный подход и, вместо решения задачи Стефана, рассмотрим уравнение 
теплового баланса при условии, что поток тепла через поверхность является постоянным (см. [9]). В этом 
случае 

τ
σρπ

d
dR

RQ k24= , 

а  время плавления частицы 

)(3 плg
пл TT

R
−

=
α

ρστ , 

где σ – теплота плавления; Tпл – температура плавления частицы. Rk – радиус твёрдого ядра. 
После чего переходим к третьему этапу: определение температуры расплавленной частицы. В 

случае металлов мы можем воспользоваться формулой (9), поскольку в силу высокой теплопроводности для 
них можно считать, что constTtrT плплпл ==+ ),( τ , плt  – время достижения поверхностью частицы 
температуры плавления. Что же касается оксидов, то для них температура в центре и на поверхности 
частицы может существенно отличаться, что приводит к необходимости решения более сложной краевой 
задачи. 

Четвёртый этап – затвердевание частицы – аналогичен второму и рассмотрен в [9]. В случае, если 
частица достигает поверхности основы в твёрдом состоянии, не будет обеспечена прочность сцепления, 
поэтому рассматривать этап остывания твердой частицы нет смысла. 

 
Выводы 

Таким образом, сплайн-интерполяция температуры плазменного потока позволяет более точно 
определить температуру частиц металлов вдоль дистанции напыления и устранить недостатки, связанные с 
возможными разрывами, возникающим при квадратичной аппроксимации. В случае же использования для 
напыления порошков оксидов она эффективна лишь на участке разогрева частиц до температуры плавления. 
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Отметим так же, что формула (9) может быть использована в случае применения линейных сплайнов. Для 

этого достаточно положить в (9) 0,0 == jj BA . При этом  .1

j

jj
j h

ff
C

−
= +  

Однако в этом случае погрешность интерполяции будет достаточно большой, что приводит к 
необходимости существенного уменьшения шага интерполяции. Это затруднительно в связи с низкой 
точностью определения температуры плазмы через промежутки времени меньше 10-5с. 

Дальнейшие исследования будут посвящены использованию сплайн-интерполяции температуры 
плазмы для определения температуры частиц с оболочкой. Для данной задачи возникает необходимость 
рассмотрения дополнительно этапов плавления и затвердевания оболочки, а также разогрева ядра до 
температуры его плавления. 
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Постановка проблеми 
 

Стрічка Мебіуса (смужка Мебіуса, лист Мебіуса) один з найяскравіших просторових парадоксів. З 
класичної аналітичної геометрії ми знаємо, що цю фігуру можна задати як поверхню в  параметричним 
рівнянням [1,2]: 

 

 

 
де  та .  
Ці формули задають стрічку Мебіуса ширини 1, чий центральний круг має радіус 1 та лежить у 

площині з центром в точці . Параметр  пробігає вздовж стрічки, в той час як  задає 
відстань від краю. 

В циліндричних координатах , необмежена версія листа Мебіуса може бути представлена 
рівнянням: 

 
де функція логарифма має довільну основу. 

Будучі апологетами лінгвістичного моделювання, автори  поставили за мету представити стрічку 
Мебіуса у вигляді лінгвістичної моделі. 

 
Аналіз публікацій з теми дослідження 

Лінгвістичне моделювання на сьогодні переживає друге дихання. Його сучасні основи викладенні у 
низці статей [3,4,5]. 

 
Формулювання мети дослідження 

 Стоїть задача розробки методики створення лінгвістичної методики для поверхневих геометричних 
фігур подібних до стрічки Мебіуса.   

 
Основна частина 

Як саме це зробити, нас наштовхнула програмна реалізація стрічки Мебіуса в MAXIMA: 
plot3d([cos(x)*(3+y*cos(x/2)), sin(x)*(3+y*cos(x/2)), y*sin(x/2)], [x,-
%pi,%pi],[y,-1,1], ['grid,40,3]). 
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           На екрані комп’ютера отримуємо наступний графічний образ (рис. 1): 

 
Рис. 1 

 
З наукових праць ми знаємо, як відбувається лінгвістизація чисельних даних [3,4,5], саме тому ми 

представили просту стрічку у наступному вигляді (рис. 2): 
 

 
Рис. 2 

 
Лист папера з двох боків представляємо як лінгвістичну матрицю (рис. 3), 
 

 
Рис. 3 

побудовану за принципами лінгвістичного моделювання (або за аналогією гри у морський бій). 
Тепер треба описати правила переходу при русі за однією з трьох смуг (A, B, C) або зворотного 

боку (D, E, F) стрічки Мебіуса. 
Породжувана лінгвістична послідовність буде мати наступний вигляд для першої  смуги – AA, BA, 

CA, …, IA, JA, AD, BD,…,ID,JD, AA… 
Але слід  зауважити,  що квадрат AD є антиподом (саме тією площиною, але з іншої сторони ) до 

AC.  Тому це цикл рухів не повертає нас в ту саму точку (той самий інтервал).  
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Аналогічна ситуація виникає щодо лінгвістичної послідовності для третьої смуги. В той же час 

друга смуга повертає нас в той самий квадрат: 
AB, BB, CB, … , IB, JB, AE, BE, … , IE, JE, AB. 
Дійсно, квадрат  AE є антиподом саме квадрата AB, зворотна поверхня стрічки Мебіуса. В цьому 

нічого немає дивного,  бо саме таку властивість має класична поверхня стрічки Мебіуса. 
Лінгвістична модель буде уособлюватися парою: 
𝐿 =< 𝐴,𝑃 >, 

де А – множина алфавітів, А =  {𝐴1,𝐴2,𝐴3} , P – множина правил побудови лінгвістичних ланцюжків. 
В нашому випадку А1={A, B, C}, A2={D, E, F}, A3={A, B, … , I, J}, з потужностями множин 3, 3, n.  

У загальному випадку маємо 𝐴1 = �𝛼1,1,𝛼1,2,𝛼1,3�, 𝐴2 = �𝛼2,1,𝛼2,2,𝛼2,3�, 𝐴3 = �𝛼3,1,𝛼3,2, … ,𝛼3,𝑛�. 
Правила, які породжують лінгвістичну поверхню стрічки Мебіуса саме в такій постановці: 
𝛼3,𝑖𝛼1,1 ∝ 𝑖 ≠ 𝑛 → 𝛼3,(𝑖+1)𝛼1,1 
𝛼3,𝑛𝛼1,1 → 𝛼3,1𝛼2,3 
𝛼3,𝑖𝛼2,3 ∝ 𝑖 ≠ 𝑛 → 𝛼3,(𝑖+1)𝛼2,3 
𝛼3,𝑛𝛼2,3 → 𝛼3,1𝛼1,1 
𝛼3,𝑖𝛼1,3 ∝ 𝑖 ≠ 𝑛 → 𝛼3,(𝑖+1)𝛼1,3 
𝛼3,𝑛𝛼1,3 → 𝛼3,1𝛼2,1 
𝛼3,𝑖𝛼2,1 ∝ 𝑖 ≠ 𝑛 → 𝛼3,(𝑖+1)𝛼2,1 
𝛼3,𝑛𝛼2,1 → 𝛼3,1𝛼1,3 
𝛼3,𝑖𝛼1,2 ∝ 𝑖 ≠ 𝑛 → 𝛼3,(𝑖+1)𝛼1,2 
𝛼3,𝑛𝛼1,2 → 𝛼3,1𝛼2,2 
𝛼3,𝑖𝛼2,2 ∝ 𝑖 ≠ 𝑛 → 𝛼3,(𝑖+1)𝛼2,2 
𝛼3,𝑛𝛼2,2 → 𝛼3,1𝛼1,2 
Особливістю лінгвістичної моделі є те, що фактично кожний лінгвістичний елемент 𝛼3,𝑖𝛼1,𝑗 

еквівалентний лінгвістичному елементу 𝛼3,𝑖𝛼2,(4−𝑗), де 𝑗 = 1,2.3. 
Слід зазначити, що в лінгвістичних моделях на основі формальних граматик треба зазначати 

початковий або початкові символи. В нашому випадку лінгвістичної моделі стрічки Мебіуса початковим 
символом може бути пара, утворена з будь-якого елементу алфавіту А3 та елемента алфавіту А1 або А2 

𝛼3,𝑖𝛼𝑘,𝑗, 
де 𝑖 = 1, … ,𝑛, 𝑘 = 1,2, 𝑗 = 1,2,3, 𝛼3,𝑖 ∈ 𝐴3,𝛼𝑘,𝑗 ∈ 𝐴1 ∪ 𝐴2 .  
 

Висновки 
В статті був виконаний аналіз задач, пов’язаних із моделювання геометричних фігур, які уявляють з 

себе тримірні поверхні. На прикладі стрічки Мебіуса був запропонований підхід до побудови лінгвістичної 
моделі поверхневої геометричної фігури.  
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УДК 539.3 

В.О. ВАХНЕНКО 
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ, Україна 

 

НЕЛІНІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІСКОВИКУ  

ПІД ДІЄЮ РЕЗОНАНСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 

Запропонована замкнута система рівнянь, яка описує низку виняткових ефектів, що проявляються 

в гірських породах під дією резонансного навантаження. Зокрема, ми моделюємо: гістерезисну поведінку 

резонансної кривої; лінійне зменшення резонансної частоти зі зростанням рівня навантаження; поступове 

(майже логарифмічне) відновлення резонансної частоти після значного динамічного навантаження; 

релаксацію амплітуди відгуку для незмінної частоти. Запропонована модель дозволила нам зробити прогноз 

відносно динамічної реалізації пам'яті про кінцеву точку. Теоретичні прогнози були підтверджені 

експериментами в Лос Аламоській Національній лабораторії. 

Ключові слова: пісковик, резонансне навантаження, нелінійні властивості. 

 

В.А. ВАХНЕНКО 
Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, Киев, Украина 

 

НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНИКА ПРИ РЕЗОНАНСНОЙ НАГРУЗКЕ 

 

Предложена замкнутая система уравнений для описания необычных эффектов в горных породах 

при резонансной нагрузке. Мы моделируем:  гистерезисное поведение резонансной кривой; линейный сдвиг 

резонансной частоты при увеличении нагрузки; постепенное (почти логарифмическое) восстановление 

резонансной частоты после значительной динамической нагрузки; релаксацию амплитуды отклика для 

неизменной частоты. Предложенная модель позволила нам сделать прогноз относительно динамической 

реализации памяти про конечную точку. Теоретические прогнозы были подтверждены экспериментами в 

Лос Аламоской Национальной лаборатории. 

Ключевые слова: песчаник, резонансная нагрузка, нелинейные свойства. 

 

V.O. VAKHNENKO 
Subbotin Institute of Geophysics, Kyïv , Ukraine 

 

NONLINEAR PROPERTIES OF SANDSTONE UNDER RESONANCE LOADING 

 

The system of equations to describe the set of effects in rocks under resonance loading is suggested. In 

particular, we model: hysteretic behavior of resonance curve; the linear shift of the resonance peak under increase 

of loading; the gradual (almost logarithmic) recovery of resonant frequency after high drive level; the relaxation 

changes of amplitude at fixed frequency. The suggested model enables us to predict the dynamic realization of 

hysteresis with end-point memory. These theoretical predictions have been confirmed by experimental 

measurements performed at the Los Alamos National Laboratory. 

Keywords:  sandstone, resonance loading, nonlinear properties. 

 

Постановка проблеми 

Пісковикам, на відміну від звичайних статичних властивостей, притаманна низка виняткових і 

навіть незвичних динамічних властивостей [1-4]. Як показує низка експериментальних результатів щодо 

нелінійного резонансного відгуку в пісковику під дією вимушених коливань, нелінійні властивості 

з'являються навіть при надзвичайно малих динамічних напруженнях [1-4]. Найбільшою нелінійною 

особливістю, що інтригує, являється повільна динаміка. Звісно, динамічні експерименти містять більше 

інформації, ніж квазістатичні. Однак, опис динамічних процесів і, зокрема, знаходження рівняння стану 

середовища, є значно складнішою проблемою. 

 

Основна частина 

Для експериментального дослідження резонансної поведінки стрижня пісковику широко 

використовується схема, в якій з одного торця зразка (в даному випадку пісковику Береа довжиною ~35см) 

прикладене періодичне навантаження, що генерується датчиком тиску, а з іншого торця зразка знаходиться 

датчик прискорення, за допомогою якого фіксується амплітудно-частотна характеристика. Рівняння 

еволюції поля повздовжніх зміщень u , що відповідає такій схемі експерименту, записується у вигляді 
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Дисипативна функція 22 ]/)[2/( txu    відповідальна за внутрішнє тертя. Величини   і   – 

усереднена щільність пісковику і коефіцієнт внутрішнього тертя, відповідно. Співвідношення між 

напруженням та деформацією вибирається у такому вигляді 

1]1/[cosh)(
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 ,          (2) 

яке при 0 ar  дозволяє блокувати стисливість зразка пісковику при деформаціях xu  / , що прямують 

до sech0 . Параметри ar,,cosh  визначають нелінійне відхилення співвідношення напруження-

деформація від закону Гука. Головний ефект, як ми вважаємо, проявляється через лінійне зниження модуля 

Юнга з концентрацією дефектів  EccE cr)/1( . Тут crc  і E  – критична концентрація дефектів і 

максимально можливе значення модуля Юнга, відповідно. Згідно з Косевічем [5] рівноважна концентрація 

дефектів, яка пов’язується з напруженням  , задається співвідношенням 

)/exp(0 kTcc   .         (3) 

Параметр 0  позначає типовий об'єм, який утримує одиничний дефект. При відсутності напруження 

рівноважна концентрація дефектів буде 0c . Хоч формула (3) повинна, за загальною думкою, бути 

придатною до ансамблю мікроскопічних дефектів у кристалічних решітках, все ж вона є також 

обґрунтованою в межах термодинаміки континуумів, яка не потребує будь-якого характерного розміру 

структури кристалічної матриці [5]. З цієї причини ми вважаємо, що залежність (3) повинна також 

виконуватися для ансамблю мезоскопічних дефектів за умови, що окремий дефект ми повинні розуміти як 

розлом між гранулами. 

Для досягнення прийнятної відповідності між теорією і експериментом, ми використовуємо поняття 

змішаної кінетики, що знаходить фізичне пояснення для консолідованих матеріалів. Ми описуємо 

концентрацію дефектів c  кінетичним рівнянням 

))](()([/   cccccctc  .      (4) 

Тут )/exp(0 kTU   і )/exp(0 kTW  – швидкості анігіляції і утворення дефектів, відповідно. 

Швидкість 0  визначається швидкими осциляціями нерозірваних зв’язків, в той час, як швидкість 0  

визначається повільними вібраціями вільних пошкоджених зв’язків. Значна відмінність 00    між цими 

швидкостями в дійсності досягає декількох порядків і веде також до значної відмінності між   . Це 

забезпечує фізичний механізм, який руйнує симетрію відгуку системи до зовнішнього навантаження, і 

відіграє роль, подібну до храпового механізму або діоду. 

Типові експерименти по резонуючому відгуку зразка пісковику при вимушеному збуренні [2-4] 

відповідають таким граничним та початковим умовам 
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Тут L  – довжина стрижня, )(tD  – керуюча амплітуда. 
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 Рис. 1. Розрахункові резонансні криві 50j  при 

амплітудах 
8

0 10)5.0(8.3/  jj jLD  . 

 Рис. 2. Експериментальні резонансні криві з [3]. 

 

керуюча частота, Гц
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Комп'ютерне моделювання нелінійних ефектів і ефектів повільної динаміки було виконане в околі 

другої резонуючої частоти. Рис. 1 показує типові резонансні криві, тобто залежність амплітуди R  на торці 

Lx   від керуючої частоти  2/f  при високих керуючих амплітудах D . Час, за який частота пробігає в 

інтервалі Hz4100370  вперед і назад, складає 120 с. Суцільні лінії відповідають резонансним кривим у 

кондиційованому стані. Пунктирна лінія ілюструє криву для некондиційованого стану, тобто за умови 

відсутності будь-якої попередньої накачки. Стрілки на трьох найвищих кривих вказують на напрямки зміни 

частоти. Заради визначеності результати комп'ютерного розрахунку були узгоджені з експериментами 

ТенКейта і Шенкланда [3]. Значення параметрів можна знайти в [6,7]. Рис. 2 дозволяє порівняти наведені 

розрахункові результати (див. рис. 1) з експериментом [3]. 

Експериментальні результати релаксації амплітуди прискорення при незмінній частоті [3] показують, 

як пісковик поступово втрачає пам'ять найвищого рівня навантаження (див. рис. 4). Рис. 3 показує 

теоретичні криві релаксації, які відтворюють головні ознаки експерименту [3] (див. рис. 4). Розраховуючи 

резонансні криві при протяжці частоти вгору чи вниз, ми зупинили протяжку в часі st  (накачка зберігається) 

і підрахували амплітуду відгуку R , як функції часу stt  . Як і в експериментах, змодельована амплітуда 

поступово зменшується для випадку, коли частота, на якій була зупинка, нижча, ніж резонансна частота 

(рис. 3a і 3b) і, навпаки, збільшується для випадку, коли частота, на якій була зупинка, вища (див. рис. 3c і 

3d). Крім того, після приблизно десяти хвилин релаксації для фіксованої частоти властивості зразка 

наближаються до рівня, який відповідає некондиційованому стану зразка, безвідносно відбувається 

протяжка частоти вгору чи вниз. 

 

час, с  

 

час, с  
 

Рис. 3. Амплітуди відгуку R  для амплітуди LD 7109.1   (a), (b) – зупинка на частоті Hz3825sf ,  

(c), (d) – зупинка на частоті Hz3900sf . 
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Рис. 4. Експериментальні дані з [3], що моделювалися (див. рис. 3). 
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На рис. 5 (теорія) та рис. 6 (експеримент з [4]) показане поступове відновлення резонуючої частоти 

rf  до максимально можливого значення 0f  після того, як зразок був оброблений високоамплітудною 

накачкою, а потім накачку зупинили. Вклад у повний зсув резонансної частоти 0ffr   вносять два різних 

фізичних процеси. Перша складова – традиційний динамічний зсув, який зумовлений нелінійністю 

напруження для високих рівнів збудження, друга складова – зсув, який зумовлений ефектом повільної 

динаміки. Однак, тільки друга складова може дійсно бути зареєстрована протягом процесу відновлення, 

тому що перша зникає майже миттєво, коли високоамплітудна накачка змінюється на низькоамплітудну. 

Таким чином, повний характер відновлення повинен неминуче підпорядковуватися повільній кінетиці, яка 

відповідає за відновлення міжзернових зв’язків [4, 8]. Запропоноване кінетичне рівняння (5) разом з 

прийнятним співвідношенням між модулем Юнга і концентрацією дефектів дають досить широкий інтервал 

часу логарифмічного відновлення резонансної частоти у повній відповідності до експериментальних 

результатів [4]. 
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 Рис. 5. Набір резонансних кривих після того, як була 

призупинена високоамплітудна накачка. 
 Рис. 6. Експериментальні результати з [4], що 

показують ефект повільної динаміки. 

 

Розглянемо ефект запам’ятовування кінцевої точки у випадку резонансного навантаження. Рис. 1 

демонструє динамічну реалізацію явища гістерезису у випадку тільки двох точок повернення в протоколі 

керуючої частоти. Виникає питання: чи міг би ефект, який подібний до запам'ятовування кінцевої точки і 

спостерігається в квазістатичних експериментах [9, 10], проявитися також в експериментах з резонансу.  

 

частота, Гц           частота, Гц  
 

Рис. 7. Ефект пам'яті кінцевої точки в динамічному відгуку. 

 Протокол навантаження наведено всередині лівого рисунка 

 

Висновки 
Ми вивчили цю проблему теоретично. Результат показано на рис. 7. Пам'ять про кінцеву точку, яка 

визначається тут, як пам'ять про попередню максимальну амплітуду перемінного навантаження, 

розглядається в формі малих петель всередині великої петлі. Початкові і кінцеві точки кожної малої петлі на 

рис. 7 збігаються, що є типовим проявом запам'ятовування кінцевої точки. Таким чином, ми передбачили 

явище гістерезису з пам'яттю про кінцеву точку по суті в динамічному навантаженні [7]. Відповідно до 

теоретичних результатів (рис. 7) наші колеги Тен Кейт та Шенкланд з Лос Аламоської Національної 

лабораторії провели експериментальні вимірювання з метою перевірки (чи спростування) нашого 

передбачення. В якості зразка був вибраний пісковик Фонтеблоу. Рівень деформації в максимальній точці 

при протяжці частоти складав приблизно 6102  . Рис. 8 показує низькочастотну половину резонансних 

кривих, які відповідають частотному протоколу, що додається всередині рис. 8. Ми чітко бачимо, що 

початок і кінець кожного внутрішнього циклу збігаються, тобто, головна властивість пам'яті про кінцеву 

точку підтверджується. Ці експерименти були простимульовані нашими теоретичними прогнозами і, як 
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виявилося, підтверджують наші передбачення. 

Більш того, наведенні ексклюзивні експериментальні результати, які одержані з Лос Аламоса, 

підштовхнули, в свою чергу, нас до проведення додаткових досліджень. Експерименти для пісковику 

Фонтеблоу (рис. 8) моделювалися системою рівнянь (1)-(5), включаючи рівняння стану з константами, які 

притаманні для пісковику Береа [6, 7]. Розрахункові криві для низькочастотних гілок резонансних кривих 

наведені на рис. 9. Спостерігаємо якісну узгодженість між експериментальними (рис. 8) і теоретичними 

кривими (рис. 9). 
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 Рис. 8. Низькочастотні гілки експериментальних 

резонансних кривих для пісковику Фонтеблоу. 

Протокол навантаження наведено всередині  рисунка. 

 Рис. 9. Моделювання ефекту пам'яті про кінцеву точку  

в динамічній реалізації. Протокол навантаження наведено 

всередині  рисунка. 
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Постановка проблемы 
Применяемые в трехмерной графике методы наложения текстур, используются для визуализации 

трехмерных сцен с высокой степенью детализации. Генерация текстуры заключается в проецировании 
изображения на трехмерную поверхность, таким образом, обеспечивается дополнительная детализация 
объекта без усложнения его геометрии. При этом появляется множество разнообразных ошибок 
визуализации, называемых артефактами [1]. Было разработано множество различных методов, которые 
уменьшают количество подобных артефактов визуализации. Для имитации реалистичных сцен необходимо 
использовать большое количество детализированных текстур.   

Поточечная выборка – самый простой метод определения цвета пикселя на основе текстурного 
изображения. Выбирается тексель, ближе всех расположенный к центру светового пятна. Вследствие того, 
что цвет пикселя определяют несколько текселей, а выбирается только один, происходит ошибка. Кроме 
того, форма светового пятна может измениться в зависимости от наклона грани по отношению к 
наблюдателю [2].  

Главное преимущество данного метода фильтрации – это низкие требования к ширине полосы 
пропускания памяти, т.к. для определения цвета пикселя, нужно выбрать всего лишь один тексель из 
текстурной памяти. Главный недостаток – ухудшение качества изображений при приближении полигона к 
точке наблюдения, когда количество пикселей становится больше количества текселей. Кроме того, 
необходимо устранять артефакты неправильного расчета глубины сцены.  

Билинейная фильтрация использует интерполяционную технику. Для определения текселей, 
которые должны быть задействованы при интерполяции, используется форма светового пятна в виде круга. 
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Круг аппроксимируется четырьмя текселями. Этот метод фильтрации эффективнее поточечной выборки, 
поскольку частично учитывает форму светового пятна и использует интерполяцию. Так, если полигон 
приближается слишком близко к точке наблюдения, то для интерполяции потребуется больше текселей, чем 
в действительности доступно.  

Главный недостаток билинейной фильтрации заключается в том, что аппроксимация выполняется 
корректно только для полигонов, которые расположены параллельно экрану или точке наблюдения. Если 
полигон развернут под углом, то получается неправильная аппроксимация, так как необходимо 
аппроксимировать эллипс, а не круг. При билинейной фильтрации требуется считывать по четыре текселя из 
текстурной памяти для определения цвета каждого выводимого на экран пикселя, а это значит, что 
требования к ширине полосы пропускания памяти увеличиваются в четыре раза, по сравнению с поточечной 
выборкой. Существует класс артефактов визуализации, появляющихся в результате наложения текстур, так 
называемый "depth aliasing" (другое название Z-aliasing), которые билинейная фильтрация не может 
устранить. Ошибки определения глубины сцены возникают от того, что при удалении от точки наблюдения, 
текстурное изображение, наложенное на уменьшившийся в размерах объект, становится все более и более 
сжатым. Эти ошибки визуализации особенно проявляются при анимации, когда время движения видны 
мерцания и эффект медленного движения в той части изображения, которая должна быть неподвижной.  

Для устранения артефактов "depth aliasing" и использовании того факта, что объекты на расстоянии 
выглядят менее детализированными, чем те, что находятся ближе к точке наблюдения, применяется 
техника, известная как mip-mapping [3]. Mip-mapping – это метод наложения текстур, имеющих разную 
степень или уровень детализации, в котором выбирается текстура с необходимой детализацией в 
зависимости от расстояния до точки наблюдения. Mip-Map текстура состоит из набора заранее 
отфильтрованных и масштабированных изображений. Каждый пиксель представляется в виде среднего от 
четырех пикселей из предыдущего уровня с более высоким разрешением. Поэтому изображение, связанное с 
каждым уровнем текстуры в четыре раза меньше по размеру предыдущего mip-map уровня.  

Уровень детализации – Level of Detail (LOD) – используtтся для определения, какой mip-map 
уровень (или какую степень детализации) следует выбрать для наложения текстуры на объект. LOD должен 
соответствовать числу текселей, накладываемых на пиксель, то есть, какое количество элементов текстуры 
должно быть наложено на элемент выводимого на экран изображения. Например, если текстурирование 
происходит с соотношением близким к 1:1, то LOD будет 0, а значит и будет использоваться mip-map 
уровень с самым высоким разрешением. Если четыре текселя накладываются на один пиксель, то LOD 
будет 1 и будет использоваться следующий mip-map уровень с меньшим разрешением.  

Если для каждого пикселя в треугольнике вычисляется значение LOD для определения того, какая 
mip-map текстура имеет нужный уровень фильтрации, то в результате предотвращается появление ошибок 
визуализации и излишней размытости. LOD должен вычисляться для каждого пикселя в треугольнике с 
целью избежания разрывов по краям треугольников. Этот метод называется per-pixel mip-mapping 
(попиксельное mip-текстурирование). Если LOD вычисляется всего лишь раз для всего треугольника, то 
следствием использования этого значения для всех пикселей треугольника становится появление эффекта 
размытости, когда некоторые треугольники, из которых состоит анимированный объект, становятся 
размытыми и содержат неровности. Этот менее эффективный метод mip-map текстурирования известен как 
"per-polygon mip-mapping" (т.е. mip-текстурирование для полигона).  

При удалении объекта от точки наблюдения, происходит переход от низкого mip-map уровня, 
соответствующего изображению с высокой детализацией, к высокому mip-map уровню, соответствующего 
изображению с высокой степенью фильтрации и низкой детализацией. В момент нахождения объекта в 
переходном состоянии от одного mip-map уровня к другому, появляется особый тип ошибок визуализации, 
известных под названием "mip-banding" - полосатость или слоеность, когда появляются различимые 
границы перехода от одного mip-map уровня к другому. "Mip-banding" происходит, когда значение LOD 
округляется до целого и только один соответствующий уровень текстуры используется для генерации 
пикселя. После перехода LOD к более высокому уровню, соседние пиксели будут обрабатываться с 
различными уровнями, и будут иметь различное количество примененных к ним фильтров. Результатом 
будет появление линии или нескольких линий, проходящих через треугольник в местах, где происходит 
переход между уровнями. Это один из недостатков использования только билинейного или поточечного 
mip-текстурирования. Особенно такие артефакты заметны при анимации, потому-что человеческий глаз 
очень чувствителен к смещениям и может легко заметить место резкого перехода между уровнями 
фильтрации при движении объекта.  

Трилинейная фильтрация включает mip-текстурирование и билинейную интерполяцию. Билинейная 
интерполяция осуществляется на двух mip уровнях, в результате вычисляются два текселя, по одному для 
каждого mip уровня. Цвет пикселя определяется в результате интерполяции по цветам двух mip-текстур. 
Таким образом, mip уровни представляют собой заранее рассчитанные более детализированные версии 
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исходной текстуры, поэтому получается более хорошая аппроксимация текселей, расположенных в 
световом пятне.  

Эта техника обеспечивает лучшую фильтрацию. Однако требования к ширине полосы пропускания 
памяти удваиваются, по сравнению с билинейной фильтрацией, так как необходимо считывать восемь 
текселей из текстурной памяти. Использование метода mip-map текстурирования обеспечивает лучшую 
аппроксимацию (используется большее число текселей, расположенных в световом пятне) по всем текселям 
в световом пятне, благодаря использованию заранее рассчитанных mip-текстур. 

При использовании трилинейной фильтрации возможен вывод на экран текстурированного объекта 
с плавно выполненными переходами от одного mip уровня к следующему, что достигается за счет 
определения LOD путем интерполяции двух соседних mip-map уровней. Таким образом, решается 
большинство проблем, связанных с mip-текстурированием и ошибками из-за неправильного расчета 
глубины сцены ("depth aliasing").  

Чтобы добиться лучшего качества, необходимо использовать все тексели, покрываемые световым 
пятном и усреднять их значение. Однако это сильно влияет на пропускную способность памяти – ее может 
не хватить, и выполнить такую выборку с усреднением нетривиальная задача. Можно использовать 
разнообразные фильтры для аппроксимации формы светового пятна в виде эллипса для нескольких 
возможных углов положения полигона относительно точки зрения. Существуют техники фильтрации, 
которые используют от 16 до 32 текселей из текстуры для определения цвета пикселя. Правда 
использование подобной техники фильтрации требует существенно большей ширины полосы пропускания 
памяти, а это почти всегда невозможно в существующих системах визуализации без применения 
дорогостоящих архитектур памяти. В системах визуализации, использующих тайлы [4, 5], существенно 
экономятся ресурсы полосы пропускания памяти, что позволяет использовать анизотропную фильтрацию. 
Визуализация с применением анизотропной фильтрации обеспечивает лучшее качество изображения, за 
счет лучшей глубины детализации и более точного представления текстур, наложенных на полигоны, 
которые расположены не параллельно экрану или точке наблюдения [6].  

В данной работе предлагается метод анизотропной фильтрации в режиме реального времени на 
графическом акселераторе. 

Описание метода 
Основная идея метода – это приближение эллипса с большим эксцентриситетом несколькими 

эллипсами с меньшими эксцентриситетами. Таким образом, можно преодолеть ограничения, наложенные 
аппаратными средствами и обеспечить фильтрацию лучшим фильтром с высокой степенью анизотропии. 

Эксцентриситет — числовая характеристика конического сечения, показывающая степень его 
отклонения от окружности. Обычно обозначается “e”. 

Все невырожденные конические сечения, кроме окружности, можно описать следующим способом: 
выберем на плоскости точку F и прямую d и зададим вещественное число e>0. Тогда 

геометрическое место точек M, для которых отношение расстояний до точки F и до прямой d равно e раз, 
является коническим сечением. То есть, если M' есть проекция M на d, то 

 
Эксцентриситет инвариантен относительно движений плоскости и преобразований подобия. 
Поместим эллипсы с меньшими эксцентриситетами в линию вдоль главной оси эллипса. Длина 

линии L и число эллипсов  eN вычисляется  следующим образом 

 

 
где α  - степень анизотропии. Для простоты рассматриваем нечетное число эллипсов. Эллипсы 

располагаются вокруг точки ( )mm vu ,   фильтра, следующим образом 
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где ( )mm vu ,  – положение n-ого эллипса. Чтобы лучше соответствовать форме фильтра EWA, 

эллипсы взвешены пропорционально их расстоянию от центра следа, согласно функции Гаусса.  
Несколько эллипсов приближают анизотропную область с максимальной анизотропией N. Чтобы 

лучше покрыть область эллиптического фильтра, увеличиваем число эллипсов в зависимости от желаемого 
качества. Использование адаптивного числа эллипсов создает нерегулярную рабочую нагрузку за пиксель 
для графического планировщика аппаратных средств, и этого лучше избегать. Определение количества 
эллипсов с постоянным числом обеспечивает лучшую производительность. В тестах использовались от трех 
до семи эллипсов на аппаратных средствах NVIDIA. Больше чем пять эллипсов не понадобилось, так как в 
ходе исследований не было зафиксировано никакое существенное улучшение в качестве изображения. 

Если эллипсы превысят степени эллипса с большим эксцентриситетом, например, размещая их вне 
половины длины центральной линии в каждом направлении, то тогда произойдет смаз (размывание). Если 
эллипсы не покроют эллипс с большим эксцентриситетом, то произойдет алиайзинг. Для крайних случаев, 
максимальное количество эллипсов ограничено. Метод всегда обеспечивает лучшее качество по сравнению 
с фильтрацией текстуры, реализованной в аппаратных средствах. 

При тестировании использовался гауссовский фильтр с отклонением 0.5 и шириной в один пиксель. 
Настройка отклонения фильтра влияет на точность или гладкость изображения. Меньшее отклонение 
создает более резкое изображение, но может привести к алиайзингу, когда используется текстура с 
высокочастотными компонентами. В результате текстирования установлено, что отклонение 0.5 дает 
хороший компромисс между предотвращением алиайзинга и смазом изображения. 

Тестирование метода проводилось на Intel Core 2 Duo CPU E8400 3.0 GHz и 470 GTX с разрешением 
1024x768. Измерялись как перцепционная метрика, так и среднеквадратическая ошибка. 

 
Выводы 

Трилинейная фильтрация была раньше недоступна, большинство приложений использовали 
билинейную фильтрацию для обеспечения минимального качества изображения. Затем поддержка 
трилинейной фильтрации стала стандартной функцией графических акселераторов, так как она 
обеспечивает вывод трехмерного изображения с высоким качеством при наличии некоторого количества 
артефактов визуализации. Метод анизотропной фильтрации текстуры, представленный в данной работе, 
обеспечивает еще лучшее качество изображения. 
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Предложен подход к применению методов двумерного трендового контроля применительно к 
задачам  диагностирования технического состояния сложных технических объектов в длительной 
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Запропонований підхід до застосування методів двовимірного трендового контролю стосовно 
завдань діагностування технічного стану складних технічних об’єктів в тривалій експлуатації. 
Запропоновані і обґрунтовані дві трендові статистики відмінності трендів: різницева і нова двовимірна 
статистика типу Хальда-Аббе, що дозволяють встановити факт відмінності трендів в досліджуваних 
тимчасових рядах, при опорній гіпотезі про наявність і ідентичність трендів. Для різницевої статистики 
її властивості встановлені в аналітичному вигляді, а для пропонованої нової DR-статистики – методом 
статистичного моделювання.  
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TWO-DIMENSIONAL TREND CRITERION 

 
The approach to application of two-dimensional trend control methods as their applies to the tasks of 

diagnosticating of the technical states of complex technical objects in the continuous service is proposed. There are 
offered and grounded two trend statistics of trends distinctions: difference and new two-dimensional statistics of 
Hald-Abbe type, allowing to determine the fact of trends distinctions in investigated time series, at a supporting 
hypothesis about trends presence and identity. For difference statistics its properties are determined in an analytical 
kind, and for the offered new DR-statistics – by the method of statistical modelling.  

Keywords: technical diagnostics, statistical model, technical state, trend control. 
 

Введение 
Эксплуатация сложных технических объектов (СТО) по техническому состоянию в настоящее 

время предлагается на основе стратегии управления их жизненным циклом. Обоснование подходов, методов 
и инструментальных средств перехода к указанной стратегии представляет собой актуальную научно-
техническую проблему. Ее решение достигается на основе применения современных методов трендового 
анализа и совершенных технических средств контроля технического состояния диагностируемых объектов. 
Разработка методического, алгоритмического и программно-аппаратного обеспечения средств контроля, 
оценки и прогноза изменения состояния СТО является важной и актуальной научно-прикладной задачей. 

 
Постановка проблемы и цель исследования 

В современных системах технической диагностики (СТД) широко используются различные методы 
трендового контроля [1], позволяющие установить факт изменения технического состояния 
диагностируемых объектов по факту возникновению тренда в выборках данных регистрации 
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термогазодинамических и вибропараметров [2,3, 4, 6]. Опыт практического применения методов трендового 
контроля указывает на недопустимо высокий уровень ошибок второго рода («ложных тревог»), что 
приводит к необоснованному снятию объектов с эксплуатации для ремонта и технического обслуживания до 
выработки назначенного ресурса, и, как следствие, снижению уровня доверия к надежности выводов СТД. 
Основной причиной высокого уровня ошибок второго рода является игнорирование естественного 
эксплуатационного тренда, поскольку большинство используемых трендовых статистик основаны на 
двухальтернативной гипотезе: наличия либо отсутствия тренда, причем опорной принимается именно 
последняя гипотеза.  

Разрешение указанного противоречия может быть достигнуто путем применения многомерных 
статистик различия трендов параметров регистрации технического состояния СТО, предполагающих 
наличие естественного, связанного с выработкой ресурса, тренда параметров при эксплуатации СТО, а 
диагностическое сообщение выдается при установлении различия трендов. Однако методы многомерного 
трендового контроля практически не рассматриваются в литературе, что требует развития исследований в 
указанном направлении. 

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование двумерных статистик 
трендового контроля совокупности временных рядов, которые являются параметрами регистрации 
технического состояния СТО в процессе их длительной эксплуатации.  

 
Основные результаты исследований 

Предлагаемым путем решения поставленной задачи является применение какого-либо из известных 
трендовых критериев, например, хорошо зарекомендовавшего себя на практике критерия Хальда-Аббе к 
разностной выборке (разности регистрируемых нормированных и центрированных значений временных 
рядов), желательно одной физической природы. Если трендовому контролю подлежат временные ряды 
{ }kx  и { }kz  параметров регистрации, то различие трендов устанавливается по наличию тренда в 

разностной выборке { } { }k k ky x z= − . Критерий Хальда-Аббе формулируется в задачах обнаружения 
тренда [1] в следующем виде  

 ( ) ( )
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2 2
1 0
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k k k
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r y y y y r+
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где ky  – исследуемый временной ряд; 0r  – пороговое значение критерия; 1
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среднее, N  – число отсчетов ряда. 
Опорной гипотезой 0H  является предположение об отсутствии тренда, при выполнении которой 

критерий (1) обычно [1] формируется следующим образом 

 ( ) 00,5 1 2 - ,r n r r r′ ′= ⋅   >   (2) 

и  при 10N >  нормализуется с дисперсией в виде: ( )1 -3Dr N′ = . 

Поэтому уровни принятия гипотезы 0H  легко устанавливаются по их значимости для обычно 
применяемых в диагностике уровней 0,01;0,05α = . Например, для часто применяемого значения 20N =  
эти уровни составляют: 0.01 0,6306;r′ =  0.05 0,4729.r′ =  

Недостатки рассматриваемого подхода к установлению различия трендов выборок на основе 
исследования свойств разностной выборки, обусловлены следующими факторами: 

1) Разностная выборка может быть корректно сформирована только для параметров одной 
физической природы, а для разнородных параметров требуются предварительные процедуры центрирования 
и нормировакия, что усложняет реализацию критерия. 

2) Дисперсия разностной выборки по крайней мере в 2  раз больше дисперсий исходных, что 
также ведет к росту уровня «ложных тревог». 

Указанных недостатков лишена предлагаемая DR-статистика [7] в виде  

 ( ) ( )( )-1/ 2
1 1

1
0,5 ,

N
x z ê ê ê ê

k
DR Var Var x z z x+ +

=
= − −∑  (3) 

где ,x zVar Var  – выборочные дисперсии временных рядов { }kx  и { }kz . 

Опорной гипотезой 0H  является предположение об идентичности трендов в исследуемых 
выборках, альтернативной – о различии таковых.  

В отличие от (1) предлагаемая статистика (3) при условии 0H   асимптотически стремится к нулю и 
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не требует нелинейного преобразования (2), что упрощает ее численную реализацию. Существенным 
отличием предлагаемой статистики является положенная в ее основу новая статистическая модель 
порождения данных. Отличие такой модели от общепринятых заключается в том, что исходно 
предполагается наличие тренда в выборках данных регистрации. Такой тренд может быть следствием 
естественной выработки ресурса. При традиционном трендовом контроле одномерных временных рядов 
естественный тренд должен обязательно приводить к его обнаружению на некотором временном такте. Для 
парирования такого нежелательного эффекта ограничивают длину выборки и, тем самым, достигается 
компромисс между ее объемом и порогом срабатывания. Поскольку диагностируемые параметры 
взаимосвязаны, то тренд одного из них должен привести к тренду по другому параметру. Различие таких 
трендов означает нарушение характера взаимосвязи между параметрами СТО, то есть возникновение 
неисправности. С другой стороны, в качестве одной из выборок может быть выбрана эталонная, например, 
по данным ресурсных испытаний, которая имеет тренд, соответствующий естественной выработке ресурса. 

Аналитическое исследование свойств предлагаемой статистики (состоятельность, эффективность и 
несмещенность) связано с исследованием композиции выборочных коэффициентов авто- и 
взаимокорреляции указанных временных рядов, поэтому связано с определенными трудностями. Поэтому 
такое исследование выполнено методом статистического эксперимента [5], первоначально на тестовых 
выборках, а затем на выборках реальных баз данных эксплуатации. Тестовый эксперимент (рис. 1) 
заключался в формировании двух статистически независимых временных рядов (из нескольких сотен 
отсчетов), каждый из которых удовлетворяет гипотезе о принадлежности к генеральной совокупности 
независимых нормально распределенных случайных величин (СВ) на заданном уровне значимости, в 
которых, начиная с заданного момента времени, аддитивно формировался одинаковый тренд. В отличие от 
[7] использован полиномиальный тренд. Сравнивались разностная статистика в форме (2) и DR-статистика . 
На рис. 1 обозначены: сравниваемые выборки data1 и data2, пороговый уровень на 95 %-ой значимости Kv, 
разностная статистика r и предлагаемая статистика DR. 

В результате статистического эксперимента установлено следующее: 
– DR-статистика является асимптотически несмещенной, эффективной и состоятельной, при этом 
 ( ) 1/ ,mean DR N→  (4) 

 ( ) 2/ ,Var DR a N→   где a const=  (5) 
– DR-статистика асимптотически нормализуется (начиная примерно с 20-го отсчета), с моментами в 

виде (4) и (5), 
– дисперсия DR-статистики, по крайней мере, в 4 раза меньше дисперсии сравниваемой разностной 

статистики в форме (2), 
– быстродействие DR-статистики существенно выше по сравнению с традиционной. 
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Рис. 1. Результаты тестового эксперимента 

 
Наиболее важными являются последние три заключения. Быстрая нормализуемость предлагаемой 

статистики позволяет установить ее квантили (по известным соотношениям для нормального 
распределения), соответствующие заданным уровням значимости. Существенное уменьшение дисперсии, по 
сравнению с разностным критерием, означает снижение уровня ошибок второго рода. Высокое 
быстродействие критерия позволяет выявить раннее развитие различия трендов в выборках анализируемых 
параметров.  

Следует отметить, что в частном случае отсутствия трендов в исследуемых выборках и их 
статистической независимости предлагаемый критерий по асимптотическим свойствам не должен 
отличаться от критерия Хальда-Аббе, и соотношения (4) и (5), полученные методом статистического 
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эксперимента, это подтверждают. 

 
Заключение 

Обоснованный в настоящей работе DR-критерий различия трендов двумерных временных рядов 
имеет необходимые свойства трендовой статистики. Как это установлено методом статистического 
моделирования, предлагаемая статистика асимптотически нормализуется и имеет меньший, по сравнению с 
традиционными критериями, уровень ошибок второго рода, и более высокое быстродействие. 

Из проводимых исследований, результатов сопоставительного анализа и статистического  
моделирования следуют предлагаемые выводы и рекомендации. 

1.  Эффективность критериев тренда, в частности Хальда-Аббе, существенно зависит от 
статистических свойств тестируемой выборки: справедливости гипотез о некоррелированности и 
принадлежности к нормальной генеральной совокупности, надежность которых целесообразно установить в 
результате предварительного анализа данных. 

2.  Для предварительной оценки возможности использования выбранной статистики тренда 
целесообразно определить общие статистические свойства (тип статической модели) исследуемого 
временного ряда. 

3. Существенное повышение эффективности статистик тренда может быть достигнуто путем 
предварительного сингулярного разложения траекторий матрицы, образованной временным рядом [4,5]. 
При таком разложении на главные компоненты могут быть выделены трендовые составляющие временных 
рядов. 

4  Для повышения достоверности статистических выводов об отсутствии тренда необходимо 
предварительное построение диагностических моделей исследуемых процессов в СТО, а также тщательная 
оценка метрологических свойств измерительных каналов, включая алгоритмы цифровой фильтрации 
данных и оценку вероятностных характеристик ошибок измерений.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в аналитическом обосновании свойств 
предлагаемой двумерной статики, оценке вероятностей ошибок первого рода и распространении 
результатов исследований на многомерные временные ряды. Необходимо выполнить обоснование 
реалистичных статистических моделей регистрируемых временных рядов для конкретных прикладных 
задач диагностирования технического состояния реальных технических объектов, в частности, соответствия 
гипотезе о принадлежности к генеральной совокупности некоррелированных нормально распределенных 
случайных величин. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛІ ТИСКУ НА 

ПРУЖНОМУ ВКЛЮЧЕННІ В ПРУЖНІЙ МАТРИЦІ 
 
Отримано розв’язок задачі дифракції хвилі тиску в вигляді рядів за сферичними функціями та 

поліномами Лежандра. Розраховано амплітуди дифрагованих хвиль для різних пружних матеріалів 
включення і матриці. 
         Ключові слова: дифракція хвилі, ряди за сферичними функціями. 
 

                                                                                       А.П. ГОРОВЕНКО.                                                         
                                                                         Институт геофизики НАН У 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ НА УПРУГОМ 

ВКЛЮЧЕНИИ В УПРУГОЙ МАТРИЦЕ 
 

Получено решение задачи дифракции волны давления в виде рядов по сферическим функциям и 
полиномам Лежандра. Рассчитаны амплитуды дифрагированных волн для различных упругих материалов 
включения и матрицы. 

Ключевые слова: дифракция волны, ряды по сферическим функциям. 
 

                                                                                                                                    A.P. GOROVENKO 
                      Instityt geophysical Acad.Science of Ukraine 

 
THE MATHEMATICAL MODELING AT DIFFRACTION  WAVE A PRESSURE ON ELASTIC 

INCLUSION IN ELACTIC MATRIX                                                            
 
The solution of the problem of pressure wave diffraction as rows of spherical functions and Legendre 

polynomials is obtained. Amplitudes of diffracted waves for different elastic materials of inclusion and matrix are 
calculated. 

Keywords: wave diffraction, rows of spherical functions. 
 

Постановка проблеми 
Дифракція хвилі тиску на пружному включенні в пружній матриці має важливе наукове та 

прикладне значення, зокрема в материалознавстві та для ряду задач геофізики. 
 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Дослідженню явища дифракції хвилі на включенні в пружному середовищі присвячено ряд 

робіт,зокрема,[1]-[4]; отримані результати відносяться, як правило,  до далекої зони і відрізняються між 
собою, що потребує подальших досліджень. 

 
Формулювання цілі дослідження 

Виконати комп’ютерні розрахунки амплітуди дифрагованої хвилі тиску в залежності від частоти 
хвилі. Дослідження провести в широкому діапазоні значень густин та швидкостей хвиль в різних пружних 
середовищах включення та матриці; розглянути хвилі у включенні в ближній та далекій зонах. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження 

Отже, нехай на сферу радіусом a , розташовану в пружному середовищі набігає плоска акустична 
хвиля тиску ( )trikpp ωθ += cosexp~

11 , де r , θ  – координати точки, відраховані від центра сфери. 
Згідно з теоремою Гельмгольца переміщення u  може бути   записане у вигляді суми скалярної та 

векторної функцій 
 

σ
 xu ∇+Φ−∇= , (1) 

 
де Φ  – скалярний потенціал, σ



 – векторний потенціал.  
Скалярний потенціал Φ  пов’язують з поздовжніми хвилями тиску, а векторний потенціал  σ



 
використовують при розгляді поперечних хвиль зсуву. 
 Векторний потенціал σ



 може бути представлений через скалярні функції χ,Ψ  (потенціали Дебая)  
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( ).χσ rxxrx 

∇∇+Ψ∇=  (2) 
 
Скалярні функції χ,,ΨΦ  задовольняють скалярним рівнянням Гельмгольца  
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де постійні розповсюдження ,, SSpp VKVk ωω == це хвильові числа для поздовжньої та поперечної 

хвиль, відповідно. Швидкості розповсюдження хвиль ( ) ρµρµλ =+= 22 ,2 Sp VV , де µλ ,  – параметри 
Ляме, ρ  – густина. 

Введемо позначення: i – падаюча хвиля, S – розсіяна хвиля, f – хвиля всередині пори. 
Зовнішня хвиля тиску,  яка падає на включення може бути записана в сферичній системі координат 

у вигляді  
 

( ) ( ) ( ) ( )

,0

,cos12 1
0

=Ψ

Υ+−=Φ ∑
∞

=

i

mm
m

m
і rkjmi θ

 

 
(4) 

 
де )(xjm  – сферична функція Бесселя,  ( )θcosmΥ  – поліноми Лежандра. 

На неоднорідності (включенні) має місце трансформація поздовжньої р-хвилі в поперечну S -
хвилю. В матриці будуть  p  та S  хвилі з потенціалами 
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=
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де ( ) )(2 xhm  – сферична функція Ганкеля другого роду, 
 

( ) ( ) ( )xNixjxh mmm −=)2( , (6) 

 
де )(xjm  – сферична функція Бесселя,  ( )xNm  – сферична функція Неймана. 

Всередині  включення хвиля тиску має потенціал 
 

( ) ( ).cos2
0

θmm
m

mf rkjC Υ=Φ ∑
∞

=
 (7) 

 
Завдяки трансформації хвилі тиску на неоднорідності в пружному включенні існує хвиля зсуву 

 

( ) ( ).cos2
0

θmm
m

mf rKjD Υ=Ψ ∑
∞

=
 (8) 

 
Коефіцієнти розвинення в ряди mmmm DCBA ,,,  визначаються з граничних умов на поверхні 

включення ( )ar = . Наведемо граничні умови для ar =  
1. Неперервність переміщень 
 

,)2()1(
rr uu = тобто rfrsri uuu =+ , (9) 
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,)2()1(
θθ uu = тобто fsi uuu θθθ =+ . (10) 

 
 2. Неперервність компонент тензора напружень 
 

,)2()1(
rr ττ =  тобто rfrsri τττ =+ , (11) 

 

,)2()1(
θθ ττ =  тобто fsi θθθ τττ =+ . (12) 

 
        Використовуючи рівняння теорії пружності та рівняння (4)-(12) знайдемо 

fsirfrsrifsirfrsri uuuuuu θθθθθθ ττττττ ,,,,,,,,,,, , підставимо ці величини в граничні умови і 

визначимо коефіцієнти розкладу  в ряди .,,, mmmm DCBA  

Аргументом досліджуваних функцій була величина ka , де k – хвильове число, a – радіус 
включення. Величина k дорівнює pV/2πν , де v – частота в Гц,  pV – швидкість хвилі тиску в середовищі. 

Частота v  дорівнює iv ⋅∆ ,  де v∆  крок по  частоті, i  – ціле число від 1 до maxi . Введемо позначення 

vvv ∆=∗ / , далі по осі абсцис буде величина ∗v . По осі ординат нормована амплітудна функція – af / . 
   Далі розглянемо два випадки коли параметри матриці більші від параметрів включення і навпаки. 
 

 
 Рис. 1. Дифрагована хвиля тиску в далекій зоні, матриця алюміній,  включення епоксид, =a 0,01. 

 
 
 

 
 

 Рис. 2. Далека зона, залежність амплітудної функції від частоти, матриця епоксид, включення алюміній, a =0,01 
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 Рис. 3. Далека зона, залежність амплітудної функції від частоти, матриця вапняк, включення граніт, a =0,01. 

 
 

 
 

 Рис. 4. Залежність амплітудної функції від частоти,матриця граніт, включення вапняк, a =0,01. 

 
 

 
 

 Рис. 5. Резонансна поведінка гармоніки m = 0 хвилі тиску в матриці,  матриця алюміній, включення епоксид. 
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Висновки 
 

1. Розглянуто точний розв’язок задачі дифракції хвилі тиску пружним включенням в пружній 
матриці. Розв’язок представлений відповідними рядами по сферичним функціям Бесcеля, 
Неймана, Ганкеля, поліномам Лежандра. Розроблений алгоритм та створена програма для 
комп’ютерних розрахунків  амплітуди дифрагованої хвилі в залежності від частоти хвилі для 
різних пружних середовищ.        

2. Внаслідок трансформації на включенні хвилі тиску в хвилю зсуву, в матриці та в включенні 
існують хвилі тиску  та хвилі зсуву. 

3. Для прикладних задач геофізики та матеріалознавства виконані розрахунки амплітуд 
дифрагованих хвиль для різних пружних середовищ: граніт, вапняк, сталь, алюміній, епоксид. 
Форма та амплітуда дифрагованих хвиль тиску в матриці суттєво залежать від пружних 
властивостей матриці та включення. Для матриць з великими значенннями густин та 
швидкостей, в порівнянні із значеннями цих величин у включенні, має місце складна залежність 
амплітудної функції від частоти з багатьма вузькими піками. І навпаки, коли параметри матриці 
малі порівняно з включенням, має місце декілька широких піків. Гармоніки дифрагованої хвилі 
тиску мають резонансну поведінку. Резонанси вузькі для матриці з великими значеннями 
фізичних параметрів, і навпаки, мають місце широкі резонанси для матриці з малими 
значеннями параметрів порівняно з параметрами включення. Для хвилі зсуву в матриці 
характерні високі значення амплітуди в області низьких частот. Гармоніки хвиль зсуву мають 
резонансну поведінку в залежності від частоти, резонанси вузькі, або широкі, в залежності від 
того, більші чи менші параметри матриці по відношенню до параметрів  включення.  

4. Розподіл амплітуд хвиль тиску та зсуву у включенні  має неоднорідний характер в залежності 
від радіальної координати r. По формі резонанси хвиль тиску та зсуву у включенні для  r~ а  
близькі до форми резонансів в матриці. Частота відповідних резонансів в матриці та в 
включенні однакова. У включенні амплітуда резонансів вища від амплітуди відповідних 
резонансів в матриці. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Olen M.A Scattering of compressional waves by a rigid spheroidal inclusion / M.A. Olen, Y.H. Pao //  

J. Appl.Mech. – 1973. – V. 40.– PP.1073–1077. 
2. Gaunaurd G.C. Theory of resonant scattering from spherical cavities in elastic and viscoelastic media /  

G.C. Gaunaurd, H. Uberall  // JASA. – 1978. – V. 63.– PP.1699–1712. 
3. Brill D.G. The response surface in elastic wave scattering / D.G. Brill, G.C. Gaunaurd, H. Uberall  //  

J. Appl.Phys. – 1981. – V. 52. –  PP. 3205–3214. 
4. Горовенко А.П. Дифракція хвилі тиску на пружному сферичному включенні в пружному 

середовищі / А.П. Горовенко. – К.: ІГФ НАНУ, 2014. – 34 с. – (Препринт ІГФ НАНУ). 
  

 
 
 
 
 

352 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
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Е.В.ДИДЕНКО, Е.Ф. САМИЛЫК, В.Т.ЛАЗУРИК 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

МАКСИМИЗАЦИЯ КРИТИЧЕСКОГО ПОТОКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ В МОДЕЛИ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
В работе рассматривается процесс взаимодействия стохастических потоков дискретных элементов 

на пересечении транспортной сети. Исследуется возможность максимизации критического потока за счет 
оптимизации формы распределения временных интервалов между элементами в потоке при его фиксированной 
интенсивности на приоритетно-регулируемом пересечении. Разработана система компьютерного 
моделирования и средства для определения критического потока.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, транспортные потоки, взаимодействие потоков 
 

I. DIDENKO, K.SAMILYK, V. LAZURIK 
V.N.Karazin Kharkiv National University 

MAXIMIZATION OF CRITICAL FLOW ON THE INTERSECTION IN MODEL OF THE STOCHASTIC 
FLOWS OF DISCRETE ELEMENTS 

 The paper deals with the interaction of stochastic flows of discrete elements at the intersection of the 
transport network. The possibility of maximizing the critical flow by optimizing the time headway distribution in the flow 
when the fixed rate on a priority - controlled intersection. A system for computer simulation tools  for priority-controlled 
intersection modeling are presented. 

Keywords: simulation, traffic flow, flow interaction 
 

Є. В. ДІДЕНКО, К.Ф.САМІЛИК, В. Т. ЛАЗУРИК  
Харківський національний університет  ім.В.Н.Каразіна 

МАКСИМІЗАЦІЯ КРИТИЧНОГО ПОТОКУ НА ПЕРЕТИНІ В МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ 
ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

У роботі розглядається процес взаємодії стохастичних потоків дискретних елементів на перетині 
транспортної мережі. Досліджується можливість максимізації критичного потоку за рахунок оптимальної 
форми розподілу при фіксованій інтенсивності на пріоритетно-регульованому перетині. Розроблено систему 
комп'ютерного моделювання та засоби для визначення максимального потоку. 
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Постановка задачи 
Моделирование процессов взаимодействия потоков дискретных элементов позволяет прогнозировать 

появление таких негативных явлений, как уменьшение пропускной способности пересечений и формирование 
очередей в улично-дорожной или телекоммуникационной сетях. Наиболее критическими компонентами 
транспортных сетей, с точки зрения возможности возникновения очередей, являются узлы взаимодействия 
транспортных потоков (например, перекрестки в городе). В транспортной сети узлы, как правило, представляют 
собой сложные системы с большим количеством взаимодействующих на них транспортных потоков. Задача 
исследования механизмов трансформации потоков на таких пересечениях имеет большую вычислительную 
сложность и трудоемкий процесс получения параметров для модели [1-2]. Поэтому часто исследователи 
вынуждены рассматривать базовые процессы взаимодействия транспортных потоков – слияния, разветвления и 
ограничивать количество используемых параметров. 

Приоритетно-регулируемые пересечения являются наиболее распространенным типом пересечений в 
транспортной сети, а задача определения максимальной пропускной способности таких пересечений является 
одной из наиболее исследуемых тем в литературе [3-5] по изучению транспортных потоков. Основные 
характеристики, которые исследуются на пересечениях – это максимальная пропускная способность (величина 
критического потока), среднее время ожидания, средняя длина очереди. Для описания процессов слияния и 
разветвления без ограничений разработан математический аппарат теории случайных потоков [2], где 
определяющей поток характеристикой является распределение временных интервалов между элементами. 
Использование средств теории случайных потоков оправдано в транспортных сетях с низкой вероятностью 
возникновения коллизий, т.е. блокирования возможности прохождения одного элемента через узел 
взаимодействия другим элементом. В сетях с высокой интенсивностью потоков влияние коллизий на 
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пропускную способность узлов становятся определяющим, и поэтому возникает необходимость в применении 
средств моделирования, которые учитывают возможность появления коллизий. 

В работах [5-8] отмечено, что на пропускную способность пересечений существенно влияет то, каким 
образом распределены временные интервалы между элементами во взаимодействующих потоках. Поэтому 
исследование возможности увеличения пропускной способности приоритетно-регулируемых пересечений за 
счет изменения распределения временных интервалов потоков, является актуальным. 

В этой работе рассматривается задача максимизации величины критического потока на приоритетно-
регулируемом пересечении за счет изменения формы распределения временных интервалов между элементами 
главного потока при его неизменной интенсивности. В качестве средств моделирования используется система, 
основанная на методе Монте-Карло. 
 

Моделирование процесса пересечения 
В качестве модели приоритетно-регулируемого пересечения рассматривается модель с одним главным 

потоком и одним неглавным потоком, изображенная на рис.1. На пересечение входит два потока с разными 
уровнями приоритетности, выходит также два потока: φ1 - неглавный входящий поток; φ0 - главный входящий 
поток;  φ0* – выходящий поток, измененный φ0, φ1* – выходящий поток, измененный φ1 

 

 
Рис.1. Модель пересечения потоков  φ0  и φ1 с различными приоритетами 

Для того чтобы получить величину критического потока зададим условие, что на неглавном входе 
пересечения находится бесконечная очередь элементов. Элементы из очереди могут проехать пересечение, если 
в главном потоке появляется интервал между элементами больше α (критический интервал). Пусть 
распределение временных интервалов между элементами в главном потоке равно 0ρ , элементы потока имеют 
нулевой размер, время пересечения перекрестка равно 0, через интервал больше α проходит только один 
элемент из очереди. Ограничение единичного прохождения, накладываемое на модель, существенным образом 
снижает точность  определение критического потока, в случае, если главный поток имеет низкую плотность, и, 
следовательно, существуют интервалы между элементами, которые позволяют пересечь главный поток 
нескольким элементам из неглавного потока. Поэтому использование описанных выше ограничений оправдано 
только в случае высокой плотности главного потока [8]. 

Следуя  определению величины (или интенсивности) транспортного потока q, данного в [6]: величина 

потока – это количество транспортных элементов, пересекающих точку наблюдения в промежуток tδ : 

htq /δ= , где h  - средний временной интервал между элементами в потоке. Так как на неглавном входе всегда 
есть элемент, который может проехать в интервал больше критического, и только один элемент из неглавного 
потока может пересечь главный поток в один свободный интервал, уровень критического потока равен 

qq ω=max , где q - величина потока φ0, а ω – вероятность появления в потоке φ0 интервалов больше α: 

∫
∞

=
α

ρω dt0 ,       (1) 

Величину критического потока qmax  выразим через распределение главного потока  0ρ : 

0max / ρω Mq = , где hM =0ρ       (2) 
 При фиксированной интенсивности главного потока, величина критического потока прямо 

пропорциональна величине ω. Для того, чтобы максимизировать критический поток при фиксированной 
интенсивности главного потока,  необходимо подобрать такие параметры распределения главного потока, при 
которых величина ω будет максимальна. 
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Компьютерное моделирование процесса пересечения 

 
Для исследования процесса пересечения транспортных потоков в рамках ограничений, указанных в 

предыдущем разделе, была использована система компьютерного моделирования взаимодействия дискретных 
потоков с учетом коллизий SFMS [7], основанная на применении метода Монте-Карло. SFMS позволяет 
варьировать распределения входящих потоков и правила взаимодействия в процессах разветвления, слияния и 
пересечения потоков и получать такие характеристики как распределения временных интервалов выходящих 
потоков, критический поток, средняя длина очереди. 

Найдем значение уровня критического потока qmax в зависимости от величины критического интервала 
α  и величины ω, которая характеризует форму распределения главного потока. В качестве распределения 0ρ  
главного потока φ0  выберем  гамма-распределение с параметрами k и θ: 

0 xk),(/x)( /1
0 ≥= −− Гex kxk θρ θ      (3) 

 Выбор гамма-распределения обусловлен его применением для описания распределения временных 
интервалов транспортных потоков различной интенсивности [1-2], так как позволяет широко варьировать 
форму распределения за счет изменения параметра k. Если временные интервалы между элементами в потоке 
распределены по гамма-закону, то интенсивность такого потока при изменении параметров можно 
зафиксировать, соблюдая условие kθ =1. При этом изменения параметров k и θ позволяют получить различную 
величину ω.  

Интенсивность главного потока положим равной единице. Варьируя значения α и значения k, при 
неизменном отношении kθ=1, найдем зависимость величины выходящего потока qmax от α и k (как 
характеристики формы распределения). Результаты вычислений приведены на рисунке 2. 

 

  
Рис.2. Значение критического потока при различных правилах пересечения и формы распределения главного потока. 

Как видно из рисунка 2, существуют такие значения параметра k, при которых наблюдается максимум 
критического потока при различной величине критического интервала α. Для нахождения значения параметра, 
характеризующего форму распределения (для гамма-распределения – это параметр k) главного потока, при 
котором критический поток будет максимальным при неизменной интенсивности потока возможно 
использовать метод безусловной оптимизации функции нескольких переменных Нелдера-Мида. 
 

Результаты и выводы 
 

В работе рассмотрена модель приоритетно-регулируемого пересечения транспортных потоков в 
условиях ограничения на прохождение более одного элемента в интервал больше критического. Приведено 
аналитическое соотношение для нахождения максимального потока пересечения в рамках этой модели и 
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показано, что существует возможность максимизации уровня критического потока на приоритетно-
регулируемом пересечении за счет изменения формы распределения при его неизменной интенсивности. 
Разработана система моделирования потоков, позволяющая на примере гамма-распределения осуществлять 
подбор параметров формы, при неизменной величине потока, для максимизации критического потока. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы для оптимизации систем управления 
транспортными потоками.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДИССИПАТИВНОГО РАЗОГРЕВА СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Построена математическая модель определения температуры диссипативного разогрева 
прямолинейных стержневых элементов технических систем вследствие механического циклического 
нагружения при различных условиях теплообмена с окружающей средой. Представленная математическая 
модель учитывает зависимость теплофизических и механических характеристик материала и источника 
тепла от температуры. 

Ключевые слова: диссипативный разогрев, температурное поле, циклическое нагружение. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДИСИПАТИВНОГО 

РОЗІГРІВУ СТЕРЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Побудована математична модель визначення температури дисипативного розігріву прямолінійних 
стержневих елементів технічних систем внаслідок механічного циклічного навантаження із різними 
умовами теплообміну з навколишнім середовищем.  Математична модель, що представлена, дозволяє 
врахувати залежність теплофізичних, механічних характеристик матеріалу і джерела тепла від 
температури. 

Ключові слова: дисипативний розігрів, температурне поле, циклічне навантаження. 
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THE MATHEMATICAL MODEL OF A DISSIPATIVE HEATING PROCESS IN THE ROD’S 

ELEMENTS OF THE TECHNICAL SYSTEMS 
 

The mathematical model of dissipative heating process in the rod’s elements of technical constructions due 
to cyclic loading with different conditions of heat exchange with an environment is proposed. The mathematical 
model allows to taking into account the temperature dependences for thermomechanical properties of material and 
internal heat generation. 

Key words: dissipative heating process, field of temperature, cyclic loading. 
 

Постановка проблемы 
В последние годы с развитием современных промышленных технологий наблюдается повышенный 

интерес к исследованиям, посвященным изучению поведения конструкционных материалов при 
механическом циклическом нагружении в широком диапазоне чисел циклов, начиная от 109 циклов 
нагружения. Это связано в первую очередь с тем, что требуемая долговечность элементов конструкций 
различных отраслей техники превышает долговечность, принятую в стандартах (106 циклов). Для такого 
многоциклового нагружения характерны невысокие переменные напряжения, которые существенно ниже 
предела текучести, высокие частоты нагружения, большое число циклов нагружения одновременно с 
нестационарным теплообменом с окружающей средой. В режиме многоциклового нагружения с низкими 
эксплуатационными циклическими напряжениями связана работа компрессоров, вращающихся элементов 
оборудования химических заводов, предприятий атомной энергетики, компонентов двигателей авиационной 
техники и различных транспортных систем [ 1– 7 ]. 

Для обеспечения повышенных требований к надежной работе деталей машин и элементов 
конструкций с увеличением срока их эксплуатации необходимо еще на этапе проектирования иметь 
возможность моделирования поведения механических систем с учетом проявления физических явлений и 
эффектов, протекающих в конструкционных материалах при многоцикловом нагружении. Интенсивное 
изучение проблемы разрушения элементов технических систем при ультравысоком числе циклов 
показывает определяющее значение факторов, влиянием которых пренебрегалось ранее. Для 
распространенных конструкционных материалов – металлов – при некоторых величинах и комбинациях 
параметров циклического нагружения: частоты, амплитуды, вида и т.д. – рассеяние энергии вызывает 
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значительное повышение температуры, т.е диссипативный разогрев элемента конструкции. 
Нестационарность теплового процесса усложняется зависимостью теплофизических и механических 
характеристик материала от температуры. Контроль диссипативного разогрева при циклическом 
нагружении необходим, чтобы не «списать» на усталость потерю несущей способности элементов 
конструкций (разрушение) [1, 3]. 

Таким образом, задача определения температуры диссипативного разогрева элементов технических 
систем, работающих в режиме многоциклового нагружения, является актуальной. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

В ряде работ результаты исследований наглядно показывают существенное снижение предела 
усталости разных конструкционных материалов в области гигациклового нагружения, которое может 
составлять 100…200 МПа. При этом обнаружено, что кривая гигацикловой усталости имеет ступеньку 
(разрыв) в области обычного предела усталости и одной  из главных особенностей усталостного разрушения 
в области разрыва кривой является повышение температуры [1, 2]. В области разрыва кривых усталости 
резко увеличивается влияние амплитуды циклического нагружения на долговечность, что вызвано 
локальным повышением температуры в результате изменения скорости диссипации энергии вследствие 
сосуществования двух механизмов развития усталостного процесса [3]. Современные эксперименты, 
выполненные с применением высокочувствительных инфракрасных камер, позволили зарегистрировать 
повышение температуры при циклическом нагружении в наноматериалах и исследовать диссипацию 
энергии [4]. Анализ последних публикаций по изучению диссипативного разогрева материала при 
многоцикловом нагружении подтверждает необходимость дальнейших исследований в этом направлении. 

Учет температуры диссипативного разогрева конструкционных материалов при циклическом 
нагружении относится к решению сложных задач термоупругости, где предварительно нужно решить задачу 
определения температурного поля в элементах конструкций с внутренним источником тепла. Для 
большинства задач такого типа используются численные методы [5 – 6], которые, однако, не могут в полной 
мере унифицировать граничные и начальные условия для краевой задачи. Поэтому качественный анализ 
тепловых режимов работы элементов конструкций для практического решения инженерных задач 
нестационарной теплопроводности возможен при использовании приближенных аналитических методов.  

 
Формулирование цели исследования 

Цель работы заключается в построении математической модели диссипативного разогрева в 
прямолинейных стержнях при циклическом нагружении с нестационарными условиями теплообмена с 
окружающей средой и зависимостью от температуры теплофизических, механических характеристик 
материала и источника тепла. 

 
Изложение основного материала исследования 

В работе рассматриваются такие элементы конструкций, которые можно представить в виде 
однородных и кусочно-однородных стержней (Рис.1, а, б), подвергающихся циклическому нагружению 
одновременно с нестационарными условиями теплообмена с окружающей средой.  

 
а)       б) 

Рис. 1. Стержневые элементы конструкций: а –  однородный стержень; 
б – кусочно-однородный стержень 

 
Размеры поперечного сечения стержня считаются малыми по сравнению с длиной. Такое 

допущение дает основание предполагать, что перепад температуры в процессе циклического нагружения 
происходит только по длине стержня (вдоль оси x). Предполагается, что теплообмен между боковой 
поверхностью стержня и окружающей средой происходит по закону Ньютона и учтен в дифференциальном 
уравнении теплопроводности в виде отрицательного источника тепла. Теплообмен с другими элементами 
конструкции учитывается введением на торцах стержня граничных условий 1, 2 или 3 рода. Тепловыделение 
в процессе циклического нагружения учитывается введением распределенных источников тепла, наличие 
которых является результатом превращения части энергии деформирования в теплоту. Интенсивность 
внутренних источников тепла при циклическом нагружении в дифференциальном уравнении 
теплопроводности для одномерного случая может быть представлена выражениями [7 – 8]: 
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где ν – частота циклического нагружения; )T,a(D σ – площадь петли гистерезиса, определяемая из 

эксперимента; ),x(a τσ  – амплитуда напряжений, полученная из решения задачи о вынужденных колебаниях; 

Т – температура; )T,( aσψ  – относительное рассеяние энергии, равное отношению площади петли 
гистерезиса )T,(D aσ  к амплитудному значению потенциальной энергии упругой системы; E(T) –модуль 
упругости при температуре Т; )T,( aσδ  – декремент колебаний. При определении количественной связи 
между величиной рассеиваемой энергии за цикл колебаний, равной площади петли гистерезиса, и 
амплитудами колебаний, используются известные решения задачи о вынужденных моногармонических 
колебаниях системы в первом приближении, в резонансной зоне, в предположении о том, что силы неупругого 
сопротивления не искажают формы колебаний [9].  

Нелинейная  задача нестационарной теплопроводности для однородного стержня длиной l в 
физических переменных имеет вид: 
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где ),x(T τ – температура стержня, зависящая от координаты x и времени τ; Tc – температура окружающей 
среды; c(T), λ (T) и ρ (T) – коэффициенты удельной теплоемкости, теплопроводности и плотность материала 
стержня; α(T), α2(T) – коэффициенты теплоотдачи с боковой поверхности и торцов внешних (граничных) 
частей стержня; )x(ϕ  – начальное распределение температуры; 321 εεε ,,  – коэффициенты, принимающие 
значения ±1,0 (в зависимости от сочетания значений iε  на торце стержня задаются граничные условия 1, 2 
и 3 рода, а функция )(f τ  при этом принимает значения температуры поверхности торца стержня, 

теплового потока или температуры окружающей среды); h  – отношение площади сечения стержня к 
периметру сечения. 

Нелинейная задача в соответствии с методом последовательных интервалов и пространственно-
временных квадрантов сводится к последовательности решения линейных задач [7 – 8]. При разбиении на 
интервалы всего времени циклического нагружения t и длины стержня l  следующим образом: 

jττ ∆≤≤0 ,  t
M

j
j =∆∑

=1
τ ,   M..,j 21= ;  ii lx ∆≤≤0 ,  ll

N

i
i =∆∑

=1
,    N..,i 21= , 

линейные задачи теплопроводности позволяют перейти к безразмерным переменным: iii l/xz ∆= ; 
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= , где ia0 , il0∆ – некоторые характерные параметры: коэффициент 

температуропроводности, линейный размер (длина интервала по координате). В качестве характерных 
параметров можно взять конкретные параметры, соответствующие любой части стержня. 
В предположении о том, что количество разбиений на интервалы не ограничено ( [ )∞∈ ,N,M 1 ), сами 
интервалы могут быть сколь угодно малыми. Тогда нелинейная задача (1) – (3) сводится к совокупности 
M x N линейных задач. Между интервалами по координате выполняются условия идеального теплового 
контакта на стыках частей, функции температуры и тепловых потоков считаются непрерывными. Связь 

между интервалами по времени выполняется со следующим условием: )Fo,z(T)z( j
ii

j
ii

j
i ∆=+1ϕ . 

Тогда решение M x N линейных задач нестационарной теплопроводности сводится к решению задачи 
для кусочно-однородного стержня при циклическом нагружении в унифицированной постановке [7, 8]: 
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Предложена методика определения температурных полей стержневых элементов конструкций при 
циклическом нагружении. Стержневые элементы конструкций могут быть представлены в виде однородных 
и кусочно-однородных стержней, с различными видами теплового контакта в местах стыка и условиями 
теплообмена с окружающей средой. 

Температура диссипативного разогрева стержня при циклическом нагружении определяется по 
следующему алгоритму. 

Все время циклического нагружения t разбивается на M конечных временных интервалов 

[ ]jj ,ττ 1− , M..,j 21= .  

По длине l стержень разбивается на N конечных интервалов по координате [ ]ii x,x 1− , N..,i 21= . 

Для интервала времени [ ]jj ,ττ 1−  на каждом интервале по координате [ ]ii x,x 1−  выполняется 
последовательность действий:  

1. Для получения значений теплофизических и механических характеристик материала 

( )T(),T(c λ , )T(a , )T(ρ , )T(),T(E Tσ  – теплоемкость, теплопроводность и 

температуропроводность, плотность, модуль упругости и предел текучести  соответственно) принята 

зависимость: ( ) 2111 )),x(T(char)),x(T(char)T(char jiji −−− += ττ . 

2. Решается задача вынужденных колебаний. При этом рассматриваются моногармонические 
колебания в резонансной зоне, в предположении выполнения правила Видлера: рассеяние механической 
энергии не влияет на форму колебаний системы. Определяются формы колебаний, деформации и 
напряжения по длине стержня для любого момента времени ∈τ [ ]jj ,ττ 1− .  

3. Проверяется условие для амплитудных напряжений в опасном сечении, то есть максимальное 
значение амплитудных напряжений по длине стержня сравнивается с заданным значением предела 
текучести )T(),x( T

a
max στσ < .  

4. Определяется количество циклов нагружения *N .  
5. Определяется распределение интенсивности внутренних источников тепла по длине стержня по 

приведенным выше зависимостям. 
6. Решается линейная задача теплопроводности для определения температурного поля ),x(T τ . 

7. Распределение температуры по длине стержня в конце текущего интервала времени ),x(T jτ  

является начальным для следующего интервала времени.  
Для последующего интервала времени на каждом интервале по координате повторяются 

предыдущие шаги алгоритма.  
На рис. 2 изображены экспериментальные (exp 1, exp 2) и расчетные (sol1, sol2) значения 

температуры диссипативного разогрева Т при разных амплитудах колебаний А0 в центральном сечении 
образца с увеличением числа циклов N, начиная от 104.  

 

 
Рис. 2. Значения температуры дисипативного разогрева T с увеличением значения N: 

exp 1, sol1 –  А0 = 2,25 мкм;  exp 2, sol2 – А0 = 3,75 мкм 
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Для проведения вычислительного эксперимента в качестве расчетной модели образца взят 

сплошной стержень круглого поперечного сечения. Для анализа результатов расчета были использованы 
данные экспериментальных усталостных испытаний образцов из аустенитной хромоникелевой стали 
XI8Н10Т с диапазоном амплитуд напряжений при испытаниях 70 – 190 МПа и температурные зависимости 
теплофизических и механических свойств материала, принятые из работ [10, 11]. Анализ полученных 
результатов наглядно показывает возможность использования расчетного метода для оценки 
диссипативного разогрева циклически нагружаемого элемента конструкции.  
 

Выводы 
Предложенная математическая модель дает возможность исследования и прогнозирования влияния 

параметров циклического нагружения, диссипативных свойств конструкционного материала, условий 
теплообмена с окружающей средой и на стыках составных частей на распределение температурного поля 
конкретных элементов конструкций, выбора рациональных эксплуатационных и технологических режимов 
работы при дальнейшем создании адаптивных моделей механических колебательных систем, имеющих 
важное практическое значение во многих областях горнодобывающей, металлургической 
промышленностях, машиностроении и приборостроении.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ПЕРЕХОДНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ОБОЛОЧКА 

ВРАЩЕНИЯ-ЖИДКОСТЬ  
Построена математическая модель исследования нестационарных переходных динамических 

процессов в системе оболочка вращения жидкость при продольных динамических нагружениях. 
Ключевые слова: оболочка вращения, жидкость, продольное динамическое нагружение. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПЕРЕХІДНИХ ДИНАМІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ОБОЛОНКА ОБЕРТАННЯ-РІДИНА 

Побудована математична модель дослідження нестаціонарних перехідних динамічних процесів в 
системі оболонка обертання рідина при поздовжніх динамічних навантаженнях. 
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MATHEMATICAL MODEL OF STUDYING NONSTATIONAR THE TRANSITION 
DYNAMICAL PROCECCES IN SYSTEM SHELL OF REVOLUTION-LIQUID 

 
Mathematical model of studying nonstationar the transition dynamical procecces in system cover of revolv- 

liquid longitunal dynamic loading is building. 
Keywords: shell of revolution,liquid, longitunal dynamic loading. 

 
Постановка проблемы 

 
В разного типа технических устройствах зачастую используются механические системы которые 

можно рассматривать как оболочки вращения с жидкостью. Часто такие системы подвергаются 
динамическим продольным наруженияим (железнодорожные цистерны, бочкообразные конструкции и т.п.). 
Математическое моделирование таких гидроупругих систем может снизить аварийность и позволит более 
тщательно учитывать взаимодействие элементов таких систем при продольных ударных нагружениях. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

 
Исследования в этой области проводятся на протяжении последних десятилетий. В работах 

рассматриваются, как правило, цилиндрические оболочки с жидкостью [1-5]. Одной из распространенных 
является модель типа Тимошенко для оболочки и рассмотрение жидкости в акустическом приближении. 
Рассматриваются задачи как в нелинейной, так и в линейной постановке. Для исследования переходных 
процессов зачастую достаточно ограничиться линейной постановкой задачи. Анализ публикаций 
показывает, что приемлемую точность решения дают приближенные методы решения задачи о переходных 
процессах в оболочке с жидкостью в линейной постановке и рассмотрение жидкости в акустическом 
приближении [6–8]. 

Формулирование цели исследования 
 

Целью работы является построение математической модели для исследования переходных процес- 
сов в механических системах оболочка вращения-жидкость при продольном динамическом нагружении. 
 

Изложение основного материала исследования 
 

Рассматривается упругая тонкостенная оболочка вращения с жидкостью.  Вводится цилиндрическая 
система координат , ,x r θ′ ′ , причем ось x′  направлена по оси симметрии оболочки с началом на торце 
оболочки 0x′ = , l′  - длина оболочки, ( )r f x′ ′ ′=  - уравнение медианы срединной поверхности вращения 
оболочки. На срединной поверхности оболочки введена система ортогональных криволинейных координат 

1 2,α α  таким образом, что линия ( )r f x′ ′ ′=  совпадает с линией 2 constα = . Следовательно, в каждой 

точке срединной поверхности заданы базисные векторы 1e  и 2e , причем 1e  направим по касательной к 
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линии 2 constα = . Единичный вектор n  направим по внешней нормали к плоскости, образованной ортами 

1e  и 2e . 
Давление жидкости в состоянии покоя и давление с наружной стороны равны между собой и имеют 

значение 0P . В сечениях 0x′ =  и x l′ ′=  находятся жесткие пластины, препятствующие вытеканию 

жидкости, определенным образом закрепленные на торцах оболочки. Предположим, что торец 0x′ =  
оболочки свободен, а торец x l′ ′=  определенным образом закреплен или свободен. 

Конечной целью исследований является изучение переходных процессов в системе. Поэтому 
необходимо выбирать такие модели для оболочки и жидкости, которые в состоянии описывать 
распространение волновых возмущений. Для описания движения оболочки используются уравнения типа 
Тимошенко в перемещениях [9]. Для описания закона движения жидкости – уравнения Навье-Стокса [10]. 

Вектор полного перемещения оболочки Φ


 в точке 1 2( , , )P zα α  примем, как обычно, по сдвиговой 

модели Тимошенко [9] в виде F zγΦ = +




, где 1 1 2 2F eU e U nW′ ′ ′= + +


  

 – вектор перемещений срединной 

поверхности; 1 1 2 2e eγ γ γ= +
  

– вектор угла поворота нормального элемента; z – координата, отсчитываемая 

вдоль направления, обозначенного ортом n . Рассматривается осесимметричное движение. В этом случае 

2 1 0U γ′ = = . Явный вид дифференциальных операторов теории упругих оболочек типа Тимошенко можно 
получить из общего случая уравнения движения произвольной оболочки [9]. В работе [11] показана 
применимость приближенных теорий оболочек при исследовании переходных процессов. 

Тогда задача об исследовании переходных процессов в изучаемой системе оболочка-жидкость 
сведется к решению следующей системы уравнений: 

 

( )

( ) ( )

( )

2
1

1 1 2 1 12

2

2 1 2 1 0 22

3 2
1 2

3 1 2 32

, , ,

, , ,

, , ,
12

UL U W h g
t

WL U W h P P g
t
hL U W g

t

γ ρ

γ ρ

ρ γγ

′ ∂′ ′ ′− = ′∂ 
′∂ ′ ′ ′− = − + ′∂ 

′ ∂′ ′ − = ′∂ 

                                                  (1) 

 

( ) ,
3

V gradP graddivV VV gradV Q
t

µ µ
ρ ρ ρ

′ ′ ′∂ ∆′ ′+ = − + +
′∂

 


 


                                     (2) 

 

0,div V
t
ρ ρ∂ ′+ =
′∂



                                                                            (3) 
 

( ), 0.P ρΩ =                                                                                  (4) 
 

Здесь (1)  уравнения движения упругой оболочки вращения в перемещениях [9] с учетом напряжений на 
внутренних стенках, вызванных наличием вязкой жидкости и внешнего давления 0P  [10]. Уравнение (2)  
уравнение движения вязкой слабосжимаемой изотропной жидкости в векторной форме [10]. Уравнения (3) и 
(4)  суть уравнения неразрывности для жидкости [10] и уравнения состояния жидкости [10,12]. 

Неизвестными функциями в этих уравнениях являются 1 2, , , , ,U W V Pγ ρ′ ′ ′


. 

В уравнениях (1) (4) приняты следующие обозначения: 1,hρ ′ – плотность материала и толщина 

стенки оболочки; P – давление в жидкости;  ( 1,3)ig i =   функции, зависящие от параметров жидкости, 
которые учитывают напряжение на внутренних стенках оболочки (при отсутствии вязкости 

0, =0, ( 1,3)ig iµ = = ); V ′


– вектор скорости частиц жидкости; Q


 – вектор массовой силы, отнесенный к 

единице массы жидкости; ,ρ µ – плотность и коэффициент жидкости, ∆ – оператор Лапласа в 
пространстве, занятом жидкостью. 

В уравнениях (1) ( )1 2, ,  ( 1,3)iL U W iγ′ ′ =  – известные дифференциальные операторы теории 
упругих оболочек типа Тимошенко. Явный вид этих операторов можно получить из общего случая 

363 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
уравнений движения произвольной оболочки, полученных К.З.Галимовым [9]. Эти операторы в тензорных 
обозначениях имеют вид: 

( ) 1 1
1 1 2, , i i

i iL U W T b Nγ′ ′ = ∇ − , 

( )2 1 2, , i ik
i ikL U W N b Tγ′ ′ = ∇ − ,                                                                 (5) 

( ) 2 2
3 1 2, , i

iL U W M Nγ′ ′ = ∇ − . 
 

Здесь  ( 1, 2)i i∇ =  – символ ковариантного дифференцирования относительно ковариантных компонент 

метрического тензора срединной поверхности оболочки ika ;  
 

N = + N
i

i i j
k kjk

N
a
∂

∇ Γ
∂

, T = +T
ik

ik sk i is k
j js jsj

T T
a

∂
∇ Γ + Γ

∂
,                                            (6) 

где j
ikΓ – символы Кристофеля. 

В (5) величины , ,  ( , 1, 2)ik i ikT N M i k =  выражаются через перемещения, согласно [9], 
следующим образом : 

1 ( )
2

ik iksj
js sjT KE e e= + , 

( )1
2

ik iksj
js sjM DE Q= Ω + ,                                                             (7) 

1 ( )
8 ( )

i i iN
K i
ν ω γ−

= + , 

 
где ik i k ike U b W′ ′= ∇ − , ik i kγΩ = ∇ , k

i i i kW b Uω ′ ′= ∇ + .                                                                  (8) 

Здесь 21
EhK
ν

=
−

, 
3

212(1 )
EhD

ν
=

−
, ikjs ij ks ij ksE a a c cν= + , ,E ν – модуль Юнга и коэффициент Пуассона 

материала оболочки соответственно; ( ) ( 1,3)K i i =  – постоянные коэффициенты поперечных сдвигов и 

обжатия; ika – контравариантные компоненты первого метрического тензора срединной поверхности 
оболочки; , k

ik ib b  – ковариантные и смешанные компоненты второго метрического тензора; ikc –  

контравариантные компоненты дискриминантного тензора S  [9]. 
Подставив (7) с учетом (8) и (6) в (5) получим конкретный вид дифференциальных операторов 

( )1 2, ,  ( 1,3)iL U W iγ′ ′ = . К системе уравнений (1)-(4) необходимо присоединить начальные и граничные 
условия. 

Согласно принятому выше предположению, в начальный момент система оболочка-жидкость 
находится в состоянии покоя. В этом случае начальные условия запишутся в следующем виде. При 0t′ =  

1 2
1 2 0 00,  0,  ,  U WU W V P P

t t t
γγ ρ ρ

′ ′∂ ∂∂′ ′ ′= = = = = = = = =
′ ′ ′∂ ∂ ∂



.                              (9) 

В выражении (9) 0ρ   плотность жидкости в состоянии покоя. 
Из условия совместного движения оболочки и прилегающих к ней частиц жидкости получаем 

условие непроницаемости оболочки [13]: 

при 0, :  x
x

Ux l V
t

′
′

′∂′ ′= =
′∂

; при ( ) :  n
Wr f x V
t
′∂′ ′ ′ ′= =
′∂

.                                       (10) 

Из условия отсутствия разрыва между жидкостью и стенкой оболочки получаем: 

при 
1

1( ) :  Ur f x V
tα

′∂′ ′ ′ ′= =
′∂

.                                                                    (11) 
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В (10) и (11) приняты следующие обозначения: xU ′′ – проекция вектора перемещений оболочки Φ  на ось 

Ox′ ; 
1

, ,x nV V Vα′′ ′ ′  – составляющие вектора скорости частиц жидкости по координате x′ , направлению 

внешней нормали n


 и по направлению координаты 1α  соответственно. 
В выражениях (10) и (11), как это принято в теории тонких упругих оболочек [9,14], произведен 

“снос” граничных условий с боковой поверхности ( )
2
hr f x′ ′ ′= −  на срединную поверхность ( )r f x′ ′ ′= . 

Граничным условием для продольного смещения оболочки является уравнение движения пластины, 
закрепленной на торце 0x′ =  с учетом внешней силы, напряжения оболочки в сечении 0x′ =  и силы 
давления жидкости в сечении 0x′ = : 

при 0x′ = : 
2

2 ( ) ( ) ( )x
об ж

Um F t F t F t
t

′′∂ ′ ′ ′= + +
′∂

.                                          (12) 

Здесь 
(0)

(0) 0
0

( ) 2 (0, ),  ( ) 2 ( )
f

об x x жF t f h t F t P P r drπ σ π
′

′ ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= = − −∫ ,  масса жесткой пластины, ( , )x x tσ ′ ′ ′   

проекция напряжения в оболочке на ось Ox′ .  
К граничным условиям (10)-(12) необходимо присоединить граничные условия, зависящие от 

формы оболочки и ее закрепления [15]: 
 

( )1 2, , 0 ( 1, 2,...)nM U W nγ′ ′ = = .                                                       (13) 

В выражении (13) ( )1 2, ,nM U W γ′ ′  – некоторые дифференциальные операторы на граничных линиях 

срединной поверхности. Вид операторов ( )1 2, ,nM U W γ′ ′  и их число определяются в каждом конкретном 
случае формой оболочки и характером ее закрепления в пространстве. 
 

Выводы 
 

Таким образом, задача об исследовании динамических процессов в системе оболочка вращения-
жидкость сводится к совместному решению начально-краевой задачи (1)-(4), (9)-(13). Решение такой задачи 
в данной постановке представляет значительные трудности, обусловленные наличием ряда факторов, в том 
числе нелинейностью уравнений. Поэтому представляется возможным линеализировать и применить 
аналитико-численные методы, позволяющие с приемлемой точностью находить решение задачи [3,6-8]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
Разработана основанная на применении метода конечных элементов методика определения 

напряжений пластинчатых конструкций, подверженных одновременному действию температурных и 
силовых нагрузок. Методика позволяет определить области пластических деформаций. Это позволяет 
прогнозировать картину растрескивания поверхности. 

Ключевые слова: трещина, деформация, напряжение, конечный элемент, температура, давление. 
 

О.І. КОВЧ 
Державне Підприємство КБ «Південне» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗТРІСКУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ 
ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

 
Розроблена на підставі використання метода кінцевих елементів методика для визначення напруги 

пластинчатих конструкцій, які піддаються одночасній дії температурних та силових навантажень. 
Методика дозволяє визначати області пластичних деформацій. Це дозволяє прогнозувати картину 
розтріскування поверхні. 

Ключові слова: тріщина, деформація, напруга, кінцевий елемент, температура, тиск. 
 

O.I. KOVCH 
Design office "Yuzhnoye" 

 

RESEARCH CRAKING SURFACES AT THERMOPOWER LOADING. 
 
Developed based on the use of finite element method method of determining the stress plate structures 

subjected to the simultaneous action of temperature and power loads. The technique allows to identify areas of 
plastic deformation. This allows you to predict the pattern of cracking the surface. 

Keywords: crack, deformation, stress, finite element, temperature, pressure. 
 

Постановка проблемы 
Изучаются напряжения и остаточные деформации в наружном слое пластинчатой конструкции в 

условиях нестационарных температурных и силовых воздействий. 
В данной работе рассмотрим пластинчатую конструкцию, представляющую собой короб (корпус), 

состоящий из пластин, шарнирно-опертых по нижней пластине (рис. 1). 
Предположим, что процесс деформирования не является адиабатическим  или изотермическим, 

тогда появляется приращение температуры ΔT=T – T0, 

где ( )txTT ,= - температура тела в точке ( )321 ,, xxxx =  в рассматриваемый момент времени t, а 
T0 – температура тела в той же точке в исходном недеформированном состоянии в начальный момент 
времени. 

При изменении температуры на величину ΔT=T – T0 в некоторой точке ( )321 ,, xxxx =  
конструкции объем малой окрестности, окружающей эту точку, изменится пропорционально ΔT; при этом 
возникнут тепловые деформации  

εt
ij=αij(T – T0) , i,j = 1,2,3,                                      (1) 

или, в матричной записи  
{ } { }( )0TTt −= αε  ,                                                                 (2) 

где α ij – матрица коэффициентов теплового расширения (1/град).  
Для случая изотропного тела расширение во всех направлениях происходит одинаково и, 

следовательно, можем записать  
α=α*δij,        

где α – коэффициент теплового расширения, δ ij – символ Кронекера ( δ ij=1 при i = j, δ ij=0 при i ≠ j). 
      

Для ортотропного тела коэффициенты теплового расширения могут быть различными по осям 
упругой симметрии, т.е. имеет место равенство 
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α=αi*δ ij,        
Полная деформация { ε } в рассматриваемой точке равна сумме упругой деформации, { ε' } 

обусловленной внешними нагрузками, и тепловой  деформации { εt }, т.е.  
{ } { } { }tεεε += /

.       
Отсюда определяем величину упругой деформации  

{ } { } { }tεεε −=/
.       

Тогда напряжения в линейно-упругом теле можно определить по закону Гука (формула (6) из [7])  

( )2ij ij kk ijTσ = µε + λ ε − γ δ
     (3) 

где λ, μ  - постоянные Ламе, 
      γ - термомеханическая постоянная,  (γ = (3λ + 2μ)α t, 
       α t - коэффициент теплового расширения, 
   Т – температура. 

Это известные соотношения Дюамеля-Неймана.  

Компоненты тензора деформаций { ε } выражаются через перемещения ( )3,2,1=iui соответствующих 
точек тела согласно соотношениям Коши 
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.      (4) 
Требуется определить напряженно-деформированное состояние упругой пластины в условиях 

температурного и силового воздействий, т.е. удовлетворить уравнениям движения 

( ) ( )
2

22 ( ) 0i
i i

i i

uTu div F
x x t

∂∂ ∂
λ + µ ∆ − λ +µ − γ −ρ − =

∂ ∂ ∂
u

    (5) 
уравнению теплопроводности [2], соотношениям Дюамеля-Неймана (3), соотношениям Коши (4), 
уравнениям совместности деформаций [8], а также начальным и граничным условиям. Задача решалась по 
времени. 

 
Анализ публикаций по теме исследования 

Развитие современной техники требует создания новых конструкций, работа которых происходит 
под действием многократных, несимметричных силовых и температурных факторов. Наиболее 
нагруженными в таких конструкциях являются зоны максимальных остаточных деформаций на наружных 
поверхностях конструкций. Исследование прочности и надежности пластин с трещинами представлены в 
ряде источников [1-7]. В работе [8] предложен подход, основанный на использовании метода конечных 
элементов для расчета термоупругого поведения конструкции, рассматривается связанная постановка задачи 
термоупругости. Среди работ, посвященных решению связанных задач термоупругости, отметим 
исследования [9-10] 

В данной статье рассмотрен пример расчета зон растрескивания наружных поверхностей  
конструкции в условиях нестационарных температурных и силовых воздействий в связанной термоупругой 
постановке. 

Цель статьи 
Целью данного исследования является разработка методики определения максимальных 

напряжений, влияющих на растрескивание наружных поверхностей  пластинчатых конструкций, 
подверженных одновременному действию температурных и силовых нагрузок. Методика позволяет 
определить области пластических деформаций. Это позволяет прогнозировать картину растрескивания 
наружных поверхностей. 

Для решения связанной задачи термоупругости применим метод конечных элементов. Произведем 
аппроксимацию температурного поля (скалярной функции) в пределах конечного элемента  

{ } { }TTT T
kk Φ=∗Φ= , k=1,2,....N,                                                   (5) 

N – количество элементов, 
где { Φ } – матрица (вектор) функций формы элемента, 

 { } ( )TNTTTT ,..., 21=  – значения температуры в узлах элемента.  
Здесь и ниже используется правило суммирования по повторяющимся индексам, т.е. выражение 

вида a
i
b

i 
следует рассматривать как сумму Σ a

i
b

i 
.  

Тогда выражение (1) примет вид  

368 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

( )kkkij
t
ij TT 0−∗Φ∗=αε  ,                                                           (6) 

или в матричной записи  

{ } { }{ } { } { }( )[ ]0TTTt −∗Φ= αε ,                                                           (7)  
где {T0 }– вектор узловых значений начального поля температуры. 
Подставляя (3) в уравнения равновесия (4.3) из [8] и проводя преобразования, аналогичные 

выполненным при выводе соотношений (4.7) в [8], приходим к системе уравнений равновесия конечного 
элемента упругого тела при наличии температурного воздействия  

{ } { } { }fK =∗ λ ,                                  (8) 
где, как и в [5], { K } – матрица жесткости тела,{ λ } – вектор узловых смещений, { f } – вектор 

усилий в узлах элементов, вычисляемый теперь по следующей формуле (в матричной записи)  

{ } { } { } { } { } { }∫∫∫ ∗∗+Φ∗+Φ∗=
eee V

tT

SV

dVDBdSpdVqf ε .                        (9) 

Последнее слагаемое в (9) представляет собой нагрузку в узлах элементов, обусловленную полем 
температур. Такой же вид будут иметь уравнения равновесия для всей конечно-элементной модели 
конструкции.  

Таким образом, соотношения (7-9) дают решение задачи термопрочности при известных 
распределениях текущей и начальной температур тела. По сравнению с обычным расчетом (без учета 
теплового воздействия), в этом случае необходимо дополнительно задать матрицы коэффициентов 
теплового расширения используемых в модели материалов и узловые значения указанных температур. 

Рассматривались прямоугольные пластинки размерами: пластина 1 a = 400 см; b = 2100 см, 
толщиной h = 4 см, пластина 2 a = 400 см; b = 1100 см, толщиной h = 3 см, пластина 3 a = 60 см; b = 1100 см, 
толщиной h = 4 см . Эти пластинки составляют короб и указаны на рис. 1. Материал пластинок –сталь 
10ХСНД. 
Модуль упругости и коэффициент Пуассона соответственно равны E = 2.1×106кгс/см2; ν = 0.3. Плотность 
материала пластинки  равна ρp = 0.0079 кг/см3. 

Разработана базовая конечно-элементная модель короба с использованием трехмерных элементов 
типа «solids». 
 Для расчета НДС при действии внутреннего давления и нагрева использовалась 5-слойная модель 
по пластинам толщиной 4 см,  4-слойная по пластинам толщиной 3 см., состоящая для рассматриваемой 
конструкции из 240000 элементов. 
 В наружном слое толщиной 0,1 см проводились исследования картины растрескивания 
поверхностей. 
 Закрепление короба рассматривалось как жесткое защемление по соответствующим местам 
крепления основания к фундаменту. 
 На рис. 1 представлена геометрическая модель короба. Через 21 , PP  обозначено действующее 
давление. На рис. 2 показана конечно- элементная модель пластин и зоны максимальных остаточных 
напряжений.  

 
Рис. 1. Геометрическая модель короба с номерами сварных швов 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель короба с зонами максимальных остаточных деформаций 

Расчет проводился на температурные нагрузки и давление на боковые поверхности. Исходные 
данные и результаты расчета приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  
 Исходные данные и результаты расчета 

τ,с Т,оС εmax ε  min, 
 1  2 3 4 5 6 

3,6 110-230 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,003 

4,4 120-300 0,002 0,004 0,005 0,007 0,007 0,002 0,005 

5,0 170-275 0,002 0,004 0,005 0,007 0,007 0,002 0,005 

5,6 150-220 0,001 0,003 0,004 0,006 0,006 0,0015 0,004 

7,8 110-210 0,001 0,003 0,004 0,006 0,006 0,0015 0,004 

9,6 100-155 0,001 0,003 0,003 0,005 0,005 0,001 0,003 

11,8 80-140 0,0007 0,002 0,003 0,003 0,003 0,0006 0,001 

Рассматривался диапазон температур от 80 - 300˚С. Давление на боковые поверхности принималось 
равным P1=1,8 кгс/см2и P2=-0,55 кгс/см2. где εmax – максимальные остаточные деформации; ε  min – 
минимальные остаточные деформации не влияющие на изменение формы пластины. 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Результаты проведенных расчетов позволили сделать следующие выводы. 
 В верхнем слое боковой пластины толщиной 0.1 cм достигаются напряжения, равные пределу 

текучести стали 10ХСНД и зоны остаточных деформаций различного уровня. Отметим, что в результате 
остывания в этом слое присутствуют пластические деформации равные 0,0006 – 0,003, приводящие к 
зарождению трещин. 

Зоны максимальных деформаций 1, 2 и 6 не подвергаются возникновению трещин, как видно из 
таблицы 1. 
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На боковых пластинах короба возникают большие остаточные деформации в зонах 4 и 5. Значения 

напряжений позволяют предположить появление трещин и исследовать их развитие в 1 мм слое наружной 
поверхности. 

В дальнейшем предполагается анализ развития трещин на боковых поверхностях, возникающих при 
малоцикловом термосиловом нагружении. 
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ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ПОВЕРХОНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗИСНОГО 
БІКУБІЧНОГО СПЛАЙНА 

 
Дана стаття містить викладки методу побудови інтерполяційної моделі поверхні по рівномірному 

кроці інтерполяції за допомогою бікубічного інтерполяційного базисного сплайна. Є набір значень точок на 
поверхні по наперед заданій інтерполяційній сітці, необхідно побудувати інтерполяційну поверхню. Вказано 
алгоритм побудови даної моделі поверхні за допомогою бікубічного базисного сплайна з використанням 
різних граничних умов.   

Ключові слова: сплайн, бікубічний базисний сплайн, інтерполяція, інтерполяційна поверхня. 
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ БАЗИСНОГО БИКУБИЧЕСКОГО 
СПЛАЙНА 

 
Данная статья содержит изложения метода построения интерполяционной модели поверхности 

по равномерному шагу интерполяции  с помощью бикубического интерполяционного базисного сплайна. 
Есть набор значений точек на поверхности по заранее заданной интерполяционной сетке, необходимо 
построить интерполяционную поверхность. Указан алгоритм построения данной модели поверхности с 
помощью бикубического базисного сплайна с использованием различных предельных условий. 

Ключевые слова: сплайн, бикубический базисный сплайн, интерполяция, интерполяционная 
поверхность. 

T.V.KRAVCHUK 
Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky 

SURFACE INTERPOLATION USING BASIS BICUBIC SPLINE 
 
This article contains a summary of the method of constructing the interpolation model of the surface in a 

uniform step using bicubic spline interpolation base. There is a set of values of points on the surface of a 
predetermined interpolation grid, it is necessary to construct an interpolation surface. An algorithm for 
constructing the model surface using bicubic spline base using different boundary conditions. 

Keywords: spline, basis bicubic spline interpolation, interpolation surface. 
 

Постановка проблеми 
Актуальність вивчення, дослідження та застосування багатовимірних сплайн-функцій зумовлена 

високою ефективністю і точністю сплайнів при розв’язуванні задач інтерполяції та апроксимації в задачах 
математичного моделювання. При достатньо повному науковому дослідженні сплайнів на сьогодні 
залишаються не достатньо вивченими методи побудови та застосування багатовимірних, зокрема дво- і 
тривимірних базисних сплайн-функцій. Одним із найважливіших моментів удосконалення засобів і форм 
розв’язання задач багатовимірної інтерполяції та математичного моделювання є формування ефективного 
математичного апарату, заснованого на покращенні і спрощенні методів сплайн-функцій, які вже 
зарекомендували себе як один із найточніших способів наближення.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Протягом останніх років дослідженнями сплайнів та розв’язанням різноманітних задач з допомогою 
сплайн-функцій займалося багато як зарубіжних, так і українських вчених. Було проведено багато 
досліджень методів сплайн-функцій на предмет їх застосування до розв’язування задач інтерполяції та 
математичного моделювання різноманітних процесів.  В роботі Приставки О.П. «Дослідження двовимірного 
сплайна на основі В-сплайнів п’ятого порядку» [2] проведено дослідження двовимірних поліноміальних 
сплайнів на основі В-сплайнів п’ятого порядку. Зеленський А.С. описав методику автоматизованого 
оконтурення рудних тіл з використанням В-сплайнів [1]. Стеблянко П.О. в своїх працях [3,4] запропонував 
новий підхід до розв’язування задачі для циліндричної оболонки обертання зі змінною жорсткістю, 
застосовуючи напружені сплайни, а також представив новий варіант методу розв’язку нестаціонарних 
двовимірних задач термоупругопластичності за допомогою сплайн-функцій. 
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Мета дослідження 
Необхідно перевірити можливість використання бікубічного базисного сплайна для інтерполяції 

поверхні заданої множиною її точок та представити метод побудови інтерполяційної моделі даної поверхні 
за допомогою бікубічного базисного сплайна, розглянувши можливість використання граничних умов 
другого порядку. А також проаналізувати величину можливої похибки при інтерполяції запропонованим 
методом. 

 
Основна частина 

Нехай задана поверхня W . Побудуємо її інтерполяційну поверхню за допомогою базисного 
бікубічного сплайна по наперед заданих значеннях. 

Задамося рівномірною сіткою з 16-ма вузлами: ];[ : ji yx∆ , де 21  , hjyhix ji ⋅=⋅= , ( 3;2;1;0, =ji ), 

а 21  , hh  – крок сітки розбиття і, оскільки маємо рівномірну сітку, то 
3
1

21 === hhh  (на малюнку 1 

позначено блакитним кольором). Для побудови інтерполяційного бікубічного сплайна знадобиться ще 
додаткові 20 вузлів по краях заданої сітки (позначені хрестиком) (мал. 1), щоб можна було застосувати 
граничні умови. 

 

 
Рис. 1 Рівномірна сітка розбиття ∆ (в кожній точці вказане відповідне значення на поверхні ijω )  

 
Інтерполюватимемо наперед задану поверхню по даному розбиттю. Точки );( jiij yxz=ω

                
 

( 4;3;2;1;0;1, −=ji ) – точки цієї поверхні. Утворимо інтерполяційну поверхню як лінійну комбінацію 
базисних бікубічних сплайнів. Побудова базисного бікубічного сплайну запропонована в статті «Побудова 
та аналіз стикування поверхонь, побудованих за допомогою двовимірних сплайн-функцій» [5].  

Маємо базисний бікубічний сплайн 

∑
=

=
3

0,kn

kn
nkij cS ηξ , де ji yyxx −=−= ηξ , ( 3;2;1;0, =ji ).           (1) 

Для побудови наближення поверхні, що відповідає одному квадрату заданої сітки розбиття, 
називатимемо його сектором інтерполяції (на малюнку 1 перший сектор позначено червоним кольором та 
одиницею), знадобиться l базисних сплайнів, які задаються формулою (1), лінійна комбінація яких і 
утворить інтерполяційну поверхню, в залежності від розташування сегмента інтерполяції число l 
дорівнюватиме 4 – для крайніх нижніх та крайніх верхніх сегментів, тобто кутових (на малюнку 1 позначено 
цифрами 1, 3, 7 та 9), або 6 – для крайніх середніх сегментів (на малюнку 1 позначено цифрами 2, 4, 6 та 8), 
або 9 – для середнього сегмента (на малюнку 1 позначено цифрою 5). 

Отже по даному розбиттю необхідно інтерполювати дев’ять секторів, для кожного з яких 
знадобиться різна кількість, а саме 4, 6 або 9 базисних бікубічних сплайнів, щоб утворити лінійну 
комбінацію. Необхідно зауважити, що всього по даному розбиттю буде 9 різних бікубічних базисних 
сплайнів. Якби сітка розбиття мала більше секторів, то в залежності від їх розташування для інтерполяції 
кожного з них необхідна була б відповідна кількість базисних сплайнів, тобто для крайніх кутових по 4, для 
крайніх, але не кутових – 6, а для решти, тих, що знаходяться в середині розбиття по 9. Оскільки базисний 
сплайн складається із дев’яти частин чотирьох типів, що описано в статті Стеблянка П.О. [3].  В цьому 
випадку можна обмежитися даною кількістю рівнянь і для кожного сектора інтерполяції розв’язувати 
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окрему систему рівнянь, в кожній з яких кількість рівнянь дорівнює кількості невідомих, а отже їх можна 
розв’язати одним із методів розв’язування  СЛР. 

Перейдемо до побудови системи рівнянь, розв’язавши яку знайдемо коефіцієнти лінійної 
комбінації, що утворює інтерполяційний сплайн заданої поверхні: 

);();(
3

0,
yxSayxW

ji
ijij∑

=
⋅=         (2) 

Кожній заданій точці поверхні відповідає своя кількість базисних бікубічних сплайнів, лінійна 
комбінація яких і утворюватиме інтерполяційну поверхню.  

Використання граничних умов 
Утворимо систему для знаходження коефіцієнтів лінійної комбінації базисних сплайнів (2), що 

утворює інтерполяційну поверхню.  
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Дана система містить 16 рівнянь і 36 невідомих. Для того щоб її можна було однозначно розв’язати, 
використаємо граничні умови в крайніх точках заданої поверхні. Всього необхідно ще 20 рівнянь. Отже 
будемо використовувати крайові умови другого роду. Значення похідних другого порядку в крайніх точках, 

порахуємо використовуючи метод Ейлера, причому у точках ( ) ( ) ( )1;1,0;1,1;0),0;0( візьмемо похідні другого 
порядку по змінних x  і y , а також мішані похідні, тобто кожна вершина дасть по три рівняння, а це ще 12 
рівнянь, решта 8 необхідних рівнянь задається використавши відповідні крайові умови в точках 
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  Скористаємося методом Ейлера і знайдемо значення 
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Використаємо числові значення похідних (4), щоб доповнити систему рівнянь (3) ще 20-ма 
рівняннями, які відповідають крайовим умовам другого порядку. 
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Система (3) доповниться системою рівнянь (5), в результаті утвориться повна система з 36-ма 

невідомими і 36-ма рівняннями, розв’язавши яку і отримаємо коефіцієнти ija  лінійної комбінації (2), яка 
утворює рівняння інтерполяційної моделі заданої поверхні. 

Необхідно зауважити, що за допомогою даного методу інтерполяції поверхні, з використанням 
бікубічного базисного сплайну, можна інтерполювати довільно задану поверхню по рівномірному розбитті 
не тільки в області ]1;0[]1;0[ × , а й по довільно заданій прямокутній області ];[];[ dcba × , але 
використовуючи рівномірне розбиття. 

Розглянемо приклад. 
Для конкретності візьмемо множину точок , які лежать на сфері 422 =+ yx  і відповідають точкам 

рівномірної інтерполяційної сітки ∆ : 
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 За допомогою  описаного методу для побудови інтерполяційної моделі поверхні, з використанням 
бікубічного сплайну, побудуємо поверхню по заданих точках. 

 Оскільки значення задані на конкретній поверхні (сфері), то ми зможемо зробити висновки з 
приводу точності запропонованого методу, порівнявши отриману інтерполяційну поверхню з наперед 
заданою.  

На малюнку 2 представлено графік заданої сфери та виділену на її фоні інтерполяційну модель 
поверхні побудованої по заданих точках даної сітки розбиття. (Тут також можна побачити сектори на які 
була розбита область інтерполяційної сітки.)  
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Рис. 2.  Інтерполяційна модель частини поверхні на фоні заданої сфери 

 
На малюнку 3 зображено інтерпольований сегмент на фоні сфери в розрізі між вузлами 

інтерполяційної сітки. Відмітимо, що при масштабному збільшенні зображення (мал. 3) можна помітити 
незначні розходження між сферою та її інтерполяційною моделлю, тобто має місце похибка. Спробуємо 
оцінити її. 

 

 
Мал. 3. Інтерполяційна модель частини поверхні на фоні заданої сфери в розрізі та при масштабному збільшенні 

 
Побудуємо графік різниці заданої функції та її інтерполяційної моделі по області [0;1]x[0;1] (мал. 4).  
 

 
Мал. 4. Зображення поверхні похибки заданої інтерполяції 

 
На малюнку 4 подано зображення поверхні похибки заданої інтерполяції, яка коливається в межах 

від -0,00004 до 0,00002, тобто можна зробити висновок, що величина максимального розходження між 
заданою поверхнею та її інтерполяційним сплайном не перевищує значення 0,00004 (≈0,02%). Даний 
результат свідчить про досить високу точність запропонованого методу інтерполяції, а отже про доцільність 
його застосування в задачах інтерполяції та апроксимації математичного моделювання. 

 
Висновки 

Отже, використовуючи бікубічний базисний сплайн (1) можна побудувати інтерполяційну модель 
поверхні заданої множиною її точок, причому це можна зробити як з використанням граничних умов так і 
без них. Застосування граничних умов другого порядку забезпечує вищу точність інтерполяції по краях 
інтерполяційної поверхні, в порівнянні із методом, який не вимагає використання граничних умов. За 
допомогою представленого методу можна інтерполювати поверхні на будь якій прямокутній області. 
Інтерполяція за допомогою бікубічного сплайна має досить високу точність, в чому ми переконалися на 
конкретному прикладі, де величина похибки не перевищує 0,02%, а це свідчить про доцільність її 
застосування в задачах інтерполяції та апроксимації математичного моделювання. 
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УДК 519.63:531.314.2 
К.С. КРАСНІКОВ 

Дніпродзержинський державний технічний університет 
 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРИВИМІРНОГО РУХУ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ У 
РОЗПЛАВІ СТАЛІ ПІД ЧАС ПРОДУВАННЯ ІНЕРТНИМ ГАЗОМ  

НА УСТАНОВЦІ КІВШ-ПІЧ 
 
Робота присвячена розвитку тривимірної математичної моделі руху порошкового дроту, що має 

місце при позапічній обробці сталі на установці ківш-піч. Математична модель ґрунтується на рівняннях 
Лагранжа другого роду і дозволяє визначати траєкторію руху дроту в розплаві. 

Ключові слова: нелінійна система, тривимірний простір, порошковий дріт, ківш-піч. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ 

ПРОВОЛОКИ В РАСПЛАВЕ СТАЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОДУВАНИЯ ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ В 
АГРЕГАТЕ КОВШ-ПЕЧЬ 

 
Работа посвящена развитию трехмерной математической модели движения порошковой 

проволоки, которое происходит при внепечной обработке стали в агрегате ковш-печь. Математическая 
модель основывается на уравнениях Лагранжа второго рода и позволяет определять траекторию 
движения проволоки в расплаве.  

Ключевые слова: нелинейная система, трехмерное пространство, порошковая проволока, ковш-
печь. 
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THE MATHEMATICAL MODEL OF THREE-DIMENSIONAL MOTION OF CORED WIRE IN 
MOLTEN STEEL DURING INERT GAS BLOWING ON FURNACE-LADLE 

 
The article is devoted to the development of three-dimensional mathematical model of the cored wire`s 

motion, which occurs during secondary steelmaking on furnace-ladle. The mathematical model is based on 
Lagrange equations of the second kind and allows us to define the trajectory of the wire`s motion in the melt.  

Keywords: nonlinear system, three-dimensional space, cored wire, furnace-ladle. 
 

Актуальність 
Введення порошкового дроту у розплав є сучасним методом позапічної обробки сталі. 

Встановлення раціональних технологічних параметрів цього процесу у промислових і лабораторних 
експериментах є коштовним. У даній роботі запропоновано математичну модель для чисельних досліджень 
на комп’ютері, які значно дешевше і широко використовуються у наш час. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Моделювання траєкторії руху порошкового дроту має багаторічну історію і свій розвиток. У роботі 
[1] надано двовимірну постановку задачі, дріт представлено ланцюгом стрижней, наведено рівняння 
Лагранжа другого роду, узагальненими координатами обрано зенітні кути сферичної системи координат для 
кожного стрижня, але не надано формули для енергії, дисипативних сил, координат центрів мас стрижней, 
виражених через узагальнені координати та ін. Надано інформацію про комп’ютерну реалізацію моделі, 
результати роботи якої наведено у вигляді рисунків та таблиць проведених досліджень. Декілька речень 
сказано про тривимірну модель руху, наведено рисунки тривимірної траєкторії, але саму тривимірну 
математичну модель не представлено. 

У роботі [2] опис моделі руху дроту схожий на опис у роботі [1], надано декілька речень про 
розв’язання системи рівнянь (хоч і не сказано яким саме методом розв’язується система рівнянь), наведено 
формули для знаходження кутів і кутових швидкостей за методом Ейлера-Кромера, представлено графічні 
та чисельні результати досліджень, надано технологічні рекомендації. Робота не має повного математичного 
опису математичної моделі руху. 
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У роботі [3] було зроблено спробу побудувати тривимірну математичну модель руху дроту, 
використовуючи рівняння Лагранжа другого роду: узагальненими координатами обрано кути сферичної 
системи координат, представлено формулу для визначення сили опору рухові дроту з боку розплаву сталі, 
надано опис впливу температури матеріалу дроту на його пружність (хоча формули для цієї залежності не 
показано). У роботі [3] запропоновано формулу для потенціальної енергії: 
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де привертає увагу третій доданок, який є внеском у потенціальну енергію, зумовленим різністю кутів 
сусідніх стрижнів φ i та φ i-1 (нехтуємо кутами залишкової деформації ψ1i та ψ  2i). Очевидно з тексту роботи, 
що є спроба врахувати сили пружності поздовжнього вигину дроту, але якщо кути θ i та θ i-1 дорівнюють 
нулю, тобто стрижні і та і-1 розташовані вертикально, тоді різність кутів φ i та φ i-1 дає зміну потенціальної 
енергії, що привносить інший фізичний зміст у модель і в даній формулі є помилкою (тобто врахувується 
кручення дроту, що потребує інше формулювання). Також у роботі не сказано, що таке врахування 
пружності (очевидно, що ґрунтується на законі Гука) є реалістичним тільки при малому згині між двома 
стрижнями. Взагалі у роботі не має детального опису математичної моделі, а також опису припущень для 
задачі руху.   

У роботі [4] опис тривимірної моделі руху дроту схожий з описом у попередній роботі, а з 
математичних формул є тільки декілька загальних рівнянь, включаючи рівняння Лагранжа  другого роду. 

У роботі [5] наведено модель руху, яка дозволяє тільки приблизно оцінити глибину занурення та 
траєкторію руху дроту з урахуванням плавлення. Модель враховує Архімедову силу, силу тяжіння та 
швидкість введення і не враховує пружні сили дроту, сили гідродинамічного опору з боку розплаву. Ця 
модель більш схожа на модель руху частинки у розплаві (вплив сусідніх ланок не враховано). Завдяки 
застосуванню моделі можна отримати наближену двовимірну траєкторію руху. 

Вимагає уваги робота [6], у якій наведено детальний опис тривимірної математичної моделі,  
представлено формули координат центрів мас стрижнів, виражених узагальненими координатами, формули 
кінетичних, потенціальних енергій та дисипативних сил, показано шлях отримання системи рівнянь руху з 
урахуванням сил Архімеда, тяжіння, пружності (з урахуванням залишкової деформації), гідродинамічного 
опору з боку розплаву, а також враховано зміну довжини частини дроту зануреної у розплав. Незважаючи на 
декілька помарок комп’ютерного набору треба виділити важливу помилку – сила опору визначається як 
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ρ  (тут Cx – безрозмірний коефіцієнт опору, di , 

mi , ⊥
iw  і Аі – діаметр, маса, перпендикулярна стрижню складова швидкості і площа поздовжнього розрізу 

і-го стрижня; ρ – густина розплаву).  
Автори роботи [7] пропонують інноваційний метод введення порошкового дроту, при якому дріт 

при введенні стискається спеціальним пристроєм через деякий визначений інтервал – таким чином 
потрапляючи у розплав, дріт може розпадатися на частини, що обумовлює врахування вільного руху таких 
частин. 

Якщо не брати за основу рівняння Лагранжа, а спробувати створити модель сталевого дроту на 
основі простої бібліотеки фізики з Інтернету, в якій є такі компоненти як циліндричне тверде тіло та зв'язок 
між двома тілами, то можна отримати гіршу модель дроту, зокрема, з дуже малою міцністю – дріт більш 
схожий на розтяжну мотузку. Але швидкість обчислень буде набагато вищою (часто в фізичних бібліотеках 
не розв’язується система рівнянь). 

Використовуючи математичну модель з роботи [6], можна створити програмний засіб та уперше 
перевірити її адекватність, що і було зроблено у роботі [8]. Представлені у роботі [8] рисунки свідчать про 
вдалу побудову математичної моделі на основі рівнянь Лагранжа, зокрема реалістично проявляється 
жорсткість дроту. З метою вдосконалення цієї моделі можна врахувати самостійний рух дроту на випадок 
відплавлення, представити повніше граничні умови на випадок зіткнення дроту зі стінками та дном ковша, 
врахувати вплив температури на пружність дроту. 

Постановка мети 
Метою роботи є детальний опис тривимірної математичної моделі динаміки дроту в розплаві з 

урахуванням можливого вільного руху частин дроту, що відплавляються. 
Виклад основного матеріалу дослідження 

Порошковий дріт у розплаві може рухатися у багатьох напрямках і для визначення динаміки руху 
потрібно враховувати сили пружності, тяжіння, виштовхування, гідродинамічного опору з боку розплаву. 
Модель використовує механіку Лагранжа, яка дає можливість врахувати вищенаведені сили.  

Дріт представлено нерозривним ланцюгом стрижней, який схематично  показано на рис.1. Точкою 
відліку є центр ковшового дна. Пружність дроту на розтягування вважається нескінченно великою, і хоча у 
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розплаві дріт розтягується очевидно краще, цим можна нехтувати і вважати, що стрижні мають постійну 
однакову довжину й зв’язки між ними – ідеальні. Значного кручення дроту не спостерігається, тому 
крученням, а також усіма пов’язаними з крученням явищами можна нехтувати. 

 

 
Рис. 1. Декартові й сферичні координати k-го стрижня 

 
Динаміка системи стрижней визначається рівняннями Лагранжа другого роду [9] з урахуванням 

потенційних і дисипативних сил: 
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де K і P – відповідно кінетична і потенціальна енергії системи стрижней, bF~  – узагальнені дисипативні сили 
опору, qb – узагальнені координати. Кількість ступенів свободи S дорівнює подвійному числу стрижней (і 
додаткові три ступеня свободи на випадок самостійного руху).  За узагальнені координати обрано (рис. 1): 
кути сферичної системи координат (зенітний – θk та азимутальний – φk), декартові координати початку 
ланцюга (x0, y0, z0) на випадок самостійного руху дроту в розплаві.  

Кінетична енергія K визначається за допомогою декартових координат центрів мас стрижнів і їх 
швидкостей, виражених через узагальнені координати θk і φk: 
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де ωk і σk – кутові швидкості, що відповідають кутам θk і φk, mk – маса k-го стрижня, N – поточна кількість 
стрижнів у ланцюгу, I – момент інерції (відносно осі, що проходить через центр мас стрижня 
перпендикулярно напрямку стрижня), який дорівнює l2mk/12. Коефіцієнт ljk має вигляд: 
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де l – довжина стрижня. 
Прийнято, що поздовжнє згинання порошкового дроту спричиняє появу сили пружності в з’єднанні 

двох стрижней. Для врахування цієї сили можна використовувати закон Гука, при цьому кут між стрижнями 
повинен бути малим. Разом із силою пружності на стрижні діють потенціальні сили тяжіння та 
виштовхування. Таким чином, потенціальна енергія системи (1) визначається формулою: 
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де g – прискорення вільного падіння, ρ0 і ρk – густина розплаву і середня густина k-го стрижня (ρ0 залежить 
від місцезнаходження стрижню – сталь, шлак, повітря), κk – коефіцієнт пружності в з’єднанні (k–1)-го та k-
го стрижнів, ∆k – кути між ними, ψk – кути залишкової деформації (дріт не ідеально рівний, а зігнутий після 
розмотування з котушки діаметром приблизно 1 метр). Припускаючи, що кути ∆k малі, вони визначаються 
за формулою: 

,sin2222
kkkk θΔ+Δ ϕθ=∆  

де ∆θk=θk – θk-1, ∆φk=φk – φk-1.  
Коефіцієнт пружності κk лінійно залежить від середньої температури сусідніх стрижней з 

коефіцієнтом ξ  і дорівнює κk
0 (1–ξ∆T) таким чином, аби при зростанні температури коефіцієнт κk прямував 

до нуля. 
Сили гідродинамічного опору з боку розплаву, які діють на стрижні, визначаються так: 
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– напрямок j-го стрижня:  
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Нехай kw  – швидкість центру мас k-го стрижня відносно розплаву (рис. 2). Якщо напрямок 

швидкості kw  співпадає з напрямком стрижня kl


, то опором рухові k-го стрижня можна знехтувати. Таким 
чином, сила опору залежить від перпендикулярної стрижню складової швидкості: 
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де Cx – безрозмірний коефіцієнт опору, ρ – густина розплаву, A – площа поздовжнього перерізу стрижня 
(діаметр помножений на довжину). 
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Рис. 2. Сила гідродинамічного опору з боку розплаву. 

 
Система (1) в нашому випадку зводиться до системи лінійних рівнянь відносно прискорень kα , 

kβ , xv0 , yv0 , zv0  (Mx=b, де M, x і b – матриця коефіцієнтів системи, вектор-стовпчик невідомих прискорень і 
вектор-стовпчик вільних членів), в якій кількість рівнянь дорівнює кількості невідомих прискорень. Дана 
система у роботі розв’язується чисельно. При цьому часову вісь поділено на часові кроки (які нумеруються 
індексом n), на яких всі змінні вважаються сталими. На кожному часовому кроці знаходиться матриця M, 
стовпчик b та отримуються невідомі прискорення x після розв’язання системи рівнянь класичним 
ітераційним методом Гаусса-Зейделя. Початкові узагальнені швидкості та координати потрібно задавати, а 
для наступного часового кроку (n+1) їх можна визначати за методом Ейлера-Кромера, використовуючи 
знайдені прискорення. 

Вищенаведений розв’язок задачі враховує можливість зміни поточної кількості стрижнів N. 
Довжина частини дроту, що знаходиться у розплаві, збільшується із постійною швидкістю введення v0. 
Подовження цієї частини відбувається додаванням стрижня у точці вводу на часовому кроці, який 
визначається відношенням довжини стрижня l та швидкості вводу v0. Тоді  компоненти x0, y0, z0 у (2) 
залежать від кутів введення і відомої швидкості вводу дроту v0 і визначаються за формулами: 

,00 tvxx x
start ∆+=  

,00 tvyy y
start ∆+=  

,00 tvzz z
start ∆+=  

де xstart, ystart, zstart  – координати точки введення порошкового дроту. 
 

Висновки з проведеного дослідження 
Перспективна модель руху порошкового дроту отримала розвиток: за допомогою рівнянь Лагранжа 

другого роду побудовано тривимірну модель руху системи стрижнів з урахуванням вільного руху частин, 
що відплавляються. Модель можна вдосконалити у майбутньому, підключивши задачі плавлення дроту та 
гідродинаміки розплаву з метою відтворення процесу позапічної обробки сталі з початку введення 
порошкового дроту до усереднення порошку в сталевому розплаві. 
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ТЕЛЕСНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ОГРАНИЧЕННОМ 
ПОТОКЕ ВЯЗКОЙ СРЕДЫ 

 
Современные исследования начально-краевых задач механики сплошных сред базируются на 

создании адекватных математических моделей и построении соответствующих расчётных методов 
численной реализации. Данная статья посвящена представлению результатов комплексного исследования 
распределенных кинематических и динамических характеристик, сопровождающих процесс обтекания 
системы телесных профилей потоком вязкой несжимаемой жидкости на основе систематического 
применения метода граничных интегральных уравнений. Представлены некоторые результаты 
вычислительного эксперимента определения распределённых аэродинамических характеристик при 
обтекании системы телесных профилей ограниченным потоком вязкой несжимаемой жидкости в 
контрольной области. 

Ключевые слова: метод граничных интегральных уравнений, вязкая несжимаемая среда, система 
телесных профилей, алгоритм численной реализации, аэродинамические характеристики 
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ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З МЕТОЮ 
ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТІЛЕСНИХ ПРОФІЛЕЙ В 

ОБМЕЖЕНОМУ ПОТОЦІ В'ЯЗКОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Сучасні дослідження початково-крайових задач механіки суцільних середовищ базуються на 
створенні адекватних математичних моделей і побудові відповідних розрахункових методів чисельної 
реалізації. Дана стаття присвячена представленню результатів комплексного дослідження розподілених 
кінематичних і динамічних характеристик, що супроводжують процес обтікання системи тілесних 
профілів потоком в'язкої нестисливої рідини на основі систематичного застосування методу граничних 
інтегральних рівнянь. Представлені деякі результати обчислювального експерименту визначення 
розподілених аеродинамічних характеристик при обтіканні системи тілесних профілів обмеженим 
потоком в'язкої нестисливої рідини в контрольній області. 

Ключові слова: метод граничних інтегральних рівнянь, в'язке нестисливе середовище, система 
тілесних профілів, алгоритм чисельної реалізації, аеродинамічні характеристики 
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NUMERICAL IMPLEMENTATION OF METHOD OF BOUNDARY INTEGRAL EQUATIONS TO 
DETERMINE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF PROFILE SYSTEM, CORPORAL LIMITED 

FLOW OF VISCOUS MEDIA 
 

Modern studies of boundary value problems of continuum mechanics is based on the creation of an 
adequate mathematical models and computational methods for constructing the relevant numerical implementation. 
This article is devoted to presenting the results of a comprehensive study of distributed kinematic and dynamic 
characteristics that accompany the process flow of bodily profiles of a viscous incompressible fluid based on the 
systematic application of the method of boundary integral equations. Some results of the distributed computing 
experiment determining the aerodynamic characteristics in the flow of bodily profiles limited flow of viscous 
incompressible fluid in the control area. 
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1. Постановка задачи обтекания системы профилей вязким потоком несжимаемой жидкости в 

ограниченной области 
 

Современные несущие системы летательных аппаратов широкого применения представляют собой 
развитую систему многоразрезных крыльев. В полной мере эффективность таких систем реализовывается на 
режимах взлёта-посадки летательного аппарата. Причём в силу начального периода движения, скорость не 
превышает 40 м/с и математической моделью процессов является классическая система законов сохранения 
динамики вязкой несжимаемой жидкости [1]. Здесь необходимо подчеркнуть, что современные 
исследования проблемных и востребованных задач механики сплошных сред [2] и, в частности, 
аэрогидродинамики, опираются на развитые аппараты функционального и векторно-тензорного анализов [5 
– 7], что в полной мере эффективно эксплуатируется и способствует развитию численных методов решения 
всего спектра востребованных задач аэрогидромеханики [2, 4, 5]. 

К сожалению, до настоящего времени не создан общий метод исследования и решения нелинейной 
системы дифференциальных законов сохранения механики сплошных сред даже в простейших случаях. Тем 
не менее, современное развитие математической физики и обобщенного векторно-тензорного анализа [5 – 
8], способствуют развитию метода граничных интегральных уравнений [3] на широкий класс начально-
краевых задач механики [4], и, в первую очередь, аэрогидродинамики [5], а также позволяют выходить на 
аналитические решения определённых классов нелинейных задач. 

Представлены результаты численной реализации метода граничных интегральных уравнений  с 
целью определения нелинейных аэродинамических характеристик при исследовании обтекания 
произвольной системы аэродинамических профилей телесной формы в плоской области (τ) реальным 
потоком несжимаемой среды (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система телесных профилей в стационарном вязком потоке вблизи поверхности раздела, 

L1, L2, ..., Ln – границы профилей; Σ – граница контрольного области; H1, H2, ..., Hn – расстояния до поверхности раздела; 
r1 , r2 , ..., rn – векторы положений профилей; V∞ – вектор скорости набегающего завихренного потока 

 
2. Граничные интегральные уравнения 

 
Интегральное представление решения основной задачи векторного анализа [5] для произвольного 

вектора а имеет вид [8]: 

[ ]( )
i iΣL +Σ ΣL +Σ

, , , , ,d d
n n

σ σ ∂  ∂    = + ∇ −     ∂ ∂    
∫ ∫

a Гa Г n a Г a
 

,             (1) 

где в случае гидродинамических задач граничные значения вектора а должны быть заданы, а нормальные 
производные этого вектора определяются потенциалами законов сохранения [5].  

Из предыдущего интегрального представления решения, например,  для вектора скорости V, 
учитывая свойства интеграла Гаусса, имеем граничное интегральное уравнение относительно основных 
параметров взаимодействия стационарного потока вязкой несжимаемой жидкости с одним телесным 
профилем из системы профилей в двухмерном пространстве. Здесь учитывается, что как интегрирование, 
так и выполнение граничных условий выполняются на границе обтекаемого i-ого профиля (Li) и 
контрольной границы (Σ) (см. рис. 1): 

( ) [ ]( )
1 1

0

Σ Σ

, , , , d , d ,
N N

i i
i i

L L

r
n n

α σ σ

= =
+ +∑ ∑

 ∂ ∂    = + ∇ −     ∂ ∂    
∫ ∫

V ГV Г n V Г V
 

                          (2) 

где V – векторное поле скоростей, Г – фундаментальное решение основной задачи векторного анализа [5], N 
– количество профилей, n - вектор нормали к конкретной границе, а коэффициент α определяется по 
свойствам потенциалов. Причем векторное граничное интегральное уравнение (2) в дальнейшем с целью 
численной реализации развито на систему скалярных граничных интегральных уравнений относительно 
скалярных характеристик: кинематической завихренности ω и динамического давления р. 
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3. Алгоритмизация численного решения системы граничных интегральных уравнений 

Численная реализация определения аэродинамических характеристик методом граничных 
интегральных уравнений для решения плоских задач начинается с дискретизации исследуемых границ 
области задачи и делении её на простейшие элементы (ячейки, сетки), внутри которых физические 
величины считаются постоянными в соответствии с апробированными квадратурно – интерполяционными 
подходами. Аппроксимирующий полином одномерной ячейки:  

2

1
i i

i
x N x

=
=∑                                                                            (3) 

где 1 2
1 1,

2 2
N Nξ ξ− +

= =  – функции формы; ξ  – координата локальной системы; x – координата глобальной 

системы; ix  – координаты локальных систем точек каждой ячейки. 

Исходя из системы (2), используя предельные свойства интегралов типа потенциалов: 

d ; d ; d
L L L

,
n
ϕϕ σ ψ σ σ∂
∂∫ ∫ ∫  

 где функции φ и ψ – сопряжённые гармонические функции – известные решения 

уравнения Лапласа – составляющие фундаментального решения основной задачи векторного анализа 
[ ],ϕ − ψ=Г I Ι k  [8], а также с учётом векторного потенциала закона сохранения импульса [5], получаем 

систему алгебраических уравнений относительно искомых параметров задачи (p – давление и ω – вихрь). 
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где K – число элементов на границах обтекаемых профилей (L); M – число элементов на границе 
контрольной области; а весовые коэффициенты подсчитаны по следующим выражениям: 
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4. Результаты численной реализации  
 

Таким образом, система линейных алгебраических уравнений (4) имеет классический вид 
{ } { } { },A x b⋅ =                                                                       (5) 

где {А} – матрица интегральных коэффициентов; {х} – столбец искомых параметров: давления p и 
завихренности ω на границах; а {b} – столбец известных свободных членов. Исходные данные расчётов 
приведены в таб.1 и 2, расположения профилей в контрольной области показаны на рис.1 и 2. Численные 
результаты решений представлены на рис 3 – 8 (взлёт) и рис.10 – 15 (посадка) и тестировались известными 
компьютерными идеологиями [9]. 
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Таб.1. Исходные данные 

Первый профиль «А-18%» Длина контрольной области 6 м 
Второй профиль «В-14%» Высота контрольной области 5 м 

Третий профиль «РН-12%» Количества элементов на границе 
каждого профиля 60 

Скорость набегающего потока 
Число Рейнольдса 

40 м/c 
1000 

Количества элементов на границе 
контрольной области 60 

 

 

Рис. 2. Расположение системы телесных профилей «А-18%», «В-14%» и «РН-12%». Режим взлета 
 

  

 
Рис.3. Распределение давления на границе первого профиля 

-  предкрылок 

 
Рис.4. Распределение давлений на границе второго 

несущего профиля 

  

 
Рис.5. Распределение давлений на границе третьего 

профиля – закрылок 
 

 
Рис.6. Распределение давлений на границах контрольной 

области 

  

Рис. 7. Распределение завихренности в контрольной области 
(1/c.) 

Рис. 8. Распределение относительного давления p p∞−  в 
контрольной области (Па). 
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Рис. 9. Расположение системы телесных профилей «А-18%», «В-14%» и «РН-12%». Режим посадки 
 

  

 
Рис.10. Распределение давлений на границе первого 

профиля - предкрылок 

 
Рис.11. Распределение давления на границе несущего 

профиля  
 

  

 
Рис.12. Распределение давления на границе третьего 

профиля – закрылок 
 

 
Рис.13. Распределение давления на границах контрольной 

области. 

  

Рис.14. Распределение завихренности в контрольной области 
(1/c) 

Рис.15. Распределение относительных давлений p p∞−  в 
контрольной области (Па) 

 
Выводы 

 
В работе представлены алгоритмические основы и результаты численной реализации метода 

граничных интегральных уравнений с целью определения распределенных аэродинамических 
характеристик системы телесных профилей в потоке вязкой несжимаемой жидкости. Для этого создан пакет 
прикладных программ на базе развитого аппарата векторно-тензорного анализа, алгоритма дискретизации 
геометрических границ и вычисления интегралов типа потенциалов простого и двойного слоя, а также 
сингулярных в интегральных представлениях решений. 
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Полученные результаты в сравнении с данными экспериментами и данными других методов 

показали хорошее совпадение с допустимыми погрешностями.  
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КОЛЕБАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 
 

 В работе указаны границы изменения реологических параметров материала элементов 
конструкции, при которых первые тона колебаний конструкций переходят в апериодическое движение. 
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ВПЛИВ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛА НА ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ  

ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ 
 

У роботі вказані межі змін реологічних параметрів матеріалу елементів конструкції, при яких 
перші тони коливань конструкцій переходять в аперіодичний рух. 
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THE INFLUENCE OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE MATERIAL ON THEIR OWN 

VIBRATIONS OF STRUCTURAL ELEMENTS 
 

The article identifies the limits of variation of rheological parameters of the material in which the first 
vibration pitch of structural elements go into aperiodic motion. 

Keywords: relaxation time, modulus of elasticity, natural vibration frequency. 
 

Постановка проблемы 
Сложность условий, в которых работают современные конструкции, требует при их 

проектировании учета целого комплекса физико-механических свойств, среди которых важное место 
занимают вязкоупругие свойства, описывающие ползучесть материала во времени или релаксацию 
напряжений в них. 

В настоящее время не существует достаточно простого закона связи между напряжениями и 
деформациями, который содержал бы время и отражал реальную действительность столь же точно, как, 
например, закон Гука в случае идеально упругой среды. Процесс деформирования любого материала, 
рассматриваемый во времени, оказывается исключительно сложным, поскольку один и тот же материал в 
различных температурных условиях, при различных скоростях или характере нагружения обнаруживает 
различные свойства. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Для исследования неразрушающими методами прочностных и деформативных свойств элементов 

конструкций промышленного оборудования и выяснения физической природы рассеяния энергии колебаний 
необходимо знание зависимостей затухания собственных колебаний от физико-механических свойств их 
материалов. Необходимость расширения теоретических и экспериментальных исследований в области 
колебаний диктуется также внедрением новых материалов при конструировании машин и аппаратов. 
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Будем исходить из линейной теории наследственности [1,2,3], включающую в себя и теорию 
упруговязких моделей. Связь между напряжениями, деформациями и временем задаётся линейными 
интегральными соотношениями  

( ) ( ) ( ) ττσσε dtSSSE
t

ijijij −+= ∫
0

, (1) 

( ) ( ) ( ) ττεεσ dtRRR
t

ijijij −+= ∫
0

. (2) 

Здесь 
( ) ( ) ijiiijijS δυσσυσ −+= 1 ; 

( ) ( )( ) ijiiijij
EER δε

υυ
υε

υ
ε

2111 −+
+

+
= ; 





=
≠

=
;jiпри  1,
j;iпри  ,0

ijδ  

υ  – коэффициент Пуассона; E – модуль упругости при нагружении материала конструкции с мгновенной 
скоростью; ( )τ−tS  – ядро ползучести, учитывающее влияние импульса напряжения, приложенного к 
элементу конструкции в момент времени τ , на деформации, наблюдаемые в момент времени t ; ( )τ−tR  – 
ядро релаксации, представляющее собой резольвенту интегрального уравнения (1) и может рассматриваться 
как функция влияния деформаций, имевших место в момент времени τ , на напряжения в момент 
времени t . 

Уравнение (1) отображает процесс ползучести под действием заданного напряжения, а уравнение 
(2) – процесс релаксации при заданной деформации. 

От выбора ядер ( )τ−tS  и ( )τ−tR  и определения их параметров зависит точность решений 
рассматриваемых задач. Выбор ядер в виде 

( ) σ

τ

εσ

εστ n
t

e
nn
nn

tS
−

−

⋅
−

=− , ( ) ε

τ

εσ

εστ n
t

e
nn
nn

tR
−

−

⋅
−

=− , (3) 

позволяет удовлетворительно описать основные экспериментально установленные закономерности 
рассеяния энергии в материале при циклическом нагружении [4]. Время релаксации εn  и время ретардации 

σn  связаны соотношением 
E
H

n
n

=
σ

ε , где H – длительный или конструкционно-силовой модуль 

упругости, равный отношению напряжения к деформации после длительного действия постоянного 
напряжения. 

Выбор ядер в виде (3) рекомендуется для описания работы конструкций из материалов с явно 
выраженными неупругими свойствами (полимеры, бетоны, металлы при повышенных температурах и 
другие). 

Как известно [5], во всех внутренних точках сплошной среды удовлетворяются уравнения 

iijij UF ρρσ =+, , (4) 
где  ρ – плотность материала конструкции. 

Подставляя в (4) выражения напряжений через деформации согласно (2), и объединяя массовые 
силы с инерционными, имеем: 

( ) ( ) ( ) i

t

jijEijE UdtRRR ρττεε =−− ∫
0

, .  

Принимая во внимание симметричный тензор деформации 

( )ijjiij UU ,,2
1

+=ε , 

уравнения движения для вязкоупругого тела в перемещениях запишутся: 

( ) ( ) ( ) i

t

jjiEjjiE UdtRURUR ρττ =−− ∫
0

,, , 
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где 

( ) ( ) ( )( ) jijjjijjiE UEUEUR ,,, 211212 υυυ −+
+

+
= . 

 
Формулирование цели исследования 

Рассмотрим характер зависимости собственной частоты mnω  и коэффициента затухания mnα  
поперечных колебаний пластин и балок, продольных и крутильных колебаний стержней от реологических 
свойств их материалов. Движения указанных элементов конструкций описываются известными 
уравнениями [6,7] при соответствующих рассматриваемой конструкции начальных и граничных условиях. 

 
Изложение основного материала исследования 

Применяя к уравнениям движения конечные интегральные преобразования и преобразование 
Лапласа, легко показать, что характер собственных колебаний всех указанных элементов конструкций 
зависит от вида корней уравнения  

011 2223 =+++
σε

ωω
n

pp
n

p mnmn . (5) 

Здесь mnω ( ...3,2,1, =nm ) – частота собственных колебаний рассматриваемого элемента 
конструкции в упругой области. 

Таким образом, исследование характера зависимости корней уравнения (5) от реологических 
параметров σn и εn , модулей упругости E  и H ,  представляет обобщающий интерес. 
Однако в литературе этот вопрос освещён [8] только для нескольких частных значений коэффициентов 
уравнения (5). 

Явный вид корней уравнения (5) определяется знаком его дискриминанта mnD , который для 
анализа представим в таких двух эквивалентных формах. 
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Функция 





 µ,

E
HDmn  определяет собой трансцендентную поверхность с точкой локального 

минимума 





 ==

3
1;

9
1 µ

E
HM . Касательная плоскость в точке M  пересекает эту поверхность по кривой 

2,1k  (рис.1). 

 
Рис.1. Разбиение экстремальной точкой M  допустимых значений реологических параметров на два качественно 

отличных по своим свойствам интервала 
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Отношение 
E
H

 и время релаксации εn  ограничены неравенствами [4]: 10 ≤≤
E
H

; ∞<< εn0 . 

Эти допустимые значения разбиваются экстремальной точкой M  на два качественно отличных по своим 
свойствам интервала: 

9
10 ≤≤

E
H

;           1
9
1

≤<
E
H

; (6 а, б) 

113
10
ω

ε
⋅

≤< n ;         ∞<<
⋅

ε
ω

n
113

1
. (7 а, б) 

Если свойства материала таковы, что имеет место неравенство (6а) или (7а), то собственные 
колебания элементов конструкций будут состоять из конечного числа затухающих колебаний ( 0Dmn > , 
светлая область рисунка) (рис.1), конечного числа апериодических движений ( 0Dmn ≤ , тёмная область на 
рисунке) и бесконечной суммы затухающих со временем последующих тонов колебаний. Апериодическое 
движение соответствует только элементам конструкций со свойствами (рис.1) 

2E
H0 k<< , 21 E

H kk ≤≤  (8 а, б) 

и тем первым тонам собственной частоты, которые соответственно ограничены неравенствами 

ε
ω

nmn 2
10 << ;        

εε
ω

nn mn 3
1

2
1

≤≤ . (9 а, б) 

Неравенства (8а), (9а) и соответственно (8б), (9б) являются необходимыми и достаточными 
условиями, при выполнении которых первые тона колебаний элементов конструкций из вязкоупругого 
материала переходят в апериодическое движение. Так для элементов конструкций из материала Максвелла 

( 0=
E
H

; 03 =k ; 
4
1

4 =k ) апериодическое движение имеет место для тех первых низших тонов, для 

которых имеет место неравенство (9а), высшие же тона совершают колебание с частотой 

2
2*

4
1

ε
ωω

n
mnmn −=  и коэффициентом затухания εα nmn ⋅= 5,0  одинаковым для всех этих тонов. Для 

другого предельного случая, когда 
9
1

=
E
H

 (
3
1

43 == kk ) апериодическое движение наблюдается только 

для того тона собственной частоты *
mnω ,  для которого имеет место равенство 

3
122 =εω nmn  (рис.1). 

Выполнение условия (6б) или условия (7б)  свидетельствует о том, что все тона собственной 
частоты рассматриваемого элемента конструкции будут совершать затухающие колебания (рис. 1). Расчёты 

для пластины из материала 33-18-с показали, что 
5
3

E
H
= ; cn 6,0=ε , c0002,0

3
1

11
≈

⋅ω
. Как видим, в 

данном случае и условие (6б) и условие (7б) выполняются. 
По выполнении любого из этих условий заключаем, что все тона собственной частоты пластины 

будут иметь затухающий колебательный характер. 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что для описания напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций из материалов, для которых имеет место неравенство (6а) или (7а) может 
быть использовано уравнение Максвелла, а для материалов со свойствами (6б) или (7б) – уравнение 

реологической модели стандартного линейного тела. При 1
E
H
=  ( )143 −== kk  имеем: mnmn ωω =* , 

0=mnα . В этом случае материал конструкции ведёт себя как идеально упругая среда Гука. 
Из ниже приведенной таблицы 1, в которой указаны отношения параметров H  и E  для некоторых 

конструкционных материалов [9-11], видно, что реологические свойства большинства материалов 
соответствуют неравенству (6б). 

Однако, при повышении температуры степень релаксации отдельных материалов резко повышается. 

Поэтому такие материалы, как, например, полистирол - при C60  (допустимая температура применения 

C65 ) можно рассматривать как тело Максвелла. 

393 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              
 

Таблица 1. 

Значения параметра 
E
H

 для некоторых конструкционных материалов 

Материал при C20  
E
H

 Материал при C20  
E
H

 

Полистирол при  C60  03,0  Полистирол 41,0  

Полиэтилен высокой 
плотности  

15,0  Полиамид 66 46,0  

Полипропилен 21,0  Полистирол 
стеклонаполненный 

49,0  

Полиамид 6 27,0  Прессматериал 33-18с 60,0  
Полиэтилен низкой 

плотности 
31,0  Поликарбонат 61,0  

Текстолит 33,0  Медь красная при 

C165  

84,0  

Гетинакс 38,0  Алюминий чистый при 

C165  

95,0  

 

 

Рис.2. Зависимость тонов собственной частоты колебаний от реологического параметра 
E
H

 

 

Рис.3. Зависимость коэффициента затухания колебаний от реологического параметра 
E
H

 

Далее отметим, что если время релаксации εn обратно пропорционально численному значению 

одной из частот mnω , то частота *
mnω  и коэффициент затухания mnα  колебаний элемента конструкции из 

вязкоупругого материала будут пропорциональны соответствующему тону собственной частоты в упругой 
области. 

Так, например, при 
mn

n
ωε
⋅

=
3

1
 на интервале (6а) численное значение соответствующего тона 

собственной частоты уменьшается от mnmn ωω ⋅= 5,0*  до нуля (рис.2, кривая 2) с одновременным 
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уменьшением коэффициента затухания от mnmn ωα ⋅=
2
3

 до mnmn ωα ⋅=
3
3

 (рис.3, кривая 2). На 

интервале (6б) величина этого же тона увеличивается до mnmn ωω =* , а коэффициент затухания колебаний 

уменьшается до нуля. Для некоторых других значений εn  аналогичные кривые показаны на тех же 
рисунках. 

Анализ зависимости частоты *
mnω  и коэффициента затухания mnα  от изменения величин 

E
H

 и εn  

показывает, что точке перегиба графика функции mnα  (рис.3) соответствует точка минимума графика 

функции *
mnω  (рис.2). Абсциссы этих точек определяются равенством  








⋅

−⋅=
µ9

21
3
1

E
H

 и смещаются 

вправо до 
3
1

=
E
H

 при ∞→εn . 

При одной и той же величине отношения 
E
H

 численное значение частоты *
mnω  колебаний будет 

больше для того элемента конструкции, время релаксации материала которой будет больше. При этом 
большему значению частоты *

mnω  соответствует меньшая величина коэффициента затухания mnα  
колебаний. 

Следует заметить, что для вязкоупругих материалов с временем релаксации 
mn

n
ωε

2
> , величина 

соответствующего тона частоты *
mnω  затухающих колебаний элемента конструкции близка к частоте в 

случае идеально упругого тела. Так для материалов с одним и тем же значением отношения параметров H  

и E , например, при  
3
1

=
E
H

, получаем: 

mnmn ωω ⋅= 91,0*  при 2=µ  (рис.2, кривая 5); 

mnmn ωω ⋅= 96,0*  при 4=µ  (рис.2, кривая 6); 

mnmn ωω ⋅= 98,0*  при 8=µ  (рис.2, кривая 7), и т. д. 

Кривые 1, 3, 4 на рис.2 и 3 соответствуют значениям 1;5,0;25,0=µ . 

При 
mn

n
ωε

2
>  зависимость коэффициента mnα  от изменения отношения 

E
H

 на всём промежутке 

[0;1] можно принять линейной. 
Характерно, что зависимость того или иного тона частоты *

mnω  и соответствующего коэффициента 

затухания mnα  колебаний от изменения параметра 
E
H

 на сегменте 



 1;
3
1

 при любом времени εn  

релаксации рассматриваемого вязкоупругого материала можно аппроксимировать также линейным законом. 
 

Выводы 
1.Показано, что знание реологических параметров материала позволяет определить величину и характер 
затухания любого тона собственной частоты колебаний конструкции. 
2.Проведенный анализ позволяет также указать области изменения реологических параметров, в которых 
материал рассматриваемого элемента конструкции близок по своим свойствам к модели тела Максвелла или 
Гука, или же может быть отнесён к стандартному линейному телу. 
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The relationships which are linking the parameters of the standard and the two-parametric models for the 

electron beam energy were obtained on the base of linear approximation of dependences for the spatial 
characteristics of the absorbed dose in aluminum as function  of  the electron beam energy. It was performed 
comparison of calculation results with measurements of electron beam  energy by the  dosimetric wedge method. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНЕРГІЇ У ДВОПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ПУЧКА ЕЛЕКТРОНІВ 
 

На основі апроксимації залежностей просторових характеристик поглиненої дози в алюмінії від 
енергії електронів в пучку, отримані співвідношення, які зв’язують параметри стандартної і 
двопараметричної моделі енергії пучка електронів. Проведено  порівняння  результатів розрахунків і 
вимірювань енергії електронів методом дозиметричного клину. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГИИ В ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ 
 

На основе линейной аппроксимации зависимостей пространственных характеристик поглощенной 
дозы в алюминии от энергии электронов в пучке, получены соотношения связывающие параметры 
стандартной и двухпараметрической модели энергии пучка электронов. Проведено сравнение результатов 
расчета и измерений энергии электронов методом дозиметрического клина.   

Ключевые слова: энергия пучка электронов, дозиметрический клин, двухпараметрическая модель, 
вычислительный метод PFSEM  

 
INTRODUCTION 

Computer simulation of process irradiation with electron beams (EB) of various materials can correctly to 
plan and control the performance of work on radiation processing installations [1]. In this case,  some data 
characteristics of the irradiation process are required  to perform modeling, in particular in the use of electron beams 
as source irradiation it is required the knowledge of EB energy characteristics.  It is difficult to realize  into practice 
the current direct control of the EB energy during products irradiation.  Methods for determining the characteristics 
of EB energy with use of dosimetric devices such as dosimetric wedge and stack are described in the international 
standards, for example, [2,3] and in some scientific papers [4-6]. 

The special computational method for determination of EB energy characteristics on the base of two-
parametric fitting of semi-empirical model for the depth-dose curves (DDC) of electrons beam to measurement 
results [7] (PFSEM method) is presented in the report [6].  The analysis of numerical experiments has  shown that 
PFSEM method can effectively consider random displacements arising from the use of dosimetric wedge with a 
continuous strips of dosimetric films and minimizes the magnitude of the uncertainty value of the electron beam 
energy, calculated from the measurements. 

In the paper [8] it is proposed to use two fitting parameters for PFSEM method as model parameters for 
simulation the electron beam irradiation process: E0 – the energy of mono-energetic and mono-directional electron 
source, X0 - the thickness of the aluminum plate, located in front of the irradiated object. 
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Approbation of this approach on working radiation-processing facility shows promising application 
PFSEM method as a means of obtaining baseline data on the characteristics of the electron beam, which are 

necessary for computer modeling of the irradiation process. 
In this paper we study the dependences, which  are linking the characteristics  (Ep –most probably energy, 

Eav –average energy)  of the electron beam model, as described in the international standards [2,3], with the 
characteristics (E0, X0) two-parametric model [8], which provides simulation of irradiation processes with electron 
beams. 

 
RELATIONS BETWEEN MODELS PARAMETERS OF ELECTRON BEAM 

As example the Figure1  demonstrates the geometrical model of  dosimetric wedge irradiated with non-
diverging EB on moving conveyor. In the Fig.1  two wedges are stacking together to form a rectangular block.  
Dosimetric film in form of strip is inserted  along  the sloping surface between the two wedges made of  an arbitrary 
materials.  Angle φ should not be larger than 300. The  rectangular block can be located  under arbitrary angles 
relatively incident electron beam axis.   

 
 

Fig.1.  Model of the dosimetric wedge with dosimetric film irradiated with scanned EB. 
Axis X – direction  of EB incidence, axis Y - direction of EB scanning, axis Z – direction of conveyer motion. 

In the standard  model the values of  EB characteristics for the  energy (Ep, Eav) are uniquely determined  
by the spatial characteristics (Rp, R50), which are obtained at processing the  measuring results for the depth 
dependence of the absorbed dose (see such as [3]). Hereinafter in the text we will consider the distribution of the 
absorbed dose of electron beam along the length of dosimetric film which is located in an aluminum dosimetric 
wedge. The absorbed dose of electron beam along the length of dosimetric film can be easy recalculated into depth-
dose distribution of the Al wedge (scale factor is 0.28 for the Al standard dosimetric wedge). 

Figure 2 presents: the measurement results of the absorbed dose of electrons along length of the PVC 
dosimetric film (separate  points, 3), corresponding to the experimental data which were obtained on the EB 
accelerator with EB energy   9.6 MeV  at the INCT, Warsaw  [8], and approximation of this data using PFSEM 
method (smooth curves, 1 and 2).  PVC dosimetric films were located into standard  RISO aluminum dosimetric 
wedge, see Fig.1. 

 

 
Fig. 2. The spatial parameters of models for the electron beam. 
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Solid lines (4 and 5) - linear interpolation for the back slope dose - illustrate the method of determining the 
value of  Rp (corresponds to the intersection point  of the axis length) to the experimental data and approximating 
curve.  

The vertical dotted line marks 6 the position of the R50 - the length at which the dose is two times less than 
the maximum dose. The Figure 2 shows that fitting the semi-empirical model to the experimental data made with 
PFSEM method can correctly determine the spatial characteristics (Rp and R50)  for the depth-dose curves (DDC) 
dependence of the absorbed dose of electron beam. 

Interpretation of spatial parameter X0  in  two-parametric model for  EB  is shown in Fig. 2. The vertical 
solid line (7) in the negative length indicates the entry point of the mono-energetic electron beam with an energy E0 
in the aluminum plate with thickness X0, located in front of the Al dosimetric wedge. The vertical solid line (7) is 
located on the length before the zero mark. 

On the basis of the physical interpretation of the parameters (E0, X0) for the electron beam model [8], the 
following relationships were obtained: 

 
R*p (E0) = Rp + X0        (1) 
R*50(E0) = R50 + X0       (2) 

 
where R *p(E) and  R*50 (E) of electrons practical range and the depth at which the dose is less than twice 

the maximum value, depending on the electron energy E, which are defined in the semi-empirical model of electron 
radiation dose. 

Calculations of the depth-dose curves in aluminum for various electron beam energies were performed to 
determine the dependency R*p(E) and R*50 (E) in the frames of semi-empirical model. Characteristics  Rp and R50  
were determined on the base of  calculations results, in accordance with standard procedure [3]. Characteristics  Rp 
and R50  are presented in the Table 1 and Fig.3. 

 

 
Fig. 3. Approximation  of dependencies for spatial characteristics Rp and R50 of the absorbed 

dose in aluminum as function of EB energy. 
 

Linear approximation of the data  allowed to get  for R*p(E) and R*50 (E) the following expressions: 
 

R*p(E) = 0.2092*E – 0.0687, R*50 (E) = 0.1691*E – 0.0965    (3) 
 
As can be seen from the Fig.3, a linear function (the thin lines: 1 and 3) are well approximated  the 

dependencies R*p(E) and R*50(E) in the electron energy range from 2 to 12 MeV. For comparison, the figure 
shows the results of calculations (the thick  lines: 2 and 4), obtained by the formulas of the standard [3]: 

 
E  = 0.423 +4.69•Rp

   + 0.0523•Rp
2                 (4) 

E  = 0.734 +5.78•R50
  + 0.0504•R50

2                  (5) 
 

 As it is seen in Fig.3, the linear approximation (3) for dependencies R*p(E) and R*50(E) agrees well with 
the quadratic approximations (4), (5) dependences obtained in the prior physical investigations. 
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In accordance with presented  in Fig.2 the equation for the linear interpolation of the experimental data, it is 
easy to calculate the value of Rp, and determine the value of  Ep,  in according to the equation (3). Depth 
dependence of the absorbed dose of monoenergetic electrons with energies Ep, is shown in Fig.2. As can be seen 
from the figure, the linear approximation (3) provides a good agreement between the spatial characteristics of  Rp 
for experimental and the model depth-dose distributions.  

The relation of spatial characteristics of the standard model - (Rp, R50) with parameters of the two-
parametric model of the electron beam - (E0, X0) can be determined by considering the ratio of  (1) and (2) as a 
system of two equations with two unknowns. At the same time, obtained linear approximations (3) for the 
dependencies  R*p(E) and R*50(E) allow us to reduce the solution of the problem tasks to the solution of a system of 
two linear equations. Two-parametric model is linked to the spatial characteristics of the standard model of simple 
expressions: 

E0  =  (Rp - R50 - 0.0278)/0.04,    X0  =  0.209E0 - 0.0687 - Rp       (6) 

Conversion of characteristics for the standard model out of parameters the    two-parametric model  is easy 
to perform with the following formulas: 

Rp = 0.209E0 - 0.0687 - X0,          R50 = 0.1691E0 - 0.0965 - X0                        (7) 

It should be note, that magnitude E0 for two-parametric model is uniquely determined only by the distance 
between two standard spatial characteristics for depth-dose distributions  and therefore, regardless of the random 
shift arising from the use of a wedge with a continuous strip of  dosimetric film. 

 
COMPARISON OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS 

 
The measurement results of the absorbed depth-dose distribution of EB within standard  RISO dosimetric 

wedge were performed   on the radiation facility with EB accelerator into INCT, Warsaw, Poland, with aim to test 
relations (6) and (7) [8]. 

The measurement results were processed by using  of standard and PFSEM methods to determine 
parameters of the standard  and two-parametric models of electron beams. Processing results are presented in the 
Table 1. The spatial parameters  X0,  Rp,  R50  are shown  in cm along length of  the PVC dosimetric film. The 
results in the Table 1 which are marked with number 1, 2 and 3 were received in the PVC dosimetric films irradiated 
with EBs on radiation facility in Warsaw in routing experiments. The results in the Table 1 which are marked with 
Regime 1 and Regime 2 were received in the CTA dosimetric films irradiated with EBs in the special experiments 
[8]. 

The results  calculations in accordance with  equations (6) and (7)  are presented in the Table 2. Calculation 
of parameters E0 and X0  in accordance with  relations (6) was performed on the data base of parameters  Rp and  
R50  from the Table 1.  Spatial characteristics of  Rp and  R50  were calculated using equations (7) and Table 1.  All 
calculated results in the Table 2 were obtained on the base of experimental data from Table 1. 

 
Table 1. Experimental data related with parameters of the standard and two-parametric models of electron beams. 

Experiment E0, MeV X0, cm Rp, cm R50, cm 
1 9.9 0.764 6.46 4.85 
2 9.47 0.112 6.64 5.25 
3 11.21 1.188 6.96 5.2 

Regime 1 10.01 1.1551 6.08 4.54 
Regime 2 11.39 1.51 6.74 5.05 

 
 

Table 2. Results calculations of  parameters for  the standard and two-parametric model of the electron beams. 

Experiment E0, MeV X0, cm Rp, cm R50, cm 
1 10.56 1.19 6.39 4.87 
2 9.02 -0.14 6.72 5.26 
3 11.62 1.47 6.94 5.24 

Regime 1 10.08 1.20 6.08 4.55 
Regime 2 11.12 1.33 6.76 5.02 
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As it is seen from comparison of the data in Tables 2 and 3, the spatial characteristics of  Rp, R50, into  

standard model can be determined with good accuracy (<3%) for  the parameter values E0, and X0 in two-
parametric model. Calculation of parameters E0, and X0 for two-parametric model with use the spatial 
characteristics of  Rp, and R50 of the standard model will give a large relative errors. 

 
To assess the impact of  errors in two-parametric model parameters  on the errors of approximation of the 

depth-dose distribution, the Figure 4  provides the following information: 
• experimental data (individual characters), 
• approximation using two-parameter model of the electron beam with the  parameters obtained PFSEM  

method (solid lines), and 
• the parameters calculated in according to relationships (6) (dashed curves). 
As can be seen from a comparison of curves, even considerable relatively errors in the parameters of two-

parametric model E0  and  X0  do not lead to drastic changes in the approximating curve and thus can be used in the 
practice of the radiation-technological centers. 

 

 
 

Fig 4. The approximation of the experimental data with the use of a two-parametric model of the electron beam. 
 
 

RESULTS  AND CONCLUSIONS 
 

Obtained the systematic set of data and performed the linear approximation for the practical range of 
electrons R*p(E) and the depth of the half-dose reduction R*50(E)  in the aluminum target, depending on the energy 
of electrons E. For the linear approximation R*p(E) and R*50(E)  - obtained the relations linking the set of model 
parameters. It is shown that semi-empirical model of depth-dose distribution of electron radiation can be used to 
calculate the standard characteristics of the electron beam energy. Approximation curves obtained PFSEM method 
can be used instead of experimental data at determining the values  (Rp  and R50). 
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Для исследования равновесных свойств сегнетоэлектрических материалов разработана решеточная 

модель, в рамках которой произведены  расчеты методом Монте-Карло. Проведено сопоставление  
теоретических и экспериментальных температурных зависимостей диэлектрической проницаемости 
различных систем. Построена зависимость температуры перехода в сегнетоэлектрическую фазу твердых 
растворов  титаната-станната бария Ba(Ti1-х, Snx)O3 от процентного содержанием олова. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, диэлектрическая проницаемость, метод Монте-Карло, 
температурная зависимость, компьютерное моделирование, сегнетоэлектрики, метод Монте-Карло. 
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STUDYING OF TEMPERATURE BEHAVIOUR OF THE FERROELECTRIC MATERIAL BY 
COMPUTER METHODS 

 

To study the equilibrium properties of ferroelectric materials developed lattice model, in which the 
calculations are made using the Monte Carlo method. A comparison of theoretical and experimental temperature 
dependences of the dielectric permittivity of different systems was held. A plot of the temperature of transition to the 
ferroelectric phase solid solution of barium titanate - stannate Ba(Ti1-х, Snx)O3  on the percentage of tin. 

Keywords: ferroelectrics, the dielectric constant, the Monte Carlo method, the temperature dependence, 
computer simulation, ferroelectrics, the Monte Carlo method. 

 
Постановка проблемы 

Результаты исследований низкомолекулярных и полимерных сегнетоэлектриков, полученные  с 
помощью ЯМР, ЭПР,  поляризованной люминесценции и других методов, показывают, что упорядоченность 
и подвижность частиц или фрагментов полимерных цепей  могут быть чувствительными индикаторами их 
структурного состояния  [10]. Основные особенности физических характеристик подобных материалов 
связаны, прежде всего, с геометрической анизотропией структурных единиц (молекул, фрагментов  
полимерных цепей и др.) этих систем, а также с величинами внутри- и межмолекулярных ориентационных 
взаимодействий. В области фазовых переходов в частично или полностью упорядоченное  состояние для 
указанных систем обычно характерны существенные аномалии их диэлектрических и других свойств, 
которые оказываются весьма чувствительными к внешним воздействиям: электрическим, магнитным и др. 
полям. Поэтому целью данного исследования является изучение однородных сегнетоэлектрических систем, 
а также твердых растворов замещения  вблизи точки фазового перехода.  

Формулирование цели исследования 
Были поставлены следующие задачи: 
− модифицировать модели низкомолекулярных и полимерных сегнетоэлектрической систем, 

рассмотреные в работах [8] и [3], для изучения твердых растворов замещения; 
− получить   температурные зависимости  диэлектрической восприимчивости методом Монте-

Карло, определить параметры модели для различных материалов, провести сопоставление с 
экспериментальными данными;  

−  определить  температуру фазового перехода  в зависимости от химического состава 
сегнетоэлектрика. 

Изложение основного материала исследования 
Модель. Для описания свойств сегнетоэлектриков в данной работе использована трехмерная  

решеточная  модель из  N,  M  и L узлов вдоль соответствующих осей  аффинной системы координат [8],  
Значения углов между осями X, Y и Z определяются типом кристаллической решетки. В каждом узле 
решетки, положение которого характеризуются набором трех чисел n = (i, j, k), находится анизотропная 
удлиненная частица − ротатор, обладающий только вращательными (ориентационными) степенями 
свободы. Ориентация ротатора определяется двумя углами  в сферической системе координат. 
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Предполагалось, что в сегнетоэлектрических системах основной вклад в потенциальную энергию 

вносят ориентационные взаимодействия, поэтому в данной работе, как и в [8] и [3],  использовался  
потенциал дипольного типа: 

1 , , , 1, , 2 , , , , 1, 3 , , , , , 1
, , , , , ,

cos( ) cos( ) cos( )i j k i j k i j k i j k i j k i j k
i j k i j k i j k

U K Ф K Ф K Ф+ + += − − −∑ ∑ ∑ ,             (1) 

где ',',',,, kjikjiΦ  —  угол между ротаторами, расположенными в соседних узлах i, j, k и i’, j’, k’ решетки. 

Энергетические константы Kα  (α  = 1, 2, 3) описывают ориентационные взаимодействия вдоль различных 
направлений решетки − аффинной системы координат. В работе [8] рассматривались однородные 
сегнетоэлектрические системы, где предполагалось, что  в изотропных системах константы Kα  равны 
между собой, а в общем случае (изотропные системы) эти константы различаются (особенно это характерно 
для полимеров) и определяются химическим составам рассматриваемого материала.  

Для изучения поведения макромолекул с разными механизмами гибкости в упорядоченных 
полимерных системах конечных размеров (слоях, доменах и др.) с развитой сегментальной подвижностью 
использовалась модель полимерной системы Готлиба-Максимова [4], в которой, с одной стороны, 
выделяются отдельные полимерные цепи с жесткостью на изгиб, а с другой   стороны, учитываются 
локальные межцепные взаимодействия дипольного типа.  В этой модели предполагается, что для 
полимерных систем энергетическая константа K1 вдоль “продольного” криволинейного направления X 
решетки описывает внутрицепные ориентационные взаимодействия и связана с жесткостью цепи на изгиб, 
определяющей персистентную длину и средний косинус угла между соседними сегментами изолированной 
цепи. Константы K2 и K3  характеризуют ориентационные взаимодействия между соседними звеньями 
разных цепей в “поперечных” направлениях Y и Z   решетки.  

В данной работе рассмотренная выше модель модифицирована для исследования твердых растворов 
замещения.  В этом случае значение Kα  в формуле (1) уже не является постоянной величиной, а зависит от 
сорта атомов, располагающихся в соседних  ячейках сегнетоэлектрической системы. Значение величины  
Kα   можно оценить, например, из мультипольного разложения энергии взаимодействия двух  диполей  
находящихся в соседних узлах кристаллической решетки в соответствующем направлении:   

, , , ,
3

0

1 ,
4

i j k i j kp p
K

rα
απε

′ ′ ′=      (2) 

где , ,i j kp  и ', ', 'i j kp  —  модули векторов дипольного момента ротаторов, расположенных в соседних 

узлах i, j, k и i’, j’, k’ соответственно, rα    –  среднее расстояние между ротаторами в указанном 
направлении, ε 0 – диэлектрическая постоянная.  

Результаты моделирования. Точного решения рассматриваемых моделей даже для однородных 
изотропных систем  в настоящее время не существует [7]. Поэтому для исследования равновесных свойств 
сегнетоэлектриков в данной  работе был использован программный комплекс MK-ORDER [9], 
предназначенный для компьютерного моделирования методом Монте-Карло систем с ориентационными 
взаимодействиями. Данный комплекс был протестирован на сопоставлении с результатами двумерной 
модели Изинга, так как она имеет точное аналитическое решение. Сравнение результатов, полученных при 
использовании  MK-ORDER  и с помощью анизотропного вариационного метода [8] в двумерной модели 
Вакса-Ларкина [2], показало, что результаты аналитических расчетов и компьютерного эксперимента 
совпали в пределах погрешности.  

Метод Монте-Карло (алгоритм Метрополиса) позволяет рассчитать равновесную конфигурацию 
трехмерной сегнетоэлектрической системы, а затем  вычислить восприимчивость по формуле: 

       
2 2 2

, , , , , , , ,
1 cos cosi j k i j k i j k i j k

B

p p
k T V

χ θ θ = −  ⋅ ,  (3) 

где , ,i j kθ  – угол между ротатором, находящимся в узле n = (i, j, k),  и направлением их 
преимущественной ориентации, V – объем моделируемой решетки. 
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Рис. 1. Температурные зависимости обратной диэлектрической проницаемости кристалла сегнетовой соли 
при нагревании (а) [5] и диэлектрической проницаемости (SrTiO3- BiScO3) [6]: 

 1 – данные эксперимента, 2 – результаты численного моделирования. 
На рис.1 приведены температурные зависимости обратной диэлектрической проницаемости для 

сегнетовой соли (рис.1.а) и диэлектрической проницаемости системы SrTiO3- BiScO3 (рис.1.б), полученные 
экспериментально в работах [5] и [6] соответственно и зависимости, рассчитанные для этих соединений с 
помощью компьютерного моделирования методом Монте-Карло. Моделирование производилось на решетке 
20х20х20 при периодических граничных условиях. Рассчеты показали, что   при таком количестве ротаторов 
и числе шагов Монте-Карло NMK, превышающем значение 58 10⋅ , достигается равновесная конфигурация. 
При нагревании или охлаждении системы значение  NMK следует уменьшить в зависимости от скорости 
изменения температуры. Значения  констант подбиралось из условия максимального совпадения 
теоретических и экспериментельных результатов. Например, для сегнетовой соли наилучшего соответствия 

удалось достичь при 212,57 10Kα
−= ⋅  J . 

Результаты моделирования однородных сегнетоэлектрических систем показали, что уменьшение до 
нуля параметра порядка, максимумы теплоемкости, восприимчивости и проводимости происходят при 
одном и том же соотношении констант взаимодействия Kα  и температуры, что свидетельствует о 
существовании в рассматриваемых системах фазового перехода второго рода. На рис.2а приведены 
рассчитанные значения критического параметра 1/c B cz k T K=   при различных значениях констант  

2 3K K=  в декартовой системе координат. Видно, что значение критической температуры Тс  уменьшается 

с уменьшением параметра анизотропии 2 1K Kδ = . 

 

 
                          а                       б 

Рис.2. Значения параметров сегнетоэлектрической системы в точке фазового перехода. а – зависимость 

значения критического параметра 1/c B cz k T K= в однородной изотропной системе от параметра анизотропии 

2 1K Kδ =  ( 2 3K K=  ); б - зависимость температуры фазового перехода в композите Ba(Ti1-х, Snx)O3  от атомной 

доли олова x в образце. Сплошная кривая – данные компьютерного моделирования, точки – эксперимент. 
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Исследование твердых растворов замещения.  В качестве примера композита в данной работе 

теоретически и экспериментально были исследованы  структурные фазовые переходы из 
сегнетоэлектрического состояния в параэлектрическое состояние в  керамике титаната-станната бария 
Ba(Ti1-x, Snx)O3, с атомным содержанием олова x.  Фазовый переход в чистом титанате бария происходит 
при температуре 120о С [1], при замещении части ионов титана ионами олова температура перехода 
изменяется.  

Исследуемые образцы с атомным содержанием олова x = 10, 12, 15 и 20% изготовлены по 
керамической технологии методом спекания при атмосферном давлении в лаборатории сегнетоэлектриков 
РГПУ (г. Санкт-Петербург). Образцы представлят собой круглые плоскопараллельные пластины толщиной 
0,8 мм и диаметром 1,2 см. Схема экспериментальной установки приведена на рис.3. Измерения значений 
емкости проводились и при нагревании и при охлаждении образцов, причем для увеличения точности 
измерения температуры каждый процесс осуществлялся не менее двух часов. 

 
 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1– исследуемый образец; 2 – нагревательная печь; 
3 – держатель образца; 4 – термопара; 5 – измеритель-регистратор температуры; 6 – измеритель емкости Е7-8; 

7 – источник тока 220В; 8 – источник тока В-24М. 
 
Построены экспериментальные температурные зависимости диэлектрической проницаемости 

твердых растворов Ba(Ti1-х, Snx)O3 с различным содержанием олова, с помощью которых исследована 
зависимость температуры фазового перехода в твердых растворах титаната бария от атомной доли 
содержания олова. Результаты эксперимента приведены на рис. 2б. Обнаружено, что с ростом атомной доли 
олова в титанате бария температура Кюри уменьшается. 

Данная структура также была исследована методом Монте-Карло с помощью рассмотренной выше 
модели (рис.2б), параметры которой определялись при сопоставлении с экспериментальными данными. В 
пространственную решетку титаната бария внедрялись ионы олова случайным образом в данном 
процентном соотношении. Расчеты проводились на прямоугольной кристаллической решетке (в декартовой 

системе координат). Энергетические константы: 213, 4 10Ti TiK −
− = ⋅  J, 231,37 10Ti SnK −

− = ⋅  J, 
265, 46 10Sn SnK −

− = ⋅ J. Вычисления показали, что при увеличении атомной доли олова x > 0,2  температура 
фазового перехода резко уменьшается.    

 
Выводы 

Для исследования электрических свойств неоднородных сегнетоэлектрических материалов 
разработана решеточная модель с ориентационными взаимодействиями. С увеличением производительности 
современной вычислительной техники появились возможности для изучения этой модели с помощью 
метода компьютерного моделирования Монте-Карло.  Полученные теоретические температурные 
зависимости диэлектрической восприимчивости достаточно хорошо согласуются с экспериментальными 
данными как для однородных по составу, так и композитных материалов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ БЛОКИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Для повышения энергоэффективности блокированных вновь возводимых зданий, разработан 
компьютеризованный способ оптимизации  параметров энергоэффективных гранных блокированных 
зданий (параметров формы, сопротивления теплопередаче светопрозрачных и непрозрачных 
ограждающих конструкций каждой грани, площади окон на каждой грани здания) по критерию 
минимизации теплового баланса здания с окружающей средой за отопительный период. Данный способ 
возможно применять при проектировании как энергоэффективных, так  и обычных зданий. 

Ключевые слова: энергоэффективные здания, блокированные здания, оптимизация параметров, 
геометрическое моделирование 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 
БЛОКОВАНИХ БУДІВЕЛЬ 

 
.Для підвищення енергоефективності блокованих знову зведених будинків, розроблений 

комп'ютеризований спосіб оптимізації параметрів енергоефективних гранних блокованих будинків 
(параметрів форми, опору теплопередачі світлопрозорих і непрозорих огороджувальних конструкцій 
кожної грані, площі вікон на кожній грані будівлі) за критерієм мінімізації теплового балансу будівлі з 
навколишнім середовищем за опалювальний період. Даний спосіб можливо застосовувати при 
проектуванні як енергоефективних, так і звичайних будинків. 

Ключові слова: енергоефективні будівлі, блоковані будівлі, оптимізація параметрів, геометричне 
моделювання 
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MATHEMATICAL MODELING OF OPTIMAL PARAMETERS OF BLOCKING ENERGY 
EFFICIENCY OF BUILDINGS 

 
 To improve energy efficiency of buildings blocked, developed computerized method for optimizing the 

parameters of energy efficient buildings sided blocked (the shape parameters, thermal resistance of translucent and 
opaque envelope each face area of windows on each side of the building) by minimizing the heat balance of the 
building with the environment during the heating period . This method may be used in the design of energy 
efficiency and traditional buildings. 

Keywords: energy-efficient buildings, blocked the building, optimization of parameters, geometric 
modeling 

 
Актуальность 

При проектировании энергоэффективных и энергоэкономичных вновь возводимых зданий стоит 
задача повышения их энергоэффективности. Это возможно за счет оптимизации геометрических 
параметров формы с точки зрения минимального теплового баланса ограждающих конструкций с 
окружающей средой (атмосферой. землей, блокированным домом), оптимизации параметров утеплителя 
стен (сопротивления теплопередаче), расположения окон. Тепловой баланс учитывает как теплопотери 
через ограждающие конструкции, так и поступления тепла от солнечной радиации. Оптимизация 
параметров может повысить энергоэффективность до 30 процентов.  

 
Анализ последних исследований и публикаций 

Решению вопроса повышения энергоэффективности зданий посвящены работы [1–3], но в них 
определялись оптимальные пропорции зданий с точки зрения минимизации теплопотерь через 
ограждающие конструкции по одному параметру пропорций. В работах [4, 5] отдельно оптимизировалась 
форма здания и отдельно параметры утеплителя непрозрачных конструкций здания с точки зрения 
минимального теплового баланса ограждающих конструкций. В работе [6, 8] рассматривалась 
многопараметрическая оптимизация энергоэффективных зданий. В работе [7] оптимизировалась форма 
цилиндрического здания и распределение утеплителя для отопительного периода. В работе [9] предлагался 

408 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

7,05,0 ок ≤≤ іR 78,2 ст ≤≤ іR

способ оптимизации многогранной формы энергоэкономичных здания и распределения утеплителя по 
ограждающим конструкциям без учета окон.  

Постановка задачи 
Для повышения энергоэффективности зданий предложить способ оптимизации геометрических 

параметров многогранной формы блокированного дома, параметров сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций, оптимального расположения окон с точки зрения минимального теплового 
баланса ограждающих конструкций с окружающей средой. 

Основная часть 
Здания могут блокироваться одной или несколькими гранями, полностью или частично (рисунок 

1). Для расчетов оптимальных параметров блокированной многогранной формы, где переменными 
являются параметры здания, составляется тепловой баланс ограждающих конструкций с окружающей 
средой и блокированным зданием. При этом объем здания, количество утеплителя, площадь окон остаются 
неизменными. 
 

 

 
Рис. 1.  Варианты блокировки зданий 

 
При этом учитывается возможность блокирования здания не полной гранью, а частично. Площадь 

блокированной грани Sблокi равна произведению блокированной части G на высоту грани h. 

                                     Sблокі = G h.                                                                           (1) 
Целевая функция теплового баланса грани согласно [6] определяется 
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Тепловой  баланс ограждающих конструкций здания 

                    iQQ ∆=∆ ∑зд ,  minзд →∆Q .                                                    (3) 

Система ограничений: 
– суммарное количество утеплителя и площадь окон остаются неизменными, ограничиваются 

параметры сопротивления теплопередаче утеплителя и площадь окон на каждой из граней 

                     constококcтcт =⋅+⋅ ∑∑ іііi SRSR ,                                      (4) 

– сопротивление теплопередаче окон iRок  и стен iRст  нормируется [10] при следующих 
ограничениях:                                                                                                                                                        

  (5) 

 

                              const=G ,      constок =∑ і
S ,                   (6) 

– объем здания V остается постоянным 

                                          V=abh=const  .                                                        (7) 
В формулах (1) – (7): 
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ii tt нв , – температуры внутреннего и наружного воздуха;  

ri   – коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью грани;  i
Qcp   – энергетическая 

освещенность грани коротковолновой радиацией за отопительный период; i
I cp   – интенсивность 

энергетической освещенности грани коротковолновой радиацией в течении  отопительного периода;            
здA     – азимут здания; 

iнcтα  –  коэффициент теплообмена между наружной поверхностью ограждения и 

наружным воздухом; iSст   – площадь непрозрачной грани ограждающих конструкций; 
i

Sблок  – площадь 

блокированной части непрозрачной грани ограждающих конструкций; 
iRст
– сопротивление теплопередаче 

непрозрачных ограждающих конструкций; Nсут  – количество суток отопительного периода; 
iRок   –  

сопротивление     теплопередаче       светопрозрачных    ограждающих конструкций; dіD    –  количество 
градусо-суток отопительного периода; 

iζ   –  коэффициент, учитывающий затенение оконного проема 

непрозрачными элементами; 
iокε  – коэффициент относительного проникновения солнечной радиации для 

светопрозрачных конструкций;  K і   –  коэффициент   реальных   условий   облачности,   которые   влияют  
на поступление солнечной радиации. 

Решение данной задачи сводится к оптимизации нелинейной функции с несколькими переменными 
с использованием компьютера  методом Хука–Дживса. 

Для исследования рассматривалось блокированное здание, расположенное в   г. Запорожье (48й 
градус северной широты), объемом V= 968 м3 в виде прямоугольного параллелепипеда с частичным 
блокированием одной стороной. Азимут здания Aзд = 195 градусов (рисунок 2). Азимуты вертикальных стен                  
Aст1= 150, Aст2= 1050,  Aст3= 1950 , Aст4= 2850.  

В плане здание имеет вид двух блокированных прямоугольников (рисунок 2). Существующие 
параметры имеют следующие значения (которые могут изменяться). Три параметра формы (a = 13 м,                  
b = 10,8 м, h = 6,6 м), шесть параметров сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих 
конструкций каждой из граней Rст1 = 2,8 м2К/Вт, Rст2 = 2,8 м2К / Вт,        Rст3 = 2,8 м2К/Вт, Rст4 = 2,8 
м2К/Вт,  Rкр = 4,0 м2К/Вт, Rпол = 4,0 м2К/Вт, пять параметров площади окон каждой из граней Sок1 = 22,32 
м2,                  Sок2 = 7,50 м2,   Sок3 = 15,60 м2, Sок4 = 0м2, Sоккр = 0м2, пять параметров сопротивления 
теплопотерь светопрозрачных конструкций каждой из граней Rок1 = 0,7 м2К/Вт, Rок2 = 0,7 м2К / Вт, Rок3 = 
0,7 м2К/Вт, Rок4 = 0,7 м2К/Вт, Rоккр = 0,7 м2К/Вт. Здание блокируется одной стеной частично на величину G 
= 6,7 м. 

По приведенному алгоритму с использованием разработанной  программы Solaroptim 
оптимизированы параметры здания. Оптимизация трех групп параметров: параметров формы здания                      
(a, b, h), сопротивления теплопотерям ограждающих конструкций Rстi, Rокi и площади Sокi светопрозрачных 
конструкций каждой грани способствовала уменьшению теплопотерь через ограждающие конструкции  на 
22,34 процента (рисунок 3). 

Оптимальные параметры формы составляют (a = 9,89 м, b = 9,88 м,  h = 9,9 м), параметры 
сопротивления теплопотерям непрозрачных конструкций Rст1 = 3,94 м2К/Вт, Rст2 = 3,79 м2К/Вт,                   
Rст3 = 3,44 м2К/Вт, Rст4 = 3,96 м2К/Вт,  Rкр = 3,57 м2К/Вт, Rпол = 3,52 м2К/Вт, параметров площади окон               
Sок1 = 2,5 м2,   Sок2 = 6,92 м2, Sок3 = 21,00 м2, Sок4 = 0 м2, Sоккр = 15,00 м2. 
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Рис. 2.  Блокированное здание 
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Рис. 3.  Оптимизация параметров формы, утеплителя и расположения окон 

 
 

Выводы 
Разработан компьютеризированный способ и программа Solaroptim для оптимизации геометрических 

параметров блокированных энергоэффективных зданий гранной формы (пропорций здания, параметров 
сопротивления теплопередаче светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций каждой грани, 
площади окон на каждой из граней здания) с точки зрения минимизации теплового баланса ограждающих 
конструкций с окружающей средой с целью повышения энергоэффективности в течение отопительного 
периода. Для дома, расположенного в г. Запорожье, в виде прямоугольного параллелепипеда, который 
блокируется частично одной стороной, оптимизация параметров (формы, утеплителя, площади окон) привела к 
сокращению теплопотерь на 22,34 процента. Данный способ возможно применять при проектировании как 
энергоэффективных, так  и обычных зданий. 
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ АДЕКВАТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ОПИСІВ 
 

Розглянуті питання побудови адекватних математичних описів фізичних процесів. Показано, що 
таких описів існує нескінченна множина. Знайдені умови, за яких отримуються адекватні описи. Визначено 
два основних підходи до проблеми побудови адекватних математичних описів. Запропоновано алгоритм 
ідентифікації параметрів локального адекватного лінійного математичного опису у межах першого 
підходу на прикладі динамічної системи, рух якої описується лінійний системою звичайних диференціальних 
рівнянь з постійними коефіцієнтами. Наведено приклади синтезу конкретних адекватних математичних 
описів. 

Ключові слова: адекватні математичні описи, визначення, алгоритм ідентифікації параметрів. 
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА АДЕКВАТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

 
Рассмотрены вопросы построения адекватных математических описаний физических процессов. 

Показано, что таких описаний существует бесконечное множество. Найдены условия, при которых 
получены адекватные описания. Определены два основных подхода к проблеме построения адекватного 
математического описания. Предложен алгоритм идентификации параметров локального адекватного 
линейного математического описания в рамках первого подхода на примере динамической системы, 
движение которой описывается линейной системой обыкновенных дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами. Даны примеры синтеза конкретных адекватных математических 
описаний. 

Ключевые слова: адекватные математические описания, определение, алгоритм идентификации 
параметров. 
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ALGORITHM OF SYNTESIS OF ADEQUATE MATHEMATICAL DESCRIPTIONS 
 

The questions of construction of adequate mathematical description of physical processes are considered. 
It is shown that such descriptions there are an infinite set. The conditions under which received adequate 
descriptions are investigated. Here are identified two main approaches to the problem of constructing an adequate 
mathematical description. The algorithm for parameter identification of adequate local linear mathematical 
description in the frame of one approach, an example of a dynamic system, whose motion is described by a linear 
system of ordinary differential equations with constant coefficients is given. Examples of the synthesis of adequate 
mathematical descriptions are executed. 

Keywords: the adequate mathematical description, definition, identification algorithm of parameters. 
 

Постановка проблемы 
Одной из основных целей математического моделирования является достоверное прогнозирование 

поведения динамических систем или физических процессов. Необходимым условием достоверного 
прогнозирования является построение адекватного математического описания изучаемого процесса. Под 
математическим описанием физического процесса в данной работе понимается аналитическая связь 
(дифференциальная, алгебраическая, интегральная и т.д.) определенной структуры между выбранными 
переменными состояния исследуемой системы (математическая модель процесса) и внешними воздействия 
(нагрузками) [1, 2]. Естественно, структура математической модели, количество переменных состояния, 
значения коэффициентов могут быть различными и определяется целями изучения конкретного 
физического процесса [3, 4]. Дадим теперь возможное определение адекватного математического описания. 

Определение. Математическое описание физического процесса будем называть адекватным 
математическим описанием (АМО) исследуемого процесса, если результаты математического 
моделирования (simulation) с использованием этого описания совпадают с экспериментальными данными с 
точностью измерений в некоторой окрестности исходных данных. 

Если математическое описание процесса не является адекватным, т.е. результаты математического 
моделирования не совпадают с экспериментом, тогда дальнейшее использование этого описания является 
проблематичным.  
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Предлагаемое сравнение результатов математического моделирования с экспериментальными 

данными в определения АМО обеспечивает объективность результатов математического моделирования. 
Задача синтеза адекватного математического описания в настоящее время остается еще 

малоизученной и плохо формализуется [1,5]. При решении же практических задач исследователи, как 
правило, проверку адекватности математического описания не проводят [3,4]. 

Следует отметить что, при проверке выполнения условия адекватности, которое присутствует в 
определении, возникает ряд принципиальных трудностей. Например, каким образом выполнить проверку 
адекватности выбранного математического описания при прогнозировании? В новых условиях проведения 
эксперимента, для которых выполняется прогнозирование, могут измениться параметры физического 
процесса и внешнего воздействия на него. И при этом отсутствуют гарантии, что в новых условиях будет 
выполняться условие адекватности ранее построенного математического описания, так как оно 
базировалось на прошлом эксперименте. Таким образом, выполнение основного требования адекватности 
невозможно проверить при отсутствии эксперимента в новых условиях. 

Проблема состоит также и в оценке степени совпадения результатов математического 
моделирования с экспериментом. Во многих случаях необходимо сравнивать взаимное отклонение двух 
вектор-функций в некотором функциональном пространстве с выбранной метрикой. Однако, способов 
задания метрик существует множество. К этому еще следует добавить неопределенность в выборе 
диапазона изменения переменных, на котором сравниваются две вектор-функции. 

Очевидно, что один и тот же физический процесс может иметь бесконечное множество адекватных 
математических описаний. 

Дополнительные трудности вносят реальные ограничения при проведения эксперимента. Например, 
как правило, из исследуемых характеристик процесса (переменных состояния) реально удается измерить две 
– три величины. И если учесть, что характеристик физического процесса бесконечно много, то мы всегда 
находимся в условиях, когда измеряемых характеристик значительно меньше, чем теоретически возможных.  
Каким образом можно оценить адекватность математического описания процесса, используя только часть 
переменные состояния?  
Эти неопределенности усложняют формализацию задачи. 

Предположим, что АМО физического процесса построено с использованием некоторого алгоритма. 
Однако результаты моделирования, полученные с помощью такого АМО, не представляют практического 
интереса, так как есть уже более достоверные экспериментальные  измерения. 

Математическое моделирование, используя АМО, для изучения физического процесса в новых 
условиях малопригодно, так как математическое описание локально и в общем случае непригодно для 
новых условий. 

Однако, если параметры АМО  являются устойчивыми к малым изменениям исходных данных, 
тогда  близость результатов математического моделирования с использованием такого АМО с будущими 
экспериментами при малых изменениях исходных данных (эксперимента и параметров математической 
модели процесса) будет гарантирована. 

Во многих случаях математическая модель строится как линейные дифференциальные соотношения 
между характеристиками физического процесса. Такого типа модели получили значительное 
распространение в технике, экологии, экономике и т.д. Для обоснованного применения линейных 
математических моделей необходимо принимать во внимание, что они получены при определенных 
условиях. Рассмотрим эти условия более детально. 

 
Изложение основного материала исследования 

Пусть физический процесс характеризуется в общем случае некоторым количеством переменных 
(переменных состояния) kxxx ,....,, 21 , зависящих от бесконечного числа исходных параметров процесса 

...,,....,, 21 nzzz . Выбор характеристик физического процесса kxxx ,....,, 21  определяются конечными 
целями исследований.  

Будем полагать, что переменные kxxx ,....,, 21  удовлетворяют некоторой системе нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 

),( zxFx = ,                                                                              (1) 
 с уравнением наблюдения  

xCy = ,                                                                                  (2)  

где T
k txtxtxtx ))(,...),(),(()( 21=  есть вектор-функция переменных состояния ((.)Т – знак 

транспонирования), T
l tztztztz )...),(,..),(),(()( 21=  – вектор-функция внешних воздействий, 

T
k tytytyty ))(,..),(),(()( 21=  – вектор-функция, наблюдаемых в эксперименте переменных, C  – квадратная 

неособенная матрица размером kk ×  [2,5]. Под внешними воздействиями (нагрузками) будем понимать 
функции .....),(,..),(),( 21 tztztz l , которые изменяются независимо от субъективных факторов или свойств и 
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поведения исходной математической модели (1). На практике существенное влияние на физический процесс 
оказывает лишь конечное количество внешних воздействий, а остальными влияниями можно пренебречь. 
Тогда вектор функция внешних воздействий будет иметь вид: T

n tztztztz ))(,..),(),(()( 21= .  

 Зафиксируем решение )...,,,( 00
2

0
1

0
kxxxtx  системы (1), удовлетворяющее дополнительным 

начальным условиям:  0
0

0
202

0
101 )(...,)(,)( kk xtxxtxxtx === . В некоторой малой окрестности этого 

решения отклонения )~...,~,~,(~ 00
2

0
1 kxxxtx  от фиксированного решения )...,,,( 00

2
0
1

0
kxxxtx  будут удовлетворять 

линейной системе обыкновенных дифференциальных уравнений : 
 

zBxAx ~~~
+= ,                                                                                 (3) 

с уравнением наблюдения  
xCy ~~ = ,                                                                                     (4)  

где T
k txtxtxtx ))(~,...),(~),(~()(~

21=  есть вектор-функция переменных состояния, T
n tztztztz ))(~,..),(~),(~()(~

21=  

– вектор-функция внешних воздействий, 0)(~ Cxyty −=  есть известная вектор-функция, BA,  – матрицы с 
постоянными коэффициентами соответствующей размерности.  

Из процесса построения линейной математической модели (2) можно сделать вывод, что не 
существует в принципе линейной математической модели типа (3), которая бы точно описывала связь 
характеристик реального физического процесса T

k txtxtxtx ))(,...),(),(()( 21=  с параметрами 
T

n tztztztz ))(,..),(),(()( 21= . 

Пусть T
nzzzz ),....,,( 11

2
1
1

1 = , есть некоторая вектор-функция внешних воздействий.  Если при 

подстановке этих функций в (3) получаем вектор-функцию характеристик T
k txtxtxtx ))(,...),(),(()( 11

2
1
1

1 = , 

который отличается от измерения T
k txtxtxtx ))(~,...),(~),(~()(~

21=  на величину δ  и эта величина не 

превосходит ошибки 0δ  измерения характеристик T
k txtxtxtx ))(~,...),(~),(~()(~

21= , тогда математическое 

описание (уравнение (3) и вектор-функцию T
k txtxtxtx ))(,...),(),(()( 11

2
1
1

1 = ) будем называть адекватным 
локальным линейным математическим описанием (АЛЛМО) физического процесса. 

Исходя из условий построения адекватного линейного математического описания физического 
процесса, можно сформулировать следующие ограничения на исследуемые физические процессы с 
помощью такого описания: 
1. Изменения переменных состояния физического процесса T

k txtxtxtx ))(,...),(),(()( 21=  происходят 

вблизи некоторой малой окрестности известного решения )...,,,( 00
2

0
1

0
kxxxtx  нелинейной системы (1); 

2. Влияние параметров  ....,, 21 ++ nn zz на характеристики T
k txtxtxtx ))(,...),(),(()( 21=  является 

незначительным или эти характеристики не изменяются в процессе исследования физического процесса. 
 Из вышеизложенного вытекают свойства локальной линейной приближенной математической 
модели физического процесса в дифференциальной форме: 
1. Математические модели типа (3) при любом выборе параметров nzzz ,....,, 21  являются приближенными; 
2. Математические модели типа (3) хорошо описывают реальный физический процесс лишь в некоторой 
достаточно малой окрестности известного решения )...,,,( 00

2
0
1

0
kxxxtx . 

Дополнительно следует потребовать, чтобы параметры адекватного математического описания были 
устойчивыми к малым изменениям исходных данных. 

В настоящее время существует два основных подхода к проблеме построения адекватного 
математического описания [2,6-8]:  

– по математической модели с выбранной априори структурой и неточными параметрами определяется 
модель внешнего воздействия, которая в совокупности с математической моделью процесса обеспечивает 
условие адекватности (совпадение с экспериментом) [9]; 

– по некоторой заданной априори модели внешнего воздействия подбирается математическая модель 
процесса, которая в совокупности с моделью внешнего воздействия обеспечивают совпадение с 
экспериментом [7-9]. 

Наличие сравнения результатов математического моделирования с экспериментальными данными в 
определении адекватного математического описания обеспечивает объективность результатов синтеза. В 
литературе такой подход называется методом идентификации: оценка параметров адекватного 
математического описания по результатам измерений характеристик состояния физического процесса [7-9]. 

В работах [2, 10, 11] предложен алгоритм идентификации параметров адекватного локального  
линейного математического описания (АЛЛМО) в рамках первого подхода на примере динамической 
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системы, движение которой описывается линейной системой обыкновенных дифференциальных уравнений 
с постоянными коэффициентами типа (3). 

 При этом также нет оснований полагать, что полученное таким образом математическое описание 
будет близко к реальному математическому описанию. Это лишь устойчивая пара (математическая модель и 
модель внешнего воздействия), которая обеспечивает адекватность результатов математического 
моделирования [2, 10, 11].  

 Следует отметить, что в данных задачах нет смысла рассматривать поведение адекватного 
математического описания при стремлении погрешности исходных данных к нулю. В силу этого, не имеет 
смысла оценивать погрешность полученного математического описания. Эта погрешность может иметь 
произвольную величину и ее величина не имеет никакого значения для целей дальнейшего математического 
моделирования. Для целей дальнейшего использования адекватного математического описания более 
важно, чтобы параметры математического описания были устойчивы к малым изменениям исходных 
данных. 

Примеры расчетов конкретных адекватных математических описаний представлены в работах 
[2,10,11]. 

Устойчивое адекватное математическое описание может быть использовано и для прогнозирования. 
С этой целью для нескольких малых окрестностей области изменения параметров физического процесса 
синтезируются свои АЛЛМО, далее параметры АЛЛМО экстраполируются (интерполируются) на новые 
окрестности области изменения параметров физического процесса и проводится математическое 
моделирование в новых условиях без использования экспериментальных данных в этих условиях.  
  

Выводы 
В работе предложен один из возможных алгоритмов идентификации параметров адекватного 

локального  линейного математического описания на примере динамической системы, движение которой 
описывается линейной системой обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПЕРЕНОСА ПРИМЕСЕЙ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СЛИТКА 

 

В данной работе представлена неравновесная теория многофазной зоны кристаллизации, 
учитывающая возможное движение кристаллов и распределение примесей. Рассмотрен процесс 
кристаллизации слитка с учетом переноса примесей в дендритном каркасе. Приведены двумерная 
математическая модель кристаллизации слитка с учетом переноса примесей, метод расщепления по 
физическим факторам для решения системы уравнений, результаты компьютерной реализации модели и 
численных исследований. 

Ключевые слова: дендритный каркас, перенос примесей, многофазная среда, кристаллизация, 
фильтрация. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕНОСУ ДОМІШОК 
ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЗЛИВКА 

 

У даній роботі представлена нерівноважна теорія багатофазної зони кристалізації, яка враховує 
можливий рух кристалів та перерозподіл домішок. Розглянуто процес кристалізації зливка з врахуванням 
переносу домішок у дендритному каркасі. Наведені двовимірна математична модель кристалізації зливка з 
врахуванням переносу домішок, метод розщеплення за фізичними факторами для розв’язку системи 
рівнянь, результати комп’ютерної реалізації моделі та чисельних досліджень. 

Ключові слова: дендритний каркас, перенос домішок, багатофазне середовище, кристалізація, 
фільтрація. 
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MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF TRANSFER OF IMPURITIES 
DURING CRYSTALLIZATION INGOT 

 

In this paper presents a non-equilibrium theory of multiphase crystallization zone, taking into the possible 
movement of the crystals and the distribution of impurities. Considered the process of crystallization ingot with the 
transfer of impurities in the dendrite carcass. Presents a two-dimensional mathematical model of crystallization 
ingot with the transfer of impurities, method of splitting into physical factors for solving the system of equations, the 
results of  the computer implementation of  models and numerical studies. 

Keywords: the dendrite framework, the transfer of admixtures, multiphase area, crystallization, filtration. 
 

Постановка проблемы 
При переходе стали из жидкого состояния в твердое возникает снижение растворимости примесей и 

образуется химическая неоднородность в слитке. Химическая неоднородность стальных слитков и отливок 
вызвана, так называемой, избирательной кристаллизацией. Сначала образуются кристаллы, имеющие по 
составу более высокую температуру плавления. 

Если примесь повышает температуру плавления стали, то сначала образуются кристаллы с 
повышенным содержанием этой примеси, и наоборот, если примесь понижает температуру плавления, то 
сначала образуются кристаллы, содержащие наименьшее количество примеси (например, серы, углерода, 
фосфора и т.д.)  

Анализ публикаций по теме исследований 
Кристаллизующийся расплав – пример среды с фазовыми превращениями. Область затвердевания 

можно разделить на пять зон [1], различающихся между собой по характеру протекания в них 
теплофизических процессов: жидкую зону, зону движущихся кристаллов, зону питания, зону вкрапленного 
расплава, твердую зону. Существенное влияние на процессы формирования структуры слитка и 
перераспределение в нём примесей оказывает движение кристаллов и примесных фаз в жидкой зоне 
затвердевающего слитка.  

В результате изучения процесса кристаллизации слитка возникает широкий спектр вопросов [2]. 
Решение задач на практике показало, что фронт кристаллизации неустойчивый, то есть возможен рост 
дендритов или хаотическое зарождение кристаллов. В этом случае возникает двухфазная зона 
кристаллизации, в которой кристаллизующееся вещество существует в жидком и твердом состоянии. 

Считается, что в равновесной модели двухфазной зоны диффузионные процессы в жидкой и 
твердой фазах проходят полностью. Тогда, для определения плотности фазы примесей через её плотность в 
жидкой и твердой фазах справедливо правило рычага [3]. 
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Изучение и анализ фильтрационного движения расплава в дендритном каркасе очень важно, 

поскольку оно существенно влияет на структурную и химическую неоднородности в слитке, которые 
возникают благодаря механизму сегрегации [4, 5]. 

Известно, что примеси движутся сквозь дендритный каркас с фильтрационной скоростью расплава. 
Как следует из экспериментальных данных [6], сегреганты, у которых угол смачивания дендритных 
кристаллов больший, чем в чистом расплаве, капиллярными силами выталкиваются из дендритного канала в 
направлении жидкой зоны, то есть движутся в сторону противоположную движению расплава. Это 
движение является определяющим при образовании химической неоднородности слитка.  

Цель исследования 
Целью данной работы является математическое и компьютерное моделирование переноса примесей 

в дендритном каркасе затвердевающего слитка. В данной работе на основании одномерной математической 
модели [7]  предложена двумерная математическая модель изучаемого процесса и один из вариантов 
применения метода расщепления по физическим факторам для этой модели. 

Постановка задачи 
Рассматривается слиток цилиндрической формы. Расчетная область представляет собой половину 

осевого сечения слитка. С боковой поверхности и дна слитка происходит отдача тепла за счет 
конвективного теплообмена. При кристаллизации слитка происходит перенос примесей. Будем 
рассматривать существование только одной примесной фазы b. 

В основу модели положены следующие уравнения, относящиеся к отдельным зонам 
затвердевающего слитка: 
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где v  – среднемассовая (барицентрическая) скорость, c
Sv 1


 – коллективная составляющая относительной 

скорости мелкокристаллической фазы, c
bv  – коллективная скорость примесей, Lv  – скорость расплава,  

Sv – скорость твердой фазы, fδ  – объемный коэффициент фазовой усадки, ε  – температурная усадка, 

 ρ~  – нормированное на плотность давление, T – температура, t – время, C – удельная теплоемкость,  
CS – удельная теплоемкость твердой фазы, CL – удельная теплоемкость расплава, причем 

( ) ζζ SL CCC +−= 1 , ζ  – объемная плотность кристаллической фазы, C1D – коэффициент сопротивления 
движению кристаллов, SΦ  – источник твердой фазы, DS  – коэффициент эффективной турбулентной 
диффузии мелкокристаллической фазы, Le – эффективная удельная энергия фазового преобразования, Sλ′ , 

Lλ′  – нормированные на плотность расплава коэффициенты теплопроводности твердой и жидкой фаз 
соответственно, bβ  – объемная плотность примесной фазы, Db – коэффициент диффузии примесей, kb, – 
коэффициент равновесного распределения примесей, eυ  – эффективный коэффициент кинематической 

вязкости, 
0ρ
µυ =L  – вязкость жидкой компоненты среды, g – ускорение свободного падения, Rb та Kb – 
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феноменологические  параметры, характеризующие зону дендритного каркаса, 
0

0

ρ
ρb

bx = , 0ρ   – истинная 

плотность жидкой фазы, 0
bρ  – истинная плотность примесной фазы. В текучей зоне скорости Lv  и Sv  

могут быть найдены по формулам: 
c
SL vvv 1


ζ−= ,      c
SS vvv 1


+= . 
Данные уравнения дополняются граничными условиями: 
– на твердых поверхностях и оси симметрии для перпендикулярных составляющих скорости – 

условия непротекания:  
0=⋅ ⊥Vn ; 

– на скорости параллельные поверхности – условие свободного скольжения:  
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– для примесей и твердой фазы на всех границах – условие непротекания: 
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Для решения системы (1)–(7) будем использовать метод расщепления по физическим факторам [7]:. 

Покоординатная запись математической модели для двумерного случая уравнений (1)–(7) имеет вид: 
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Здесь  n – номер временного слоя, k – номер итерации. 
Слева возле каждой формулы указаны номера зон, в которых эти формулы справедливы: 1 – жидкая 

зона; 2 – зона движущихся кристаллов; 3 – зона питания; 4 – зона вкрапленного расплава; 5 – твердая зона. 
Процесс расчета условно разбивается на 4 этапа. За циклом по времени по формуле (8) находиться 

скорость кристаллов относительно расплава в зоне движущихся кристаллов (нулевой этап). Все 
последующие этапы выполняются в цикле по времени. 

На первом этапе выполняются предварительные расчеты всех основных теплофизических величин 
(9)–(15) и учитываются только диффузионные компоненты всех процессов. Для скорости учитывается и 
конвективная составляющая без поля давления, т.е. находится вспомогательное поле скорости, как в 
обычной схеме расщепления. 

На втором этапе для вычисления T и ζ  используется явная схема (16)–(17) с учетом переносных 
процессов для этих величин в зонах, где они происходят. Кроме того, выполняются тождества (20), 
необходимые для расчетов в итерационном цикле на последних двух этапах, а также расчеты (18)–(19), 
которые можно вынести за итерационный цикл. 

На третьем этапе находится поле давления в текучей зоне (21). 
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Окончательные значения примеси в зоне питания (23) и скорости среды в текучей зоне (24), также 

плотности примеси во всех этих зонах находятся на четвертом этапе. Вычисления на третьем и четвертому 
этапах могут проводиться в любом порядке. 

Расчетную область разобьем равномерной шахматной сеткой на элементарные ячейки. На этой 
сетке получим разностную аппроксимацию уравнений схемы (8)–(24) и граничных условий.  

По данной математической модели разработана программа на язике С# в среде Microsoft Visual 
Studio 2008. С помощью программы получена графическая визуализация процесса затвердевания слитка с 
учетом переноса примесей. В начальный момент предполагается, что примеси распределены равномерно по 
всему объему формы. При затвердевании слитка примеси переносятся в центр слитка. Проведенные  
численные исследованиия показали, что место максимальной концентрации примесей зависит от 
теплофизических параметров, например, коэффициента теплоотдачи α, и от способа задания граничных 
условий для температуры. На рисунке 1 представлены результаты компьютерной реализации  
математической модели. Изолиниями показаны распределение концентрации примесей на последнем этапе 
кристаллизации слитка.  

 

 
              а)   б)              в)  

Рис. 1.  Динамика распределения примесей при значении  коэффициента теплопроводности : 
а –  α = 0,05; б – α =  0,1; в – α = 2 

 
Из рис. 1 видно, что на дне слитка в напралении к центру постепенно накапливаются примеси, а с 

боков слитка они исчезают. Остаются только небольшие части. Максимальное значение равное 3,5 
распологается в центральной части слитка.  

При теплоизоляции дна формы характер распределения примесей иной. Примеси равномерно 
вытесняются к оси симметрии слитка (рис. 2).  

 

                   а)                     б) 
Рис. 2.  Динамика распределения примесей при теплоизоляции дна формы: а –  α = 0,05; б – α =  0,1 

 
Выводы 

В работе рассмотрена неравновесная теория многофазной зоны кристаллизации, которая учитывает 
возможное движение кристаллов и перераспределение примесей благодаря конвективному переносу в 
жидкой зоне и зоне движущихся кристаллов затвердевающего слитка. Приведена двумерная математическая 
модель кристаллизации слитка с учетом переноса примесей в дендритном каркасе. По данной модели 
разработана программа на языке С# для проведения численных исследований и проверки модели на 
адекватность. При сравнении полученных результатов с экспериментальными данными [8], можно говорить 
о качественной адекватности разработанной модели. Дальнейшее развитие модели заключается в ее 
объединении с математической моделью, описывающей структурные неоднородности в слитке. 
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ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ДИФУЗІЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПОШИРЕННЯ 
ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Запропоновано математичні моделі дифузійних процесів, що базуються на використанні 

двовимірних рівнянь дифузії з широким класом граничних та початкових умов. Встановлено, що точні 
розв’язки не дозволяють вивчити особливості їх поведінки в залежності від типу граничних умов, тому 
пропонується застосовувати чисельні розв’язки. Внаслідок аварійних ситуацій на об’єктах нафтогазового 
комплексу виникає задача оцінки фізико-механічних властивостей ґрунтів та впливу цих властивостей на 
поширення шкідливих речовин. При цьому пропонується використати технологію розв’язання обернених 
задач для рівняння дифузії. Це викликає необхідність розробки алгоритмів регуляризації для вказаних задач 
дифузії. Вказаний алгоритм розглядається для двовимірної задачі дифузії, оскільки саме для двовимірних 
задач дифузії, які аналогічні двовимірним задачам тепло-масообміну розроблено та реалізовано стійкі 
кінцево – різницеві алгоритми розв’язання прямих задач. Метою роботи є моделювання процесу фільтрації 
шкідливих речовин в ґрунтах з використанням двовимірних параболічних рівнянь, що дозволяє оцінювати 
зміну концентрації цих речовин та прогнозувати процес їх поширення. Це дозволяє визначати концентрації 
цих речовин для реальних об’єктів шляхом побудови функцій, що моделюють різні граничні умови. 

Ключові слова: стан довкілля, антропогенні фактори впливу, математична модель,  рівняння 
дифузії. 

 
А.П. ОЛИЙНЫК, А.А. МОРОЗ 

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 
 

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДИФФУЗИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Предложены математические модели диффузионных процессов, основанных на использовании 

двумерных уравнений диффузии с широким классом граничных и начальных условий. Установлено, что 
точные решения не позволяют изучить особенности их поведения в зависимости от типа граничных 
условий, поэтому предлагается применять численные решения. Вследствие аварийных ситуаций на 
объектах нефтегазового комплекса возникает задача оценки физико-механических свойств грунтов и 
влияния этих свойств на распространение вредных веществ. При этом предлагается использовать 
технологию решения обратных задач для уравнения диффузии. Это вызывает необходимость разработки 
алгоритмов регуляризации для указанных задач диффузии. Указанный алгоритм рассматривается для 
двумерной задачи диффузии, поскольку именно для двумерных задач диффузии, которые аналогичны 
двумерным задачам тепломассообмена разработаны и реализованы устойчивые конечно - разностные 
алгоритмы решения прямых задач. Целью работы является моделирование процесса фильтрации вредных 
веществ в грунтах с использованием двумерных параболических уравнений, что позволяет оценивать 
изменение концентрации этих веществ и прогнозировать процесс их распространения. Это позволяет 
определять концентрации этих веществ для реальных объектов путем построения функций, 
моделирующих различные граничные условия. 

Ключевые слова: состояние окружающей среды, антропогенные факторы воздействия, 
математическая модель, уравнение диффузии. 
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THE INVERSE PROBLEM OF DIFFUSION IN MODELING THE SPREAD OF HARMFUL 
SUBSTANCES IN THE OIL AND GAS FACILITIES 

 

Mathematical models of diffusion processes based on the use of two-dimensional diffusion equations with a 
wide class of boundary and initial conditions. Found that exact solutions do not allow study features of their 
behavior depending on the type of boundary conditions is therefore proposed to apply numerical solutions. As a 
result of accidents at oil and gas facilities, there is a problem of evaluation of physical and mechanical properties of 
soils and the influence of these properties on the dissemination of harmful substances. It is proposed to use the 
technology for solving inverse problems for the diffusion equation. This necessitates the development of algorithms 
for the regularization of these problems diffusion. The specified algorithm is considered for two-dimensional 
diffusion problem, because for two-dimensional diffusion problems which are similar two-dimensional problem of 
heat mass transfer developed and implemented sustainable finite - difference algorithms for solving direct problems. 
The aim is to simulate the filtration of pollutants in soils using two-dimensional parabolic equations allows to 
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evaluate the change in concentration of these substances and to predict their distribution process. This allows you 
to determine the concentrations of these substances for real objects by constructing functions that simulate different 
boundary conditions. 

Keywords: environment, anthropogenic factors influence, mathematical model, the diffusion equation. 
Аналіз досліджень 

При вивченні питання про забруднення довкілля внаслідок аварійних ситуацій на об’єктах 
нафтогазового комплексу виникає задача оцінки фізико-механічних властивостей ґрунтів та впливу цих 
властивостей на поширення шкідливих речовин. 

При цьому пропонується використати технологію розв’язання обернених задач для рівняння дифузії 
[1]. Обернені задачі, як правило, є некоректно поставленими [2,3], їх розв’язок, як правило, є нестійким та 
таким, що визначається неоднозначно. Це викликає необхідність розробки алгоритмів регуляризації для 
вказаних задач дифузії. Вказаний алгоритм розглядається для двовимірної задачі дифузії, оскільки саме для 
двовимірних задач дифузії, які аналогічні двовимірним задачам тепло-масообміну розроблено та 
реалізовано стійкі кінцево-різницеві алгоритми розв’язання прямих задач. 

Мета дослідження 
Метою роботи є моделювання процесу фільтрації шкідливих речовин в ґрунтах з використанням 

двовимірних параболічних рівнянь, що дозволяє оцінювати зміну концентрації цих речовин та прогнозувати 
процес їх поширення. 

Дослідження будуть проводитись із застосуванням методів математичної фізики, чисельних 
методів, методів інтерполяції та апроксимації даних, методів розробки та реалізації апаратного забезпечення 
для контролю параметрів ґрунтів та концентрації речовин, методів створення програмних комплексів для 
ЕОМ. 

В пропонованій роботі здійснюється побудова математичної моделі, яка дозволяє оцінити 
концентрації речовин у певній області за відомим математичним апаратом з широким класом граничних та 
початкових умов, зокрема таких, що задаються як неперервними, так і розривними функціями. 

Постановка задачі 
Розглядається модельна задача дифузії речовини в середовищі з невідомими фізико – механічними 

властивостями в двовимірній прямокутній області { }yx Ly;Lx);y,(V ≤≤≤≤= 000 . Основним 
рівнянням моделі є двовимірне рівняння теплопровідності  

)
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де a(x,y,t) – коефіцієнт дифузії, C(x,y,t) – концентрація шкідливої речовини. 
Задача (1) вимагає постановки початкових та граничних умов тобто в початковий момент часу 

розподіл концентрації по області V вважається відомим: 
)y,x(C)t,y,x(C t 00 == ,                                                        (2) 

разом з граничними умовами: 
)t(CV)t,y,x(C 1=∂ .                                                             (3) 

Можна вважати, що на границі області  V концентрація є відомою. 
Нехай для досліджуваної області V відомим є розподіл концентрації C=C(x,y,t), одержаний з 

використанням апаратних засобів. Виникає задача відновлення величини a(x,y,t) в досліджуваній області.  
При цьому необхідно вирішити наступні задачі: 
- Побудова регуляризуючого алгоритму задачі відновлення поля a(x,y,t) за відомим 

розподілом концентрації на множині V; 
- Побудова регуляризуючого алгоритму для задачі відновлення поля концентрацій, за його 

значенням на певній множині точок з області V. 
Основний матеріал дослідження 

Використовуючи неявну скінчено-різницеву схему для рівняння дифузії [4] (1) записується: 
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де xh,yh,),nt,iy,kx(fn
i,kf τ= - кроки по часу, координатах х та у відповідно, 
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Для побудови матриці систем лінійних алгебраїчних рівнянь розглядається частковий випадок, коли 
в області V є 25 розрахункових точок, при в граничних точках величини a(x,y,t) є заданими. Система (4) 
задається у вигляді (опускаючи індекс «n+1»): 
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Рисунок 1 – Розрахункова схема для оцінки a(x,y,t) – коефіцієнта дифузії 

Очевидно, що a(x,y,t) в точках (0,s), s=0,...,5, (k,0); k=1,...,5 (5,l); l=1,...,5 та (m,5) m=1,...,4 є 
відомими величинами. Тому підлягають визначенню значення a(x,y,t) в точках (i,j),i=1,…,4; j=1,…,4. 

Рівняння системи для визначення  ai,j записується у вигляді: 
вводячи позначення 
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одержується Ak,i+1ak,i+1+Ak+1,iak+1,i+Ak,iak,i=Bk,i.  
Рівняння системи записується у вигляді: 
(1;1) 

11111121211212 BaAaAaA =++ ,                                                        (8) 
(2;1) 

21212131312222 BaAaAaA =++ ,                                                      (9) 
(3;1)    

31313141413232 BaAaAaA =++ ,                                                    (10) 
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(4;1) 

41414151514242 BaAaAaA =++ ,                                                    (11) 
(1;2) 

12121222221313 BaAaAaA =++ ,                                                    (12) 
(2;2) 

22222232322323 BaAaAaA =++ ,                                                  (13) 
(3;2) 

32323242423333 BaAaAaA =++ ,                                                  (14) 
(4;2) 

42424252524343 BaAaAaA =++ ,                                                  (15) 
(1;3) 

13131323231414 BaAaAaA =++ ,                                                    (16) 
(2;3) 

23232333332424 BaAaAaA =++ ,                                                   (17) 
(3;3) 

33333343433434 BaAaAaA =++ ,                                                    (18) 
(4;3) 

43434353534444 BaAaAaA =++ ,                                                    (19) 
(1;4) 

14141424241515 BaAaAaA =++ ,                                                    (20) 
(2;4) 

24242434342525 BaAaAaA =++ ,                                                   (21) 
(3;4) 

34343444443535 BaAaAaA =++ ,                                                   (22) 
(4;4) 

    44444454544545 BaAaAaA =++ ,                                                   (23) 
В рівняння (23) невідомою величиною є лише а44, оскільки а45 та а54 є відомими з граничних умов. 

В рівняння (22) невідомою є лише а34, інші величини є відомими або з граничних умов або з попереднього 
рівняння. Фактично для визначення всіх ai,j, i,j=1,…,4 достатньо скористатись формулою, причому це 
визначення є однозначним: 

kiA
i,kai,kAi,kai,kAkiB

kia 1111 ++−++−
= .                                         (24) 

Використовуючи співвідношення (24), можна дещо послабити умови на границях області. Поле 
a(x,y,t) повністю визначається, якщо відомі лише величини a(x,y,t) в точках (k,5); k=0,...,5 та (5,s), s=0,...,4.  
Якщо в указаних точках значення a(x,y,t) не задавати, то в системі лінійних алгебраїчних рівнянь кількість 
невідомих буде більшою за кількість рівнянь. В такому випадку величини ai,j можуть бути знайдені як 
розв’язок задачі знаходження лінійної додатної визначеної квадратичної форми, складеної із суми квадратів 
неув’язок рівнянь системи (8) – (23). 

Для розв’язання системи (8)–(23) необхідно знати поле концентрацій на досліджуваній області. 
Концентрація задається як результат апаратних вимірювань на деякому наборі точок: 

)jy;ix(CijC =  при 
.N,...,j
,M,...,i

1
1
=
=

                                                  (24) 

Задача відновлення поля концентрації на області V за даними (24) є некоректною, проте існує 
багато алгоритмів її регуляризації. Одним з найбільш широко вживаним є метод інтерполяційних бікубічних 
сплайнів [5], проте в даному випадку цей метод є ускладненим в реалізації через те, що складно визначити 
та задати крайові умови. Тому в даному випадку доцільним є апроксимація даних (24) бікубічною функцією 
виду: 
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.RPyNxMxy
LyKxyJxyIxyHxGyFxy

yExDxyCxyBxyAx)y,x(u

++++
++++++++

+++++=
22222233

32332333

                          (25) 

Подання (25) містить 16 невідомих коефіцієнтів, які повинні бути визначені. Якщо кількість точок 
(xi;yj), в яких визначається концентрація, дорівнює 16 (що цілком відповідає реальним апаратним 
можливостям), то для визначення невідомих коефіцієнтів в (25) можна використати метод колокації, згідно з 
яким висувається умова точного виконання рівності: 

)jy;ix(uijC =                                                                 (26) 

в 16-ти точках області V. При цьому необхідно розташувати вузли колокацій (xi;yj) таким чином, 
щоб їх густина була б найбільшою в зоні неявних перепадів концентрації. В такому разі (26) є системою 
лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язуючи її одержуються всі невідомі коефіцієнти в (25). Матриця 
системи має розмірність (16х16), і може бути розв’язана за методом Гауса [5]. 

В тому випадку, коли кількість вузлових точок (25) не дорівнює 16, поле концентрацій можна 
апроксимувати одержаною з (25) гармонічною функцією: 

RPyNxMxy)yx(J)yxy(G)xyx(D)y,x(u ++++−+−+−= 22233233 ,            (27) 
при використанні якої невідомі коефіцієнти в (26) знаходяться за методом найменших квадратів: 

∑
=

∑
=

→−
N

i

M

j
min))jy,ix(uijC(

1 1
2                                                      (28) 

шляхом розв’язку системи, що характеризує необхідні умови екстремуму.  
Умова (27) може бути записана у наступному вигляді: перепозначаючи координати вузлових точок 

(xi;yj), а концентрація в цій області C=Ci, одержуємо: 

∑
= →−−−−−−

−−−−−NxM

i min)RiPyiNxiyiMx)iyix(J

)iyixiy(G)iyixix(DiC(

1 222

233233
.                                  (29) 

В такому випадку система для визначення коефіцієнтів D, G, J, M, N, P, R записується у вигляді:  
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Вказана система розв’язується за методом Гауса. 
 

Висновки 
Напрямками подальших досліджень можуть бути: 

–  розробка або підбір апаратного забезпечення для оцінки концентрації шкідливих речовин в точках, 
що належать області V;  

–  розробка алгоритмів відновлення поля концентрації по заданим її значенням в указаних базових 
точках. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПЛОЩІ ПОВЕРХНЕВОЇ ТРІЩИНИ 
В ОРТОТРОПНОМУ КОМПОЗИТІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАНИЧНО-ЕЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

Методом граничних елементів у змішаних безрозмірних координатах промодельоване становлення 
нормованої електричної напруженості лінійно-зростаючого збурення в повітрі – над тріщиною в плоскій 
поверхні ортотропного композита. У разі оберненої пропорційності його провідностям як сторін 
прямокутного осердя, так і масштабів за осями абсцис, ординат й аплікат та часу обґрунтована 
можливість ізотропного підходу до електромагнітної дефектоскопії ортотропних композитів. Як міра 
конструкційної загрози тріщини оцінена її площа за допомогою просторово-часового аналізу даних на 
перетині таких площин: симетрії тріщини та паралельної поверхні композита. 

Ключові слова: електромагнітна дефектоскопія, ортотропні композити, тріщина, безрозмірні 
координати, метод граничних елементів. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ  
В ОРТОТРОПНОМ КОМПОЗИТЕ  

С ПОМОЩЬЮ ГРАНИЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Методом граничных элементов в смешанных безразмерных координатах моделируется 
становление нормированной электрической напряженности линейно-нарастающего возбуждения в воздухе 
− над трещиной в плоской поверхности ортотропного композита. В случае обратной пропорциональности 
его проводимостям как сторон прямоугольного сердечника, так и масштабов по осям абсцисс, ординат, 
аппликат и времени обоснована целесообразность изотропного подхода к электромагнитной 
дефектоскопии ортотропных композитов. Как мера конструкционной угрозы трещины оценена ее 
площадь с помощью пространственно-временного анализа данных на пересечении таких плоскостей: 
симметрии трещины и параллельной поверхности композита. 

Ключевые слова: электромагнитная дефектоскопия, ортотропные композиты, трещина, 
безразмерные координаты, метод граничных элементов. 

 
V. O. PASHCHENKO 

Dniepropetrovsk national university 
 

AN ESTIMATION OF SURFACE CRACK SQUARE 
IN THE ORTHOTROPIC COMPOSITE 

WITH THE HELP OF THE BOUNDARY ELEMENTS MODELLING 
 

By the boundary elements method in mixed dimentionless coordinates the becoming of reduced electrical 
intensity of linearly-increasing excitation has been modeled in the air − above the crack in a plane surface of the 
orthotropic composite. In case of inverse proportionality to its conductivities both rectangular core sides and scales 
of abscissa, ordinate, applicate and time it has based an expediency of the isotropic approach to the 
electromagnetic defectoscopy of orthotropic composites. As a measure of the constructions danger of crack its 
square has been estimated by the spatial-temporary analysis of data located on intersection of such planes: crack 
symmetry one and one that is parallel to the composite surface. 

Keywords: electromagnetic defectoscopy, orthotropic composites, crack, dimensionless coordinates, 
boundary elements method. 
 

Постановка проблеми 
 По відношенню до орієнтації односпрямованого армування композити володіють симетрією 

характеристик і властивостей, зокрема, електропровідності, а тому називаються ортотропними 
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(ортогонально-анізотропними)  [1]. Провідності вздовж і поперек (джгутів) волокнин вуглецевих композитів 
(~10 ÷ 104 См м⁄ ) відрізняються не більше ніж у декілька разів  [1, 2]. 

Основні дефекти структури ортотропних композитів – розриви (джгутів) волокнин, які уявляють 
найбільшу загрозу цілісності виробу в разі розташування на його поверхні при досягненні критичних 
розмірів. Вимоги до надійності обумовлюють регулярне проведення неруйнівного контролю[3], який при 
зберіганні й експлуатації доцільніше здійснювати електромагнітним методом, що забезпечує простоту й 
локальність процедури, оперативність і реалізовуваність у важкодоступних місцях. Розриви волокнин 
погіршують уздовжну провідність, що й ідентифікує поперечну тріщину. 

Зондувальне поле в діапазоні до 0.5 ГГц збурюється прямокутним осердям, напівсторони якого 
(рис.1) зворотно-пропорційні провідностям композита вздовж і поперек напряму армування: 

𝑎 = 𝑘 𝜎𝑥⁄ ,         𝑏 = 𝑘 𝜎𝑦 ⁄ .           (𝑘 − константа)                                 (1)  

 
Рис.1  Електромагнітна дефектоскопія ортотропного композита  

з поверхневою тріщиною (зачернена) котушкою з прямокутним осердям (підтінена) в декартових координатах: 
а) поперечний переріз через тріщину, вигляд збоку; 

б) вигляд зверху на точкові джерела (°)  сторонього струму (→) та на вузли дискретизації (+) й  
граничні елементи (- - -), розташовані на досліджуваній площині в повітрі 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Серед підходів до математичного моделювання часово-просторових розподілень електромагнітних 
полів [4] чільне місце займає метод граничних елементів (МГЕ) [5-6], який використовує вимірність 
розв’язуваної задачі, меншу на одиницю, коли обчислення виконується лише на частині границі, а не в усій 
області дослідження, зокрема, безконечній, − як у разі метода скінчених елементів [7]. Необхідна умова 
застосування МГЕ – перехід від змішаної крайової задачі для диференціальних рівнянь до відповідних 
граничних інтегральних розв’язків. Тому на відміну від методів скінченних різниць і елементів МГЕ 
використовує інтегрування замість чисельного диференціювання, що зменшує інтенсивність шуму 
округлення, підвищує точність і ефективність обчислень. 
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Непрямий варіант МГЕ використовує інтегральний  вираз щодо фундаментального розв’язку 

відповідного диференціального рівняння [6]. Для хвильового рівняння такий інтегральний вираз є 
потенціалом поодинокого шару [8], який відмінний від нуля в області, що розширюється з часом, і задається 
густиною стороннього струму прямокутного осердя та його місцеположенням.  Фундаментальний розв’язок 
– це функція Гріна для необмеженої області, тому початкові й граничні умови можна замінити системою 
точкових джерел [9], для яких розв’язується вихідна задача; її загальний розв’язок є суперпозицією 
елементарних розв’язків. 

Для розширюваної з часом області присутності нестаціонарного електромагнітного поля в повітрі, 
над плоскою поверхнею ортотропного композита, отримані в [10] аналітичні просторово-часові 
розподілення х- і у-проекцій векторного потенціалу точкового джерела стороннього струму. Виходячи з них, 
в [11] знайдено аналітичний вираз для просторово-часового розподілення x-, y-проекцій електричної 
напруженості над плоскою поверхнею ортотропного композита. 

Перехід до змішаних безрозмірних координат дозволяє приховати фізичні константи в виразах для 
кроків дискретизації, а тому створити умови для зведення ортотропної задачі до ізотропної, а також 
коректно здійснити дискретизацію процесу моделювання та співмірити подання просторово-часових даних. 
До того ж виникають підстави для подання прямокутного осердя адекватною кількістю точкових джерел. 

Формулювання цілі дослідження. Вдосконалити непрямий варіант МГЕ для застосування в 
змішаних безрозмірних координатах ізотропного підходу до моделювання процесу оцінювання площі 
тріщини ортотропного композита за допомогою аналізу значень приведеної електричної напруженості в 
повітрі. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Просторо-часові розподілення подібних х, у-проекцій електричної напруженості, збурюваної 

точковим �𝑥(0),𝑦(0), 𝑧(0) = 0� – джерелом стороннього струму (рис.1) в (x, y, z)-точці повітряного 
напівпростору (при z<h), над плоскою поверхнею ортотропного композита, задаються різницею членів для 
первинного й відбитого елементарних полів: 

𝐸𝑥,𝑦(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡) = −𝜕𝑎𝑥,𝑦(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
𝜕𝑡

=  

= −𝜇0𝐽0𝐹𝑥,𝑦(𝑥(0),𝑦(0))
4𝜋

� 1
𝑟(1) ∙

𝑑𝑓(𝑡−𝑟(1) 𝑐⁄ )
𝑑𝑡

− ℎ𝑅𝑥,𝑦(𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ )
𝑟(2) ∙ 𝑑𝑓(𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ )

𝑑𝑡
�,                        (2) 

де 𝑎𝑥,𝑦  – компонента елементарного векторного потенціалу; 𝜇0 −  магнітна проникність повітря; 
𝐽0 й 𝑓(𝑡) − амплітуда й обвідна густини стороннього струму; 𝑐 − швидкість поля в повітрі; 

𝐹𝑥�𝑥(0),𝑦(0)� = 𝑐𝑜𝑠𝛾�𝑥(0),𝑦(0)�,                 𝐹𝑦�𝑥(0),𝑦(0)� = 𝑠𝑖𝑛𝛾�𝑥(0),𝑦(0)�,                 (3) 
               причому γ − кут між віссю абсцис і стороннім струмом в �𝑥(0),𝑦(0), 𝑧(0) = 0�-точці; 

𝑟(1) = �(𝑥 − 𝑥(0))2 + (𝑦 − 𝑦(0))2 + 𝑧2 ≥ 0,                                           (4) 
𝑟(2) = �(𝑥 − 𝑥(0))2 + (𝑦 − 𝑦(0))2 + (2ℎ − 𝑧)2 ≥ ℎ  ,                                 (5) 

)2()1( ,rr  ̶ віддаленості (x, y, z)-точки повітряного напівпростору від точкових джерел: фактичного й 
фіктивного з координатами (𝑥(0),𝑦(0), 0) й (𝑥(0),𝑦(0), 2h), відповідно, причому h – зазор між точковим 
джерелом і поверхнею композита. 

Характеристика відбиття поверхнею ортотропного композита задається виразом для її подібних х,у-
проекцій [11]: 

ℎ𝑅𝑥,𝑦�𝑡 − 𝑟(2) 𝑐⁄ � = 𝑈�𝑡 − 𝑟(2) 𝑐⁄ ��1− 2

𝐽0�2�−𝑖𝜎𝑥,𝑦�𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ � 4𝜋𝜀0⁄ �
� , (𝑖 = √−1)          (6) 

де 𝑈(𝜏) – симетрична ступінчаста функція, 𝜎𝑥,𝑦 − електрична провідність уздовж x, y-координати, 
𝜀0 − діелектрична проникність повітря, а модифікована функція Беселя 0-го порядку має в якості дійсної й 
уявної частини функції Кельвіна 0-го порядку (позначення якого прийнято пропускати) 

𝐽0 �2�−𝑖
𝜎𝑥,𝑦�𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ �

4𝜋𝑐
� = 𝑏𝑒𝑟 �2�𝜎𝑥,𝑦�𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ �

4𝜋𝑐
� − 𝑖 ∙ 𝑏𝑒𝑟 �2�𝜎𝑥,𝑦�𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ �

4𝜋𝑐
�.  

Якщо при t=0 до �𝑥(0),𝑦(0), 𝑧(0) = 0�-джерела прикладається лінійно-зростаюче збурення з 
амплітудою 𝐽0 = 1 та обвідною f(𝑡) = 𝑈(𝑡 − 𝑟 𝑐⁄ )𝑥(𝑡 − 𝑟 𝑐⁄ ), то x,y-проекції електричної напруженості в 
повітряному напівпросторі задаються виразом: 

𝐸𝑥,𝑦
лз (𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡) = −𝜇0𝐽0𝐹𝑥,𝑦(𝑥(0),𝑦(0))

4𝜋
�𝑈�𝑡−𝑟

(1) 𝑐⁄ �
𝑟(1) − �1− 2

𝐽0�2�−𝑖𝜎𝑥,𝑦�𝑡−𝑟(2) 𝑐⁄ � 4𝜋𝜀0⁄ �
� 𝑈�𝑡−𝑟

(2) 𝑐⁄ �
𝑟(2) �.  (7)                      

Таким чином, вирази (2) (або (7)) для x- й y-проекцій електричної напруженості над поверхнею 
ортотропного композита повністю ідентичні, охоплюючи фізичні константи, але виключаючи кутові 
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коефіцієнти 𝐹𝑥,𝑦(𝑥(0),𝑦(0)) та провідності 𝜎𝑥,𝑦. Тому обчислення проекцій здійснюється єдиною процедурою, 
яка використовую вхідні параметри – електричну провідність і 𝐹𝑥,𝑦(𝑥(0),𝑦(0)). 

Перехід до безрозмірних координат досягається діленням просторових і часових змінних на 
погоджені між собою кроки: ∆= 𝑐∆𝑡 [9], причому окремо для х- й у-проекцій електричної напруженості. В 
(6) і (7) досягається суттєве спрощення уявного аргументу модифікованої функції Беселя в разі таких 
величин часових кроків: 

∆𝑥𝑡 = 4𝜋𝜀0
𝜎𝑥

= 1.113
𝜎𝑥

∙ 10−10𝑐,           ∆𝑦𝑡 = 4𝜋𝜀0
𝜎𝑦

= 1.113
𝜎𝑦

∙ 10−10𝑐,                                  (8) 

Погоджені з ними просторові кроки визначаються виразами: 
∆x= 4π

ρσx
= 0.0333

σx
м,            ∆y= 4π

ρσy
= 0.0333

σy
м.                                              (9) 

де 𝜌 = �𝜇0\𝜀0 – хвильовий опір повітря. 
З метою подання ортотропного композиту за допомогою ізотропного провідного напівпростору 

застосуємо змішані безрозмірні �𝑋𝑥 = 𝑥 ∆𝑥⁄ ,𝑌𝑦 = 𝑦 ∆𝑦⁄ ,𝑍𝑥 = 𝑧 ∆𝑥⁄ ,𝑇𝑥 = 𝑡 ∆𝑥𝑡⁄ �- або �𝑋𝑥 , 𝑌𝑦 ,   𝑍𝑦 =
𝑧 ∆𝑦⁄ ,𝑇𝑦 = 𝑡 ∆𝑦⁄ � -координати, в яких обидві напівсторони прямокутного осердя (рис. 1б) виявляються 
однаковими: 𝑎 ∆𝑥⁄  = 𝑏 ∆𝑦⁄ = 𝑘𝜌 4𝜋⁄  в разі справедливості рівностей (1). Зведення ортотропної задачі до 
ізотропної в змішаних безрозмірних координатах компенсується внесенням відмінних відстаней у вирази 
для x- й y-проекцій електричної напруженості при індивідуальній заміні просторово-часових змінних їхніми 
аналогами. Ділення обох частин (2) на 4𝜋∆𝑥,𝑦 𝜇0𝐽0𝐹𝑥,𝑦(𝑥(0),𝑦(0))⁄  приводить до таких виразів для x- і y-
проекцій нормованої електричної напруженості: 

 
𝜀𝑥 = 4𝜋𝐸𝑥(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)∆𝑥

𝜇0𝐽0𝑐𝑜𝑠𝛾(𝑥(0),𝑦(0))
= 4𝜋𝐸∆𝑥

𝜇0𝐽0
=  

= − 1

𝑅𝑥
(1) ∙

𝑑𝑓[∆𝑥𝑡 �𝑇𝑥−𝑅𝑥
(1)�]

𝑑𝑡
+ �1− 2

𝐽0�2�−𝑖(𝑇𝑥−𝑅𝑥
(2))�

� 1

𝑅𝑥
(2) ∙

𝑑𝑓[∆𝑥𝑡 �𝑇𝑥−𝑅𝑥
(2)�]

𝑑𝑡
,                        (10) 

 

𝜀𝑦 = 4𝜋𝐸𝑦(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)∆𝑦
𝜇0𝐽0𝑠𝑖𝑛𝛾(𝑥(0),𝑦(0))

= 4𝜋𝐸∆𝑦
𝜇0𝐽0

=           

= − 1

𝑅𝑦
(1) ∙

𝑑𝑓[∆𝑦𝑡 �𝑇𝑦−𝑅𝑦
(1)�]

𝑑𝑡
+ �1− 2

𝐽0�2�−𝑖(𝑇𝑦−𝑅𝑦
(2))�

� 1

𝑅𝑦
(2) ∙

𝑑𝑓[∆𝑦𝑡 �𝑇𝑦−𝑅𝑦
(2)�]

𝑑𝑡
,                       (11) 

 

де                       𝑅𝑥
(1) = �(𝑋𝑥 − 𝑋𝑥

(0))2 + (𝑌𝑦 − 𝑌𝑦
(0))2 ∙ �∆𝑦 ∆𝑥⁄ �2 + 𝑍𝑥2,                                   (12) 

𝑅𝑥
(2) = �(𝑋𝑥 − 𝑋𝑥

(0))2 + (𝑌𝑦 − 𝑌𝑦
(0))2 ∙ �∆𝑦 ∆𝑥⁄ �2 + (2𝐻𝑥 − 𝑍𝑥)2,                           (13) 

𝑅𝑦
(1) = �(𝑋𝑥 − 𝑋𝑥

(0))2 ∙ �∆𝑥 ∆𝑦⁄ �2 + (𝑌𝑦 − 𝑌𝑦
(0))2 + 𝑍𝑦2,                                   (14) 

𝑅𝑦
(1) = �(𝑋𝑥 − 𝑋𝑥

(0))2 ∙ �∆𝑥 ∆𝑦⁄ �2 + (𝑌𝑦 − 𝑌𝑦
(0))2 + �2𝐻𝑦 − 𝑍𝑦�

2,                          (15) 

– відстані до фактичного й фіктивного точкових джерел у ∆𝑥-  і ∆𝑦-масштабах, відповідно, а  

𝑋𝑥
(0) = 𝑥(0) ∆𝑥⁄ ,      𝑌𝑦

(0) = 𝑦(0) ∆𝑦� ,      𝐻𝑥 = ℎ
∆𝑥
� 𝐻𝑦 = ℎ

∆𝑦
�                                 (16) 

– безрозмірні константи й зазор. 
Відповідний вираз для  х, у-проекцій нормованої електричної напруженості лінійно-зростаючого 

збурення має вигляд: 

𝜀лз = 4𝜋𝐸лз∆
𝜇0𝐽0

= −𝑈(𝑇−𝑅(1))
𝑅(1) + �1 − 2

𝐽0�2�−𝑖(𝑇−𝑅(2))�
� ∙ 𝑈(𝑇−𝑅(2))

𝑅(2) ,                          (17) 

де нижній індекс “х, у” пропущено, підкреслюючи можливість використання спільної 
обчислювальної процедури для обох проекцій. 

Дійсна й уявна частини рівності (17) подаються виразами: 

𝑅𝑒{𝜀лз} = −𝑈(𝑇−𝑅(1))
𝑅(1) + �1− 2𝑏𝑒𝑟[2(�𝑇−𝑅(2))]

𝑏𝑒𝑟2�2(�𝑇−𝑅(2))�+𝑏𝑒𝑖2[2(�𝑇−𝑅(2))]
� ∙ 𝑈(𝑇−𝑅(2))

𝑅(2) ,                    (18) 
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𝐼𝑚{𝜀лз} = −𝑈(𝑇−𝑅(2))
𝑅(2) ∙ 2𝑏𝑒𝑖[2(�𝑇−𝑅(2))]

𝑏𝑒𝑟2�2(�𝑇−𝑅(2))�+𝑏𝑒𝑖2[2(�𝑇−𝑅(2))]
.                                   (19) 

Таким чином, вирази (10) і (11) для, відповідно, х, у-проекцій нормованої електричної напруженості 
над поверхнею ізотропного провідного напівпростору ідентичні, охоплюючи фізичні змінні, але 
виключаючи відстані до фактичного й фіктивного точкових джерел. Тому обчислення проекцій 
здійснюються спільною процедурою, котра використовує зазначені відстані в якості вхідних параметрів. 

Гранично-елементне моделювання в змішаних безрозмірних координатах становлення дійсної й 
уявної частини х-проекції нормованої електричної напруженості лінійно-зростаючого збурення здійснене в 
2-вимірному 𝐸𝑥(𝑋, 𝑌 = 3, 𝑍 = 1, 𝑇)-перерізі просторово-часової області над поверхнею ортотропного 
композита[13]. Такий переріз містить значення, локалізовані на перетині (𝑋, 𝑌, 𝑍 = 1)-площини й 
(𝑋,𝑌 = 3, 𝑍)-площини симетрії (𝑋𝑥 = −3 ÷ 3,  𝑌𝑦 = 3,  𝑍𝑥 = 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3)-тріщини (рис. 1) в моменти 
часу 𝑇 = 0, 1, … , 8. У табл.1 відображена частина перерізу через тріщину, причому її подвоєна площина 
підтінена. 

Таблиця 1 
Становлення дійсної й уявної частини х-проекції нормованої електричної напруги над 

�𝑋𝑥 = −3 ÷ 3, 𝑌𝑦 = 3,  𝑍𝑥 = 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3�-тріщиною в разі лінійно-зростаючого збурення при зазорі 𝐻𝑥 = 2 
𝑅𝑒{𝜀лз} 
𝐼𝑚{𝜀лз} 

𝑥 −4∆𝑥 −3∆𝑥 −2∆𝑥 −∆𝑥 0 ∆𝑥 2∆𝑥 3∆𝑥 4∆𝑥 

𝑡 𝑋𝑋 
𝑇𝑋 

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 

0 
 
 
∆𝑥𝑡  

 
 

2∆𝑥𝑡  
 
 

3∆𝑥𝑡  
 
 

4∆𝑥𝑡  
 
 
 

5∆𝑥𝑡  
 
 

6∆𝑥𝑡  
 
 

7∆𝑥𝑡  
 
 

8∆𝑥𝑡  

0 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

    -0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0 
0 
 

-0.5 
 0.0 

 
-1.0 

0.0 
 

-1.166 
0.0 

 
-0.530 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.0 
 0.0 

 
-1.0 

 0.0 
 

-1.166 
 0.0 

 
-0.530 

-0.128  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 -0.128 

 
-0.602 
 0.031 

 
-0.660 
 0.031 

 
-0.675 
 0.014 

 
-0.682 
 0.007 

 
-1.1 
 0.0 

 
-0.713 
-0.077 

 
-1.1 
 0.0 

 
-0.713 
-0.077 

 
-1.1 
 0.0 

 
-0.713 
-0.077 

 
-1.0 
 0.0 

 
-1.0 
 0.0 

 
-1.071 

 0.0 
 

-0.795 
-0.055 

 
-1.0 
 0.0 

 
-1.0 
 0.0 

 
-1.071 

 0.0 
 

-0.795 
-0.055 

 
-1.0 
 0.0 

 
-1.0 
 0.0 

 
-1.071 

 0.0 
 

-0.795 
-0.055 

 
-1.1 
 0.0 

 
-0.713 
-0.077 

 
-0.602 
 0.031 

 
-0.660 
 0.031 

 
-0.675 
 0.014 

 
-0.682 
 0.007 

 
-0.761 
 0.019 

 
-0.796 
 0.019 

 
-0.761 
 0.019 

 
-0.796 
 0.019 

 
-0.761 
 0.019 

 
-0.796 
 0.019 

 
-0.761 
 0.019 

 
-0.796 
 0.019 

 
Відмітимо, що точкові джерела стороннього струму розміщенні в (𝑍 = 0)-площині з зазором 𝐻𝑥 = 2 

відносно плоскої поверхні композита (рис. 1), довжина тріщини складає ~7∆𝑥, а її розкриття − 
~∆𝑦 . Обчислення виконані у відповідності до рівностей (18, 19) за допомогою виразів (12, 13). 
 Мета просторово-часового аналізу значень – оцінювання для поверхневої тріщини її площі, яка 
являє собою інтегральну кількісну міру загрози конструкційній цілісності композитного виробу. 
 Оцінювання площі тріщини здійснюється за формулою прямокутників: крок дискретизації (∆𝑥) 
вздовж її довжини множиться на суму локальних глибин. Безпосередній аналіз стовпців табл. 1 дозволяє 
встановити кількості 𝑁𝑖  часових кроків ∆𝑥𝑡 , які необхідні для долання полем подвійних відстаней 𝑁𝑖∆𝑥 від 
досліджуваної (𝑋, 𝑌, 𝑍 = 1)-площини до відповідних ділянок дна тріщини чи поверхні композита. Аналіз 
потрібно починати від моменту часу, коли вперше стають рівними “1” значення дійсної частини 
(підкреслені в табл. 1 суцільною лінією при 𝑇 = 2), а завершувати  − при реєстрації перших ненульових 
значень уявної частини (підкреслені в табл. 1 пунктирною лінією) приведеної електричної напруженості. 
 Для отримання значень локальних глибин тріщини слід подвійні відстані поділити на “2” та 
зменшити на величину зазору 𝐻𝑥. Формула прямокутників приймає вигляд: 
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 𝑆𝑥 ≈ ∆𝑥2 ∑ �𝑁𝑖
2
− 𝐻𝑥� ,𝑛

𝑖=1                                                                        (20) 
який дає значення 𝑆 ≈ 10 ∙ ∆𝑥2  для приклада з табл. 1. 

Аналогічним чином можна оцінювати в 2-вимірних 𝐸𝑦(𝑋 = 𝐴, 𝑌, 𝑍 = 𝐶, 𝑇)-перерізах площини 
тріщин, уздовжних щодо напряму армування (типу “розшарування волокнин”) за допомогою методу 
граничних елементів у змішаних безрозмірних координатах. 

Таким чином, гранично-елементне моделювання в змішаних безрозмірних координатах 2-вимірних 
𝐸𝑥(𝑋, 𝑌 = 𝐵, 𝑍 = 𝐶, 𝑇)- й 𝐸𝑦(𝑋 = 𝐴, 𝑌, 𝑍 = 𝐶, 𝑇)-перерізів просторово-часовій області над поверхнею 
ортотропного композита, які перетинають площини симетрії вздовжних і поперечних тріщин, відповідно, 
дозволяє чисельно оцінювати їхні площі як інтегральну кількісну міру конструкційної загрози виробам. 

 
Висновки 

У разі оберненої пропорційності провідностями ортотропного композита як сторін прямокутного 
осердя, так і масштабів за осями абсцис, ординат, аплікат і часу в змішаних безрозмірних координатах, 
обґрунтована доцільність ізотропного підходу до гранично-елементного моделювання при розв’язанні задач 
електромагнітної дефектоскопії. 

Модельоване становлення нормованої електричної напруженості лінійно-зростаючого збурення в 
повітрі – над тріщиною в плоскій поверхні ортотропного композита. Показано, що х- й у-проекції 
нормованої електричної напруженості над поверхнею ізотропного провідного напівпростору ідентичні, 
охоплюючи фізичні змінні, але виключаючи відстані до фактичного та фіктивного точкових джерел 
стороннього струму. Тому обчислення проекцій здійснюються спільною процедурою, котра використовує 
зазначені відстані як вхідні параметри. 

Аналіз 2-вимірних 𝐸𝑥(𝑋, 𝑌 = 𝐵, 𝑍 = 𝐶, 𝑇)- й 𝐸𝑦(𝑋 = 𝐴, 𝑌, 𝑍 = 𝐶, 𝑇)-перерізів просторово-
часової області, які перетинають площини симетрії вздовжних і поперечних тріщин, відповідно, дозволяє 
чисельно оцінювати їхні площі як інтегральну кількісну міру конструкційної загрози виробам. 

 
Список використаної літератури 

1. Композиционные материалы: Справочник / Под ред. Д.М. Карпиноса. – К.: Наукова думка, 1985. – 592 с. 
2. Кербер М.Л. Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Технологии / М.Л. Кербер. – 

СПб.: Профессия, 2008. – 560 с. 
3. Неразрушающий контроль и диагностика / Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2003. – 656 с. 
4. Жданов М.С. Математическое моделирование электромагнитных полей в трехмерно-неоднородных 

средах / М.С. Жданов, В.В. Спичак. – М.: Наука, 1992. – 187 с. 
5. Бреббия К. Приминение метода граничных элементов в технике / К. Бреббия, С. Уокер. –  М.: Мир, 1982. 

– 248 с. 
6. Бенерджи П. Методы граничных элементов в прикладных науках / П. Бенерджи, П. Баттерфилд.− М.: 

Мир, 1984. – 498 с. 
7. Сильвестр П. Метод конечных элементов для радиоинженеров и инженеров-электриков / П.Сильвестр,     

Р. Феррари. – М.: Мир, 1986. –  230 с. 
8. Тихонов А.Н. уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. – М.: Наука, 1977. –

 736 с. 
9. Фарлоу С. Уравнение с частными производными для научных работников и инженеров. – М.: Мир, 1985. 

– 384 с. 
10. Pashchenko V.A. Questions of the Theory of Electromagnetic Testing of Orthotropic Composites Using 

Nonstationary Fields. 1. The Elementary Vector Potential of Primary and Reflected Fields in the Air above the 
Flat Surface of a Composite / V.A. Pashchenko, V.S. Khandetskii // Russian Journal of Nondestractive Testing. 
– 2012. – V. 48. – № 6. – PP. 357−372. 

11. Pashchenko V.A. The subsurface sounding analytical description of orthotropic composite in dimensionless 
coordinates / V.A. Pashchenko // Proceedings of the 14th International Conference on Mathematical Methods in 
Electromagnetic Theory. – Kharkiv, 2012. – PP. 176–179. 

12. Pashchenko V.A. Parallel tabulating method of passage and reflection characteristics of orthotropic 
paramagnetic composite // V.A. Pashchenko // International Conference "Parallel and Distributed Computing 
Systems", PDCS-2013. – Kharkiv, 2013. – PP. 236–240. 

13. Пащенко В.О. Гранично-елементне моделювання становлення електричної напруженості над поверхнею 
ортотропного композита / В.О. Пащенко // Вестник ХНТУ. – Херсон. –2014. – № 3 (50). – C. 81–87. 

 

433 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              

УДК  519.6 

Ю.І. ПЕРШИНА, О.В. ШИЛІН 
Українська інженерно-педагогічна академія 

 
ВІДНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ 3D ТІЛА ЗА ВІДОМИМИ ЇЇ 

ТОМОГРАМАМИ НА СИСТЕМІ ДОВІЛЬНИХ ПЛОЩИН З ВИКОРИСТАННЯМ 
ІНТЕРФЛЕТАЦІЇ ФУНКЦІЙ 

 
Досліджено метод відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла за допомогою 

поліноміальної інтерфлетації з використанням відомих томограм (слідів), що лежать на системі довільних 
площин, який є узагальненням методу відновлення тіла за відомими томограмами на системі трьох груп 
паралельних площин. Наведені теореми про інтерфлетаційні властивості та похибку побудованого 
оператора. 

Ключові слова: інтерфлетація функцій трьох змінних, томограма, комп'ютерна томографія. 

 

Ю.І. ПЕРШИНА, О.В. ШИЛИН 
Украинская инженерно-педагогическая академія 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ 3D ТЕЛА ПО ИЗВЕСТНЫМ ЕЕ 

ТОМОГРАММАМ НА СИСТЕМЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРФЛЕТАЦИИ ФУНКЦИЙ 

 
Исследован метод восстановления внутренней структуры трехмерного тела с помощью 

полиномиальной интерфлетации с использованием известных томограмм (следов), лежащих на системе 
произвольных плоскостей, который является обобщением метода восстановления тела по известным 
томограммами на системе трех групп параллельных плоскостей. Приведены теоремы об 
интерфлетационных свойствах и погрешности построенного оператора. 

Ключевые слова: интерфлетация функций трех переменных, томограмма, компьютерная 
томография. 

 
Y.I. PERSHYNA, O.V. SHILIN 

Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy 
 

RESTORATION OF INTERNAL STRUCTURE 3D BODY BY KNOWN HER TOMOGRAMS ON A 
SYSTEM OF ARBITRARY PLANES USING THE INTERFLATATION FUNCTIONS 

 
We studied a method of restoring the three-dimensional internal structure of the body with the help of polynomial 

interflatation using conventional tomograms (trace) lying on a system of arbitrary planes, which is a generalization 
of the method of recovery of the body of a famous tomograms on a system of three groups of parallel planes. This 
theorem about interfletaionaly properties and construction of the operator error. 

Keywords: interflatation functions of three variables, tomogramma, computed tomography 

Постановка проблеми 

В останній чверті 20-го століття в практиці медичних досліджень, а також при неруйнівному 
контролі тривимірних об'єктів, при проведенні наукових досліджень у різних областях науки і техніки тощо, 
знайшли широке застосування комп'ютерні томографи [1–3], які дозволяють відновлювати внутрішню 
структуру тіла не розрізаючи його. При цьому виник новий клас задач  ̶  задач відновлення внутрішньої 
структури тривимірного тіла за відомими його томограмами на декількох площинах. 

В роботах [4–5] були побудовані та досліджені оператори поліноміальної та сплайн-інтерфлетації 
[6] функції трьох змінних за відомими слідами на системі трьох груп площин (в кожній групі площини 
паралельні) і на основі цих операторів була розв’язана задача тривимірної комп’ютерної томографії, у 
випадку, коли відомі томограми в системі трьох груп перерізів (паралельна схема сканування). Була 
доведена висока точність розроблених методів. Відомими є методи розв’язання 3D задачі комп’ютерної 
томографії за допомогою конусоподібної та спіральної схеми сканування, в яких задані площини не є 
паралельними [7-9].  
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Робота присвячена розв’язанню задачі відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла за 
відомими томограмами, що лежать на системі довільно розташованих площин. Розроблений в статті метод є 
узагальненням методів, розроблених авторами в роботах [4-5] та є більш точним, ніж відомі методи авторів 
[7-9]. 

 
Основна частина 

Побудова оператора інтерфлетації на системі довільно розміщених площин 
Побудуємо оператор, який дозволить відновити просторово змінний коефіцієнт поглинання 

3
1 2 3( ), ( , , ),f x x x x x x R= ∈  всередині тривимірного тіла за відомими його зображеннями (томограмами) 

( )kT x ) на системі будь-яких N  перерізаних площин, які задаються наступними рівняннями 
3

1
: ( ) : 0k k kp p k

p
x a x

=

Π ω = − γ =∑ , 1,k N=  
3

2

1
1,kp

p
a

=

=∑  

 Вважаємо, що в одній точці перетинається на більше трьох площини.  

Введемо наступні позначення:  

1).      1 2 3

1 2 3

ik i i i

k k k

i j k
a a a

a a a

τ =



 

 – вектор, направлений вздовж лінії перетину площин 0, 0;i kω = ω = ; 

2). 1 2 3{( , , ) ( , , ) , }i k l ikl ikl ikl iklM i k l V x x x i k l= Π ∩Π ∩Π = = ≠ Ο ≠ ≠/ , де iklV  – точка перетину трьох 
площин;  M  ̶  множина точок перетину; 

3).   ,ik i kΓ = Π ∩Π ≠ Ο/ – ребра, по яких перетинаються дві площини на яких лежать відповідні 
томограми; 

4).  
1 2 3

1 2 3

1 2 3

i i i

ikl k k k

l l l

a a a

a a a
a a a

∆ = – визначник, складений із коефіцієнтів рівняння заданих площин; 

5). ( )k xΤ  – томограма, яка лежить на площині kΠ . 

Означення 1[4]. Томограмою ( )kT x  (слідом функції ( )f x ) на площині ( ) 0k xω =  за умови, що 

коефіцієнти , 1,3kia i =  не дорівнюють нулю, будемо називати одну з трьох функцій: 

1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1

1 2 1 3 3 1 1 1 3 3 2 3 2

1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3

( ( , ), , ) (( ) / , , ), 0
( ) ( , ( , ), ) ( ,( ) / , ), 0

( , , ( , )) ( , , ( ) / ), 0

k k k k k k

k k k k k k k

k k k k k k

f x x x x x f a x a x a x x a
T x f x x x x x f x a x a x a x a

f x x x x x f x x a x a x a a

γ − − ≠ 
 = = γ − − ≠ 
  γ − − ≠ 

,   
1 2 3

1 3 2

2 3 1

( , ), 0
( , ), 0
( , ), 0

x x x
x x x x

x x x

=
= =
 =

, 

де , 1,3k kpx x k= =  ̶ вирази, що отримують розв’язанням рівняння ( ) 0k xω =  відносно змінної px . Якщо 

( ) 0k xω =  залежить від однієї або двох змінних, то томограмою ( )kT x  на kΠ  будемо називати, відповідно, 

дві або одну функції. Наприклад, якщо :kΠ  1 1 2 2 0k k k ka x a xω = + − γ = , то томограмою ( )kT x  на цій площині 

буде функція 1
1 2 2 2 3( ( ), , )k k kf a a x x x− γ −  або функція 1

1 2 1 1 3( , ( ), )k k kf x a a x x− γ − . Якщо :kΠ  

,1 1( ) 0,k k kx a xω = − γ =  1 0ka ≠ , то томограмою ( )kT x  на цій площині буде одна функція 1
1 2 3( , , )k kf a x x− γ . 

Таким чином, поняття томограми включає в себе площину і функцію, задану в точках цієї площини. 

Але за виглядом ( )kT x  не можна відновити просторово змінний коефіцієнт поглинання всередині 

тривимірного тіла (внутрішню структуру). 

 Нехай томограми ( ), ( ), ( )i k lx x xΤ Τ Τ  перетинаються в точці iklV . Позначимо  

( ) ( ) ( ),k ik kl
li ikl l i

ikl kli
u x V x xτ τ

= + ω + ω
∆ ∆

 ( ) ( ).kl
i ikl i

kli
w x V xτ

= + ω
∆
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Теорема 1. Оператор 3( ) ( )iklL x C R∈  вигляду 

( ) [ l i k k i i k k l
ikl ik kl li li kl kl li li ikL x L L L L L L L L L= + + − − − ]( ),l i k

ik kl liL L L x+  
де 

( ) ( ( ))l l
ik l ikL x T u x= , ( ) ( ( )),l i

ik kl l kL L x T w x=  
( ) 0, ( ) 0

( ) ( )
i l

l i k
ik kl li k x x

L L L x T x
ω = ω =

= . 
є оператором інтерфлетації функції трьох змінних, побудований на  трьох площинах, тобто задовольняє 
умовам  2( ) ( ), 0r

kT x C R r∈ ≥  та умовам С.М. Нікольського, які на ребрі klΓ  зводяться до перевірки 
рівностей 

( ) 0 ( ) 0
( ( )) ( ( )) ,

l k

k l
k li l ilx x

T u x T u x
ω = ω =

=  

тобто значення томограм, на лінії перетину повинні співпадати для всіх томограм, що перетинаються. 
Аналогічний вигляд мають ці умови на ребрах ,ik liΓ Γ .  

В точці iklV  умови Нікольського зводяться до перевірки рівностей 

( ) 0, ( ) 0 ( ) 0, ( ) 0
( ( )) ( ( ))

i k l i

l k
l ik k lix x x x

T u x T u x
ω = ω = ω = ω =

= =
( ) 0, ( ) 0

( ( ))
k l

i
i kl x x

T u x
ω = ω =

, 

тобто значення томограм в точці перетину повинні співпадати для всіх томограм, що перетинаються. 
Розповсюдження результатів на випадок більшої кількості площин, ніж три, проводиться в теоремі 4 завдяки 
використанню розкладу одиниці. 

Приклад 1. Нехай в просторі задано три площини, які мають рівняння 

1
3 1( , , ) 0,

2 2
x y z x y zω = + + =

 

 
2

1 3 3( , , ) 0
2 2 4

x y z x y zω = + − = ,  

3( , , ) 0x y z zω = = . 
Томограми, які лежать на цих площинах, відповідно можуть мати наступний вигляд: 

11 0( , ) ( , , ) ( , 2 3 , ),T x z f x y z f x z x z
ω =

= = − −
  22 0

3( , ) ( , , ) ( 3 , , ),
2

T y z f x y z f z y y z
ω =

= = −  

33 0( , ) ( , , ) ( , ,0).T x y f x y z f x y
ω =

= =  

Умови С.М. Нікольського на ребрі, утвореному площинами 1 0ω =  та 3 0ω = , будуть мати вигляд: 

01
03

30 10( , , ) .f x y z T T
ω =
ω =

= =
01
03

( , , ) ( , ,0)
3
yf x y z f y

ω =
ω =

= − , 30
3

( , ,0) ( , ,0),
3

yx
yT f x y f y

=−
= = −

 

10
0

2( , , ) ( , ,0)
3 3z

z y yT f y z f y
=

− −
= = − . 

Аналогічно можна записати умови С.М. Нікольського на інших двох ребрах. 
Теорема 2. Нехай внутрішня структура тривимірного тіла описується функцією 

( ) ( ) ( 3)rf x C r∈ Ω ≥ , яка має томограми ( ), 1,k x k NΤ = , задані на площинах kΠ  відповідно, та задовольняє 
умови ( ) ( )

s sf x T x
Π

= . Тоді для похибки ( ) ( ) ( )ikl iklR f x I L f x= −  наближеного відновлення внутрішньої 

структури ( )f x  оператором ( )iklL x , побудованим за допомогою даного набору площин та томограм, 
виконується рівність 

1 2 3 3

0 0 0

( )
i k l

kl li ik
ikl ikl i k l i k l

i k l kli lik ikl
R f x f V t t t dt dt dt

t t t

ω ω ω  τ τ τ∂
= + + + 

∂ ∂ ∂ ∆ ∆ ∆ 
∫ ∫ ∫ .  (1) 

Теорема 3. Нехай множина довільних томограм, які знаходяться на площинах, що задаються 
рівняннями: 

: ( ) 0, 1, ,k k x k NΠ ω = =    
задовольняє умову: в одній точці 1 2 3ikl i k lV = Π ∩Π ∩Π  перетинаються не більше трьох томограм. Тоді 
система функцій 
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1
, ,

1
, ,

( )

( )
( )

N

j
j
j i k l

ikl N

j ikl
j
j i k l

x

h x
V

=
≠

=
≠

ω

=
ω

∏

∏
 

має властивості , , ,( ) , , 1, , , 1, , , 1. .ikl i k l i i k k l lh V i i n k k m l l s′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= δ δ δ = = =  та є розкладом одиниці, тобто 

, ,
( ) 1

m

ikl
i k l M
i k l

h x
∈

≠ ≠

=∑ . 

Теорема 4. Нехай томограми 2( ) ( )r
kT x C R∈ , 3r ≥  задовольняють умовам С.М. Нікольського на 

ребрах і в точці перетину площин. Тоді функція 

( ), ,
( ) ( ) ( )ikl ikl

i k l M
L x h x L x

∈

= ∑  

є поліноміальним інтерфлетантом із властивостями 
( ) ( ),rL x C∈ Ω  ( ) ( ), 1,

s sL x T x s N
Π

= =  

При цьому ( ) ( ), 3rf x C r∀ ∈ Ω ≥ , що задовольняє умовам теореми 3, виконується рівність 

( ) ( ), ( ) ( ) ( ),L x Lf x f x Lf x R f x= = +  ( ), ,
( ) ( ) ( ) ( )ikl ikl

i k l M
R x f x h x R f x

∈

= ∑  

де ( )iklR f x  визначається формулою (1), а ( )iklh x  – допоміжні поліноми, що визначаються в теоремі 3. 
Теорема 5. Абсолютна неусувна похибка E  побудованого інтерфлетанта в припущені, що 

( , , )f x y z   задані на площинах kΠ , тобто відповідні томограми задані наближено kδ , тобто  

( ) ( )k k kT x T x− ≤ δ 1,k n= , 

а також ( ) ( )
i i

kk kiT x T x
Π Π
− ≤ δ , 1, , 1,k n l m= = , 

( ) 0, ( ) 0 ( ) 0, ( ) 0
( ) ( )

i l i l
kk kilx x x x

T x T x
ω = ω = ω = ω =

− ≤ δ ,. 

дорівнює 

( ), ,
i k l i k i l k l i k l

i k l M
E

∈

≤ δ + δ + δ + δ δ + δ δ + δ δ + δ δ δ∑ . 

 
Тестовий приклад відновлення функції трьох змінних за допомогою оператора інтерфлетації 

за відомими її слідами на системі довільно розташованих площин. 

За викладеною методикою був розроблений комплекс програм в системі комп’ютерної математики 
MathCad. Результати її тестування демонструють високу точність. 

Продемонструємо результати роботи програми. 
Нехай задані 4 площини : ( ) 0k k xΠ ω =  у вигляді 

1
1

3
x y z+ + −

ω = , 2
1

3
x y z− + + −

ω = , 3
1

3
x y z− + −

ω = ,  4
4

3
x y z− − + −

ω = , 

які перетинаються в чотирьох точках: 
123 124 134 234(0,0,1), (0, 1.5,2.5), ( 1.5,0,2.5), ( 1.5, 1.5,1)V V V V= = − = − = − − . 

Як бачимо, в одній точці не перетинається більше трьох площин. 
Про функцію 2

1 2 3( ) 10 5F x x x x= + +  відомі її сліди на заданих площинах, тобто томограми 

1

2
1 1 1 2( ) 0( ) ( ) 5 5 5xx F x x x x

ω =
Τ = = − + + , 

2

2
2 1 1 2( ) 0( ) ( ) 5 15 5xx F x x x x

ω =
Τ = = − + + , 

3

2
3 1 1 2( ) 0( ) ( ) 5 5 5xx F x x x x

ω =
Τ = = + + + , 

4

2
4 1 1 2( ) 0( ) ( ) 5 15 5xx F x x x x

ω =
Τ = = + + + . 

 За теоремою 4 був побудований оператор інтерфлетації, який використовує лише задані томограми 
та рівняння площин, на яких лежать томограми. Після спрощення побудований оператор набуває вигляду 
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2
1 2 3( ) 10 5L x x x x= + +  

 
Висновки 

 
З тестового прикладу робимо висновок, що побудований оператор інтерфлетації за відомими 

томограмами (слідами) на системі довільно розташованих площин точно відновив квадратичну функцію, 
чого не можливо досягнути за допомогою операторів інтерполяції, які використовуються в сучасних 
методах комп’ютерної томографії.  

Викладений метод відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла за допомогою операторів 
інтерфлетації у випадку відомих томограм, що лежать на системі бідь-яких площин, є узагальненням 
розробленого авторами методу відновлення за відомими томограмами на системі трьох груп перерізаних 
площин і має таку ж високу точність.  
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О ВЫВОДЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА 

 
В статье обсуждаются методы построения кинетического уравнения технологического процесса. 

Представлена модель взаимодействия предметов труда с технологическим оборудованием, положенная в основу 
вывода кинетического уравнения. Рассмотрены численные характеристики, описывающие состояние 
производственной линии. 

 Ключевые слова: кинетическое уравнение, производственная линия, массовое производство, незавершенное 
производство, балансовые уравнения, квазистатический процесс, стохастический процесс 
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DERIVATION OF KINETIC EQUATIONS OF THE PRODUCTION PROCESS 
 

The paper discusses methods of constructing the kinetic equation of the technology process. The article presents a 
model of the interaction of objects of labor with technological equipment, which is the basis for the derivation of the kinetic 
equation. To describe the state of the production line introduced numerical characteristics. 

Keywords: kinetic equation, the production line, mass production, work in progress, balance equations, quasi-static 
process, stochastic process 

 

Постановка проблемы и анализ последних публикаций 
Моделирование сложных динамических производственных процессов является эффективным 

методом их исследования [1,2]. Один из распространенных классов образуют производственные системы, в 
которых характер наблюдаемых производственных процессов имеет стохастическую природу [2, 3, 4, 5, 6]. 
Закономерности, присущие равновесным состояниям в производственных системах во многом аналогичны 
тем, которые имеют место в физических (термодинамических) системах [7, 8]. Они оказались столь 
глубокими и полезными, что провозглашены для термодинамических и производственных систем в качестве 
неких общих принципов: Ле Шателье-Самуэльсона, Карно-Хикса [9]. На основании данных принципов 
функционирование современного поточного производства может быть представлено в виде стохастического 
процесса, в ходе которого производственная система переходит из одного состояния в другое [6,10]. 
Состояние производственного процесса определяется через состояния общего числа N  предметов труда [6]. 
При переходе предмета труда из одного состояния в другое происходит превращение ресурсов (сырья, 
материалов, живого труда) в готовый продукт в результате целенаправленного воздействия оборудования. 
Состояние j -го предмета труда в фазовом пространстве будем описывать параметрами состояния 

( )Α
→

= jjjjj S,S,S,SS ....,..., ,21, α , ( )Α
→

= jjjjj ,,, µµµµµ α ....,..., ,21, , где α,jS  (грн) стоимость 

перенесенного −α го технологического ресурса или его части на  j -ый предмет труда, αµ ,j  (грн/час) 

интенсивность переноса стоимости −α го ресурса на j -ый предмет труда, Nj ≤<0 , A≤<α0  [6]. 
Состояние параметров производственного процесса в некоторый момент времени будет определено, если 

определены параметры состояния предметов труда 







 →→→→

NN ,S,S µµ ....11  и целевая функция 







 →→

jj ,SJ µt,  [11, 

12], а в любой другой момент времени найдено из уравнений состояний предметов труда [6,12]. Однако, 
если количество предметов труда N  много больше единицы, то решить систему- из N -уравнений второго 
порядка практически невозможно [13, 14]. Последнее уточнение требует перехода от предметно-
технологического описания (микроописания) к агрегированному потоковому (макроскопическому) 
описанию с элементами вероятностной природы. Основная трудность при таком описании состоит в том, 
чтобы выделить характеристики параметров состояний [15] предметов труда [1, 6], которые можно было бы 
измерить при исследовании реальных производственных процессов [12, 13]. Вместо того, чтобы 
рассматривать состояние производственного процесса с параметрами состояния предметов труда 








 →→→→

NN ,S,S µµ ..11 , введем соответствующим образом нормированную дискретную фазовую функцию 

распределения числа N  предметов труда в фазовом пространстве ( )μt S,,  [6, 16]. Каждая точка в данном 
пространстве состояний [15,16,17] будет задавать состояние предмета труда. Разумно ожидать, что при 

больших N  ( 510≈N шт. [18], 410≈N шт. [13]) функцию будет хорошо аппроксимировать непрерывная 

фазовая функция распределения предметов труда ),Sχ(t,
→→
µ  по состояниям [6, 16, 19, 20].  Если 
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производственная система выпускает K видов изделий [21,с.445], K=10, то потребуется получить функцию 

распределения для каждого k -ого вида ),S(t,χk
→→
µ , (k=1..K). Перед рассмотрением многокоординатных 

(многоресурсных, A≤<α0 ) моделей производственного процесса, в межоперационных заделах которого 
находятся партии K -видов взаимодействующих друг с другом и с оборудованием изделий), исследуем 
закономерности обработки партий N -предметов труда одного вида, ( )1>>N . Полагаем, что обработка 
происходит на последовательно расположенных M обобщенных операциях поточной линии (рис.1), 
( )1>>M  [23]. Полученные закономерности имеют общий характер как для однопоточных, так и для 
многопоточных линий с широким разнообразием ресурсов  [10, 23].  

 
Рис. 1.  Схемы потоков предметов труда ( m - оборудование, b -буфер) [23] 

 
Построение кинетического уравнения производственной системы 

Разобьем фазовое пространство на такое число ячеек, чтобы размеры ячейки ΔμΔS=ΔΩ ⋅  
содержали внутри себя большое число предметов труда (рис.2). Можно провести оценку количества изделий 
в ячейке ΔμΔS=ΔΩ ⋅ . Для процесса, состоящего из 100≈M  [13], 250≈M  [23, c.4589], 300≈M  

[21, с.445] операций с количеством предметов труда в незавершенном производстве 510≈N шт. [25], 
410≈N  шт. [13], m-ая операция в заделе содержит усредненное количество предметов труда 

( ) 310≈MN шт. Влияние количества операций M  на точность расчетов исследовано в [6, с.23], где дан 

анализ результатов расчетов, полученных с помощью DES- и PDE-моделей для 50=M  ( 410N≈ ) 
операций, демонстрирующий  удовлетворительную точность. Наряду с 50=M  выполнен сравнительный 
анализ для 10=M  операций. Показано, что данное количество может быть использовано для грубого 
приближения. Вместо того, чтобы фиксировать точные значения параметров предметов труда, приближенно 
охарактеризуем состояние производственного процесса числом предметов труда в ячейках ΔΩ  с 

координатами параметров предмета труда [ [SSSS j ∆+∈ , , [ [µµµµ ∆+∈ ,j , (рис.2).  
 

 
Рис. 2.  Элементарная ячейка фазового технологического пространства 

 

Если размеры ячейки достаточно малы, то приближенное описание будет нести в себе столь же 
подробную информацию, что и точное. Для технологического процесса, состоящего из нескольких сотен 
операций разумно перейти к непрерывному описанию параметров, характеризующих операцию, 
рассматривая наряду с [23] основным пределом при ∞→N  и предельный случай 1>>M . В силу того, 
что произведение dΩμ)S,χ(t, ⋅  представляет собой число предметов труда в ячейке dΩ  фазового 
пространства с координатами [ [dSSSS j +∈ , , [ [µµµµ dj +∈ , , то интегрирование по объему Ω  фазового 

пространства ( )μS,  дает, общее количество N  предметов труда, находящееся в незавершенном 
производстве [6, 19]: 
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( ) N=dSdμμS,t,χ
dS

∫ ∫
∞

0 0
,  ∫ ∫

∞
=

dS
dSdΩ

0 0
µ    (1) 

 

где dS (грн)- себестоимость изделия. Пределы интегрирования 0=S  и dSS =  задают диапазон 
изменения координаты S , [ ]dSS ,0∈ , определяющей положение предмета труда вдоль технологического 
маршрута. Примем (1) в качестве условия нормирования для фазовой функции распределения 

μ)S,χ(t, предметов труда по состояниям [6, 16, 19, 20], которое представляет закон сохранения количества 
изделий, находящихся в производственном процессе  [6]. Введем числовые характеристики    

[ ]kk μ)dS,(t, χµχµ =⋅∫
∞

0

,      (2) 

отражающие существенные черты распределения по состояниям находящихся в незавершенном 
производстве предметов труда. Характеристики (2) для функции распределения μ)S,χ(t,  определим как 
моменты k-го порядка, [20, с.906]. Часто удается решить задачу, оставляя в стороне законы распределения, 
оперируя при этом числовыми характеристиками. Числовые характеристики и связанный с ними метод 
моментов играют важную роль при построении многих статистических теорий динамических систем [6]. 
Существенное значение в моделях производственного процесса имеют нулевой [ ] [ ] ),(00 Stχχ =  и первый 

[ ] [ ] ),(11 Stχχ =  моменты функции распределения предметов труда по состояниям [19], определяющие 
плотность распределения предметов труда по позициям и темп обработки предметов труда на операциях 
[26, c.37]. Изменение функции распределения μ)S,χ(t,  предметов труда по состояниям обусловлено 
стохастическим характером взаимодействия предметов труда с оборудованием и между собой [23, c.4591]. 
Такое взаимодействие охарактеризуем функцией ),,( µStG  

),,(),,( µµ StG
dt
Stdχ

= ,     (3) 

учитывающей пространственную схему расположения оборудования, законы воздействия оборудования на 
предмет труда с целью переноса ресурсов и механизмы взаимодействия предметов труда друг с другом. 
Взаимодействие предметов труда друг с другом определяется как приоритетами обработки (правила 
обработки FIFO, LIFO…), так и ограничениями  на технологические режимы. Полная производная в (3) 
означает дифференцирование вдоль фазовой траектории предмета труда. Если движение предмета труда в 
пространстве состояний является детерминированным, задается уравнениями Эйлера для целевой функции 
производственной системы [11, 12], то уравнение (3) в силу теоремы Лиувилля превращается в тождество 

0),,( =µStG . Запишем полную производную μ)S,χ(t,  в виде 

dt
dStχ

S
Stχ

t
Stχ

dt
Stdχ µ

µ
µµµµµ

⋅
∂

∂
+⋅

∂
∂

+
∂

∂
=

),,(),,(),,(),,(
    (4) 

и представим уравнение (3) следующим образом: 

),,(),,(),,(),,( µµ
µ

µµµµ StG
dt
dStχ

S
Stχ

t
Stχ

=⋅
∂

∂
+⋅

∂
∂

+
∂

∂
.    (5) 

В уравнении (5) µ  есть усредненная интенсивность переноса ресурсов по всем предметам труда в 

ячейке dΩ  с координатами [ [dSSSS j +∈ , , [ [µµµµ dj +∈ ,  [6]. Подставим вместо dt
dµ  в (5) 

уравнение, задающее нормативную траекторию движения предмета труда в ячейке dΩ  [6,11,12, 16, 20], 
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] ),(

),(

),(

S),(

),(

),(

),(

tdt
d

0

1

0

1

0

1
Stf

St

St

St

St

St

St
=














∂
∂

+













∂
∂

=
χ

χ

χ

χ

χ

χµ ψψψ , 
dt
dS

=µ ,  (6)  

где [ ] ),(1 St
ψ

χ  – темп обработки предметов труда оборудованием в точке технологического маршрута с 

координатой S . Уравнение (6) связывает выпуск изделий в месте  технологического маршрута, заданном 
координатой S  с количеством необходимых затрат технологических ресурсов для преобразования предмета 
труда. Соотношение вида (6) обеспечивающее связь выпуска с затратами, может быть определено как 
производственная функция обобщенного оборудования, находящегося в указанном месте технологического 
маршрута. Кинетическое уравнение технологического процесса позволяет описать эволюцию перехода 
состояния производственного процесса к равновесному состоянию: 
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),,(),(),,(),,(),,(
µ

µ
µ

µ
µµ StGStfStχ

S
Stχ

t
Stχ

=⋅
∂

∂
+⋅

∂
∂

+
∂

∂
,   ( ) ,0St,χ = ( )∞S,t,χ =0.   (7) 

Кинетическое уравнение вида (7) использовано в [26] (2003) при построении балансовых моделей  
поточных линий. Параллельно в США Ringhofer при исследовании производственных процессов компании  
“INTEL” получили кинетическое уравнение для квазистатичного описания поточной линий  

),,(),,(1),,( trxG
x

trxχ
rt

trxχ
=

∂
∂

+
∂

∂ ,     (8) 

где координаты фазового пространства rx   ,  – степень незавершенности изготовления изделия 
(соответствует позиции) и эффективное время его обработки. Построение кинетических уравнений 
составляет одну из основных задач статистической теории систем управления производственными линиями 
[6,19,28]. Кинетическое уравнение (7), (8) принимает реальный смысл после установления вида функции 

),,( µStG . При движении предмета труда по технологическому маршруту оборудование оказывает 
воздействие на предмет труда, изменяя его качественно и количественно. Стохастический процесс 
воздействия со стороны оборудования на предмет труда описывается плотностью распределения 

)~
 ψ  ψ ,μμψ(t,S,  случайной величины ψµ  , где ψµ  

~  и ψµ  – интенсивность переноса ресурсов на предмет 

труда до и после воздействия [27]. Сечение случайного процесса для нормативной траектории, 
характеризующего интенсивность переноса ресурсов в момент времени t в точке технологического 
маршрута с координатой S  представляет собой случайную величину [12] ψµ   с плотностью распределения  

),μμψ(t,S,  ψ  ψ
~ . Вероятность того, что в результате воздействия оборудования на предмет труда значение 

ψµ  окажется в пределах )d+;( ψψψ µµµ     есть величина  ψ ψ  ψ )dμ,μμψ(t,S,~ , а полная вероятность 

перехода в любое состояние равна единице: 

1~

0
=)dμ,μμψ(t,S,  ψ ψ  ψ∫

∞
.     (9) 

Для нормативной технологической траектории, характеризующей изменение состояния предмета 
труда в результате обработки при переходе от одной обобщенной операции к другой, математическое 
ожидание интенсивности переноса ресурсов ψµ   на предмет труда может быть вычислено:  

 ψ ψ ψ  ψ ψ μ=)dμ,μμψ(t,S,μ∫
∞

⋅
0

~ .   (10) 

Функция )~
 ψ  ψ ,μμψ(t,S,  определяется из конструкторско-технологической документации или в 

результате экспериментального исследования [24] состояния предмета труда при переходе от одной 
операции к другой. На рис.3а для партии из 920 предметов труда в фазовом пространстве ),( rx  изображены  

 
а 

 
                          б 

                              
в 

 
                                        г 

Рис. 3.  Экспериментальные данные [24]: а–траектория )(xΣΤ ;  б, в, г – гистограмма распределения предметов труда по 
позициям для  t =20; t =30;  t =40. 
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экспериментально технологические траектории )(xΣΤ , отображающие зависимость суммарного 
эффективного времени обработки предмета труда от места обработки в технологическом маршруте. На 
рис.3 представлены гистограммы распределения предметов труда по технологическим позициям для разных 
периодов времени ( б – t =20, в – t =30, г –  t =40) с момента начала обработки партии изделий. Замеры 
производились на поточной линии по производству полупроводниковой продукции компании “INTEL” [24] 
с целью изучения влияния колебаний длительности эффективного времени обработки на 
продолжительность производственного цикла. Данный экспериментальный материал является достаточным 
для построения табличной функции ),μμψ(t,S,  ψ  ψ

~ , которая аппроксимирована гладкой непрерывной 

функцией. При ее построении рассматривается технологический процесс, состоящий из последовательности 
обобщенных операций. При проектировании поточных линий для обеспечения требуемой 
производительности используют последовательно-параллельное расположение обобщенных единиц 
оборудования (рис.1) [23]. Для учета количества обобщенного оборудования в пределах интервала 
обобщенной операции [ ]mm SS ,1−  введем понятие плотности размещения оборудования ( )StλPlant ,  

вдоль технологического маршрута [ ]dS,0 . Это обусловлено тем, что каждая обобщенная единица 
оборудования состоит из множества участков, модулей, узлов, подузлов и прочих отдельно представленных 
частей общего оборудования, распределенных вдоль траектории обработки предмета труда в пределах 
обобщенной траектории. Зависимость от t в функции ( )StλPlant ,  предполагает возможность изменения 
количества оборудования за промежуток времени производственного цикла, например, за счет 
включения/выключения резервных единиц оборудования. Количество обобщенных единиц оборудования в 
момент времени t в пределах интервала обобщенной операции [ ]mm SS ,1−  (рис.4.) тогда может быть 
определено как 

ψψψψ µµµψµ  
0

   ),~S,,(1 dt
Nm

∫
∞

.     (11) 

 
Рис. 4.  Плотность расположения оборудования ( )Stλnorm , , ( )StλPlant , , 1=∆ mS . 

 
Если m-ой обобщенной операции соответствует только одна обобщенная единица оборудования то, 

соответственно интеграл (11) равен единице. Часто единицу обобщенного оборудования можно представить 
в виде последовательно расположенных модулей, каждый из которых в целях повышения 
производительности операции имеет возможность для дублирования. Пусть в пределах модуля выполняется 

соотношение ( ) mBnorm P=dSStλ∫
b

1-b

S

S
, , [ ] [ ]mmbb SSSS ,, 11 −− ∈ , ( ) 1,

m

1-m

S

S
=dSStλnorm∫ . Тогда для m-ой 

обобщенной операции с дополнительным количеством n-модулей справедливо ( ) mBPlant Pn=dSStλ ⋅+∫ 1,
m

1-m

S

S
 

(рис.4), где ( )dSStλPlant ,  – количество единиц обобщенного оборудования на отрезке [ ]dSSS +, . В 
единицу времени элемент объема ΔμΔS=ΔΩ ⋅ , [ [dSSSS +∈ , , [ [µµµµ d+∈ ,  посетило в среднем 
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dμμμ)S,χ(t, ⋅⋅  предметов труда, испытав при этом ( ){ } { }dμμμ)S,χ(t,dSStλPlant ⋅⋅⋅⋅,  актов воздействия 
оборудования на предметы труда. Вероятность того, что в результате воздействия оборудования на предмет 
труда значение случайной величины µ  окажется в пределах )d+;(    

~~~ µµµ  есть величина μd~)~,S,t,( ⋅µµϕ , а 
полная вероятность перехода в любое состояние. 

1~

0
=,μμ)dμ(t,S,∫

∞
ϕ .     (12) 

Таким образом, число предметов труда, испытавших в единицу времени воздействие со стороны 
технологического оборудования и принявших значения  случайной величины в пределах )d+;(    

~~~ µµµ  
есть произведение вероятности перехода μd~)~,S,t,( ⋅µµϕ  на общее количество предметов труда 

( ) dμμμ)S,χ(t,dSStλPlant ⋅⋅⋅⋅, , испытавших воздействие оборудования  
( ) dμμμ)S,χ(t,dSStλμd Plant ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ,~)~,S,t,( µµϕ .    (13) 

Плотность распределения ),~S,t,( µµϕ  случайной величины µ  может быть выражена через 
плотность распределения ),~S,t,(    ψψ µµψ  случайной величины ψµ  . При равномерном переносе 

ресурсов на все mN  предметов труда, находящихся в межоперационном заделе m-ой обобщенной операции, 
случайные величины µ  и ψµ  связаны функциональной зависимостью  [28,c.783], [29,c.117], [29, c.821]: 

=µ 1
 

−⋅ mNψµ ,     (14) 
предполагающей линейный закон увеличения времени обработки партии предметов труда с увеличением 
размеров очереди mN . Плотность распределения ),~S,t,( µµϕ  случайной величины µ  может быть 
представлена в виде: 

),~S,t,( µµϕ = )~ μ,Nμψ(t,S,NN mmm ⋅⋅⋅ .   (15) 
Моменты случайной величины µ  запишем через моменты случайной величины ψµ : 

[ ]0ϕ = µµµϕ dt∫
∞

0
),~S,,( = [ ]0ψ =1,    (16) 

[ ]1ϕ = µµµµϕ dt∫
∞

0
),~S,,( = ψψψψ µµµψµ  

0
   ),~S,,(1 dt

Nm
∫
∞

=
[ ]

mN
1ψ

=
[ ] ( )
[ ] ( )St

St
,
,

0

1
χ
χ ψ , (17) 

[ ]2ϕ = µµµϕµ dt∫
∞

0

2 ),~S,,( =
[ ]

2
2

mN
ψ

=
[ ] ( )
[ ] ( ) 















+










2

 

2
 

2

0

1 1
,
,

ψ

ψψ

µ

σ
χ
χ

St
St

,  (18) 

[ ]kϕ = µµµϕµ dtk∫
∞

⋅
0

),~S,,( =
[ ]
( )km

k

N

ψ
.    (19) 

где ψσ    – среднеквадратичное отклонение случайной величины ψµ  . Для многих практических случаев 

( )1,0...05,0
 

 ≈
ψ

ψ
µ

σ
, что позволяет приближенно записать 

[ ]2ϕ
[ ] ( )
[ ] ( )

2

0

1
,
,











≈

St
St

χ
χ ψ .    (20) 

Наряду с убытием (13) предметов труда из элемента объема dμdS ⋅  в элемент объема dμdS ⋅  
поступают предметы труда с объема μddS ~⋅  в количестве: 

( ) μd)S,χ(t,dSStλdμ Plant
~~~,),~,St,( ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ µµµµϕ .   (21) 

Произведя интегрирование разности (13) и (21) по всему диапазону значений µ~ , получим 
изменение количества предметов труда в элементе объема dμdS ⋅  в единицу времени  

( ) { }∫
∞

⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅
0

~))~,S,t,(~~),~,St,(, μdμS,χ(t,μ)μS,χ(t,μStλdμdS Plant µµϕµµϕ ,  (22) 
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откуда   
t
χ
∂
∂

+ ⋅
∂
∂
S
χ μ + ⋅

∂
∂
μ
χ f = { }∫

∞
⋅⋅−⋅⋅⋅

0

~))~,S,t,(~~),~,St,( μdμS,χ(t,μ)μS,χ(t,μλPlant µµϕµµϕ . (23) 

Для краткости записи использованы обозначения )μS,χ(t,χ = , [ ] [ ] )S,(t,kk χχ = , S)f(t,f = , 

( )Stλλ PlantPlant ,= . Принимая во внимание (16), уравнение (23) можно представить в виде: 

t
χ
∂
∂

+ ⋅
∂
∂
S
χ μ + ⋅

∂
∂
μ
χ f = ),,( µStG = [ ]













⋅−⋅⋅⋅⋅ ∫
∞

χµµµχµµµϕ
0

~)~,,(~),~S,,( dSttλPlant . (24) 

Для многомерного описания  уравнение (24) может быть записано как  

),,( µ




Stχ
t∂
∂

+ µ


),,( µ




 Stχ
S∂
∂

+ ),( Stf


),,( µ
µ







Stχ
∂
∂

= 

= [ ]












−∫
∞

),,(~)~,,(~),~,S,(),(
0

µχµµµχµµµϕ
















StdSttStλPlant .                                  (25) 

В большинстве интересных с практической точки зрения случаяев плотность распределения 
),~S,,( µµϕ t  не зависит от состояния предметов труда до испытания воздействия со стороны 

технологического оборудования. Тогда интегрирование в правой части (24) приводит к упрощению интегро-
дифференциального уравнения: 

t
χ
∂
∂

+ ⋅
∂
∂
S
χ μ + ⋅

∂
∂
μ
χ f = [ ]{ }χμχtλPlant ⋅−⋅⋅ 1)S,,( µϕ .  (26)  

 
Выводы 

Интегро-дифференциальное уравнение (24), (26) есть кинетическое уравнение, описывающее 
обработку предметов труда при их движении по технологическому маршруту, впервые получено в [26]. В 
случае, когда интенсивность µ  является медленно меняющейся во времени, const0 ≅µ=µ , 
(квазистатический процесс), кинетическое уравнение (24) приобретает вид: 

t
χ
∂
∂

+ ⋅
∂
∂
S
χ μ = [ ]













⋅−⋅⋅⋅⋅ ∫
∞

χµµµχµµµϕ
0

~)~,,(~),~S,t,( dStλPlant ;      0),(
dt
d

≅= Stfµ
,    (27) 

который используется при описании квазистатических технологических процессов [19,28]. Из уравнения 
0),( ≅Stf  (6) следует [ ] [ ] ),(),( 01 StconstSt χχ

ψ
⋅≅ , что требует пропорционального соответствия 

производительности оборудования количеству предметов труда в его межоперационном накопителе, 
является трудно реализуемым в практических условиях, за исключением случая синхронизации 

оборудования [ ] 0),(1 ≅
∂
∂ St
S ψ

χ . Кинетическое уравнение в форме (27) может быть использовано для 

построения моделей синхронизированных поточных линий. Следует заметить, что уравнение  

[ ] ),,()t,(~)~,,()~t,()t,(),,(1),,(

0
trxrrdrxtrr

x
trxχ

rt
trxχ

χωχω ⋅−⋅⋅Τ=
∂

∂
+

∂
∂

∫
∞

,  (28) 

правая часть которого построена с использованием метода случайной фазы, получено в [27, с.788]. 
Построенные на его основе балансовые уравнения применены для исследования синхронизированных 
поточных линий по производству полупроводниковой продукции компании “INTEL”. Здесь )t,( rΤ - 
плотность распределения случайной величины r , )t,( rω - вспомогательная фазовая функция [27, с.785]. 
Правая часть кинетического уравнения (28) в [27, с.788] записана в общем виде, требует дальнейшего 
углубленного исследования влияния как особенностей технологии обработки, так схем расположения узлов 
и агрегатов внутри единицы обобщенного оборудования. 
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На основе нестационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутых с 
помощью дифференциальной модели турбулентности Spalart-Allmaras, проведено параметрическое  
численное  исследование управления пространственным отрывом потока при взаимодействии  ударной 
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MATHEMATICAL MODELING OF HEAT TRANSFER INFLUENCE  
ON SUPERSONIC THREE-DIMENSIONAL FLOW SEPARATION  

AT FLOW AROUND CYLINDER INSTALLED ON THE PLATE 
 
The paper aim is the investigation of an actual research problem of heat transfer effect on the structure of  

three-dimensional supersonic separated flows, induced by shock wave with turbulent boundary layers interactions 
at flow around vertical cylinder installed on a flat plate. 

The investigations are made on the basis of the full three-dimensional and averaged Navier-Stokes 
equations closed with Spalart-Allmaras differential turbulence model. A finite-volume numerical method based on 
Roe scheme was used.  

Analysis of the results has revealed a significant effect of heat conditions on the structure of separated 
supersonic turbulent flow. The obtained results have shown that effect of heat transfer on the structure of shock 
wave/ boundary layers interactions is in fact the same for two-dimensional and three- dimensional cases. At the 
same time resulting action of heat transfer for two-dimensional and three-dimensional flows is different in 
principle. 

Keywords: supersonic flows, shock waves, heat transfer, Reynolds-averaged Navier-Stokes equations, 
turbulence model, flow separation control 

 
Введение 

Взаимодействие ударных волн с турбулентным пограничным слоем является одной из основных 
проблем сверхзвуковой аэродинамики, имеющих как фундаментальную, так и практическую важность. С 
практической точки зрения, это явление оказывает существенное влияние на характеристики сверхзвуковых 
летательных аппаратов, компрессоров и турбин с различным уровнем последствий. Теоретический интерес 
к течениям такого рода обусловлен тем, что здесь возникают все основные явления, присущие вязко-
невязким взаимодействиям: отрыв потока, турбулентность, значительные градиенты параметров, 
интенсивный теплообмен с обтекаемой поверхностью и т.д.    

Поскольку отрыв сверхзвукового турбулентного потока, как правило, нежелателен, проблема 
управления отрывом пространственных сверхзвуковых течений является весьма актуальной при 
организации тепловой защиты летательных аппаратов, рабочих поверхностей лопаток турбомашин, 
реактивных двигателей с изменяемым вектором тяги. Целью настоящей работы является численное 
исследование структуры трехмерного сверхзвукового турбулентного отрывного течения, вызванного 
взаимодействием ударной волны с пограничным слоем в условиях теплообмена с обтекаемой 
поверхностью.  
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Постановка задачи исследования 
 
Ударная волна генерируется круговым цилиндром, установленным вертикально на плоской 

пластине (рис. 1а). Число Маха невозмущенного потока составляло  5.2=∞M ; диаметр цилиндра 
81.3=D  см; толщина набегающего турбулентного пограничного слоя 5.20 =δ  см; число Рейнольдса, 

определенное по величине 0δ ,  составило 51085.4Re ⋅=δ  в соответствии с экспериментальными 
данными работы [1]. Условия теплообмена определялись отношением rw TT /   в диапазоне от 0.4 до 1.3. 

Здесь wT  - температура поверхности, ( )2)1(5.01 ∞∞ −+= MrTTr γ  - температура восстановления с 
коэффициентом восстановления 89.0=r  для турбулентных течений. Температура всех поверхностей 
полагалась одинаковой. 

Численное моделирование проводилось на основе решения полных трехмерных нестационарных 
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, записанных для произвольных криволинейных 
координат. Для расчета динамического коэффициента турбулентной вязкости использовалась 
однопараметрическая дифференциальная модель Spalart-Allmaras с дополнительным слагаемым, 
учитывающим влияние сжимаемости потока. Дискретизация исходной системы уравнений выполнена с 
помощью метода контрольного объема. Расчет конвективных слагаемых на гранях проводились на основе 
схемы Roe с симметричным ограничителем  второго порядка схем SLIP,  CUSP. Используемый численный 
алгоритм подробно изложен в работе [2].  

Расчеты проводились на сетке, содержащей  150·100·200 = 3·106 узлов. Для достижения 
установившегося решения требовалось 10000÷12000 итераций на каждый вариант расчета при числах 
Куранта CFL=1100÷1400, что составляло примерно 200÷300 часов процессорного времени PC Athlon 
3.4ГГц. 
 

  
а) б) 

 
Рис.1. Схема течения (а) и изолинии чисел Маха в расчетной области (б) 

 
 

Основная часть. Анализ полученных результатов 
 
Общая структура взаимодействия может быть иллюстрирована распределениями локальных чисел 

Маха в расчетной области, давления в плоскости симметрии перед цилиндром, а также распределениями 
предельных линий тока на поверхности пластины (рис. 1-4).  

В верхней части течение соответствует двумерному обтеканию кругового цилиндра 
сверхзвуковым потоком. Здесь образуется отошедшая головная ударная волна и веер волн разрежения за 
цилиндром. Наличие дозвуковой зоны в пограничном слое приводит к передаче возмущений вверх по 
потоку.  Вблизи пластины при взаимодействии с турбулентным пограничным слоем головная ударная 
волна разделяется на скачок отрыва и тыльный скачок, образуя тройную точку с выходящим из нее 
контактным разрывом. В распределении давления формируются два локальных пика. Один из них 
расположен на поверхности цилиндра несколько ниже поверхности контактного разрыва, обусловленный 
струйным характером присоединения потока в данной области. Второй пик давления вызван 
присоединением основного отрывного течения на плоской пластине непосредственно перед цилиндром.  

Перепад давления на головной ударной волне достаточно велик для образования отрывного 
течения. С точки зрения топологии отрыва потока образуется классический подковообразный вихрь 
(рис. 2). Нижняя часть набегающего пограничного слоя вовлекается в основной отрывной вихрь, который 
распространяется  вдоль линии скачка уплотнения, соответствующей невязкому течению. Следует 
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заметить, что ядро отрывного вихря является сверхзвуковым. Присоединение потока происходит на 
пластине в непосредственной близости от цилиндра, затем линия растекания отдаляется под углом ~ 350 ÷ 
400. Ниже линии присоединения образуется угловой вихрь, вращающийся в сторону, противоположную 
основному отрыву. Взаимодействие волн разрежения приводит к образованию двух смерчеобразных 
вихрей, поднимающихся от поверхности пластины вверх вдоль тыльной поверхности цилиндра. Скачки 
уплотнения в следе за цилиндром приводят к формированию еще одного хвостового подковообразного 
отрывного течения.  

Сравнение экспериментальных [1, 3] и численных распределений предельных линий тока на 
поверхности пластины показывает хорошее согласование в расположении как первичных, так и вторичных 
элементов структуры взаимодействия (рис. 2). Точка растекания в плоскости симметрии для условий 
приближенной теплоизоляции находилась на расстоянии Dx ⋅≈ 0.2 , что хорошо согласуется с 
экспериментальными данными   Dx ⋅≈ 9.1  работы [1].  

 
 

  
а) б) 

 
Рис.2. Распределение предельных линий тока на поверхности пластины  

а) экспериментальные данные [1, 3];     б) расчет настоящей работы  
Влияние теплообмена с обтекаемой поверхностью наглядно проявляется в распределениях 

давления и модуля коэффициента трения на поверхности пластины; а также давления и коэффициента 
трения по поверхности пластины в плоскости симметрии перед цилиндром (рис. 3, 4).  

При охлаждении происходит увеличение плотности газа вблизи твердой стенки, и соответственно 
его инерционности. Уменьшается дозвуковая зона набегающего пограничного слоя, меняется баланс сил  в 
вязко-невязком взаимодействии, отрыв наступает несколько позже. Это проявляется в смещении линии 
отрыва ближе к цилиндру (рис. 3). Линия присоединения также смещается ниже по потоку, однако это 
смещение незначительно, и в целом отрывная зона уменьшается в размерах.  

Влияние теплообмена проявляется также и для значений давления на обтекаемой поверхности. В 
зависимости от условий теплообмена изменяется влияние вверх по потоку. С уменьшением температуры 
поверхности значение «плато» давления увеличивается, что связано с увеличением интенсивности скачка 
отрыва.  

Было зафиксировано смещение тройной точки скачков уплотнения. Это обусловлено тем, что 
круговой цилиндр, установленный вертикально на плоской пластине, генерирует существенно 
криволинейную головную ударную волну. Изменение интенсивности скачка отрыва приводит к смещению 
«лямбда-ножки» в пространстве.  

Кроме того, происходит некоторое повышение давления в зоне присоединения отрывного вихря. 
Это объясняется уменьшением геометрических размеров углового вихря, вращающегося в сторону, 
противоположную основному отрыву, а также увеличением угла наклона присоединяющегося потока.  

Увеличение температуры обтекаемой поверхности имеет обратную тенденцию. Подогрев газа 
приводит к уменьшению плотности газа в пристеночном слое, утолщению дозвуковой области 
пограничного слоя. Возмущения проникают выше в набегающий поток, и, соответственно, отрыв 
возникает раньше. Частицы газа, которые при более низких температурах стенки проходили над отрывной 
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зоной, теперь вовлекаются в отрывное вихревое движение.  
Увеличение геометрических размеров отрывного вихря приводит к ускорению потока в его ядре. 

Это проявляется в некотором росте модуля коэффициента трения на поверхности пластины. Если для 
значения температурного параметра 4.0/ =rw TT  максимальное значение коэффициента трения на 

пластине составляло 3
max 1083.4 −⋅=fC , то при подогреве до 3.1/ =rw TT  максимальное значение 

коэффициента трения на пластине увеличилось до 3
max 1025.5 −⋅=fC . Кроме того, подогрев пластины 

приводит к смещению вниз по потоку хвостового подковообразного отрывного течения и смерчеобразных 
вихрей, расположенных вдоль тыльной поверхности цилиндра.  

 

  
а) б) 

 
Рис. 3. Распределение модуля коэффициента трения по поверхности пластины  

при 4.0/ =rw TT  (а)  и 3.1/ =rw TT  (б) 
 

  
 

Рис. 4. Распределение давления и коэффициента трения по поверхности пластины  
в плоскости симметрии перед цилиндром 

 
Выводы  

Для численного моделирования влияния теплообмена на отрыв пространственного сверхзвукового 
турбулентного потока использовались полные трехмерные нестационарные осредненные по Рейнольдсу 
уравнения Навье-Стокса, замкнутые с помощью однопараметрической дифференциальной модели 
турбулентности Spalart-Allmaras.  
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Установлено, что наличие теплообмена с обтекаемой поверхностью приводит к изменениям, как 
общей структуры, так и локальных характеристик сверхзвукового турбулентного отрыва. При обтекании 
кругового цилиндра, установленного вертикально на плоской пластине, общая интенсивность 
сверхзвукового отрывного течения для данного вида взаимодействия ударной волны с турбулентным 
пограничным слоем слабо зависит от теплообмена с обтекаемой поверхностью.  

 

Исследования выполнялись при частичной поддержке украинско-российского проекта «Керування 
відривом потоку у трансзвукових та надзвукових турбулентних течіях» (грант НАН Украины 12-01-14, № 
гос. регистрации  0114U002994, 0115U005158). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ  
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА В ВОЗДУХЕ 

 
Целью данной работы является разработка новой численно-аналитической модели, которая 

позволяет качественно и количественно воспроизводить процессы диэлектрического барьерного разряда 
при работе плазменного актуатора. Получено зарождение и развитие стримера для реальных 
конфигураций плазменных актуаторов на основе данной модели. Разработанная модель диэлектрического 
барьерного разряда предназначена для адекватного воспроизведения силы Лоренца, действующей на 
турбулентный поток частично ионизированного воздуха, в широком диапазоне амплитуд и частот 
приложенного напряжения, а также параметров и свойств диэлектрической поверхности. 

Ключевые слова: диэлектрический барьерный разряд, плазменный актуатор, динамика плазмы 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАЗМИ 

ДІЕЛЕКТРИЧНОГО БАР'ЄРНОГО РОЗРЯДУ В ПОВІТРІ 
 

Метою даної роботи є розробка нової чисельно-аналітичної моделі, яка дозволяє якісно і кількісно 
відтворювати процеси діелектричного бар'єрного розряду при роботі плазмового актуатора. Отримано 
зародження і розвиток стримера для реальних конфігурацій плазмових актуаторів на основі даної моделі. 
Розроблена модель діелектричного бар'єрного розряду призначена для адекватного відтворення сили 
Лоренца, що діє на турбулентний потік частково іонізованого повітря, в широкому діапазоні амплітуд і 
частот прикладеної напруги, а також параметрів і властивостей діелектричної поверхні. 

Ключові слова: діелектричний бар’єрний розряд, плазмовий актуатор, динаміка плазми 
 

D.O. REDCHYTS` 
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MATHEMATICAL MODELING OF PLASMA  

OF DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE IN AIR 
 
The aim of this work is to develop a new numerical-analytical model that allows to qualitatively and 

quantitatively reproduce the processes of dielectric barrier discharge at work plasma actuators was developed. The 
generation and development of the streamer to the real configuration of the plasma actuators was received on the 
basis of this model. The developed model of dielectric barrier discharge purpose for adequate reproduction of the 
Lorentz force acting on the turbulent flow of partially ionized air in a wide range of amplitudes and frequencies of 
the applied voltage, as well as settings and properties of the dielectric surface. 

Keywords: dielectric barrier discharge, plasma actuator, plasma dynamics 
 

Введение 
Применение плазменных актуаторов (ПА) на основе диэлектрического барьерного разряда (ДБР) 

относится к числу современных и перспективных способов изменения структуры течения. 
Совершенствование существующих конструкций плазменных актуаторов и их работы на основе 
диэлектрического барьерного разряда требует полного анализа всей совокупности протекающих физико-
химических процессов, включая как макроскопические характеристики ДБР, так и структуру отдельного 
микроразряда, а также состав продуктов плазмохимических реакций. 

Существующие математические модели динамики частично ионизированного потока опираются на 
эмпирические константы и пригодны только для отдельных классов течений. Разработка модели для 
описания процессов, исследуемых в широком диапазоне определяющих параметров, является актуальной и 
пока не решенной задачей в данной области знаний. 

Как показывает практика, для создания математической модели недостаточно просто выписать 
дифференциальные уравнения, описывающие конкретные физические процессы. Единая система, 
описывающая разнородные физико-химические процессы сталкивается с проблемой рассогласования по 
характерным временам и скоростям, разнородностью протекания физических процессов (диффузия, 
адвекция, кросс слагаемые в источниковых членах) и их математическим описанием. 

Одной из главных проблем является различие масштабов по времени протекания нелинейных 
физических процессов. Так слишком мелкий шаг интегрирования снижает общую работоспособность на 2-3 
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порядка. Процессы, приводящие к мелким шагам по времени (например, зарождение стримера) зачастую 
бывают локальными, т.е. происходят не во все время цикла, а в сравнительно небольшой период цикла. 
Использование традиционных численных методов связано с чрезвычайно большими и зачастую 
нерациональными затратами процессорного времени, что в свою очередь, ведет к невозможности 
проведения вычислительного эксперимента.  

 

Постановка проблемы исследования электродинамики,  
динамики и химической кинетики плазмы 

Исходя из результатов предыдущих исследований по методам математического описания 
низкотемпературной неравновесной идеальной плазмы [3, 4, 5], в качестве базового выбран диффузионно-
дрейфовый подход для описания пространственно-временной структуры диэлектрического барьерного 
разряда в воздухе при атмосферном давлении, включая кинетические явления и плазмохимические реакции.  

В качестве рабочего газа выступает воздух с фиксированной долей азота 2 0,78airN N =  и 
кислорода 2 0, 22airO N =  при нормальном давлении на уровне моря 101325p =  Н/м² (1 атм.). Температура 
воздуха принимается постоянной и равной 300T K= . Общее число молекул азота и кислорода в единице 
объема составляет 252, 447 10airN = ⋅  31 м . 

В работе рассматриваются электронно-возбуждённые и метастабильные (*) состояния молекул 
азота ( )* 3

2 uN A +∑ , ( )3
2 gN B П , ( )* 1

2 ' uN a −∑ , ( )3
2 uN C П  и кислорода ( )* 1

2 gO a ∆ , ( )* 1
2 gO b +∑ , атомы кислорода 

O , электроны e , а также положительные 2N + , 4N + , 2O+ , 4O+  и отрицательные ионы O− , 2O− , в общей 
сложности 14 частиц и 97 плазмохимических реакций, включая поверхностные процессы. 

Химические реакции включают процессы диссоциации, ионизации молекул электронным ударом из 
основного состояния, ступенчатую, ассоциативную и фотоионизацию, возбуждение молекул, ионизацию 
возбужденных (метастабильных) молекул, прилипание и отлипание электронов, рекомбинацию электронов 
и положительных ионов, химические превращения нейтральных атомов, молекул и ионов, а также процессы 
вторичной эмиссии электронов из открытого электрода и диэлектрической поверхности. 

Так как плазма диэлектрического барьерного разряда является неравновесной, то температура ионов 
равна температуре воздуха. Температура, подвижность и диффузия электронов, а также коэффициенты 
некоторых химических реакций (ионизации, возбуждения, прилипания) зависят от напряженности 
электрического поля и рассчитываются с помощью солвера BOLSIG+ [2], который основан на решении 
уравнения Больцмана с использованием функции распределения электронов по скоростям и энергиям.  

 

Результаты и обсуждение 
С целью верификации разработанной численно-аналитической математической модели проведены 

тестовые расчеты диэлектрического барьерного разряда при работе плазменного актуатора в неподвижном 
воздухе при атмосферном давлении. 

Исходные данные соответствуют экспериментальным работам [6, 7]. Диэлектрик представляет 
собой керамический материал Macor с относительной диэлектрической проницаемостью 6rε =  и толщиной 

2,1d =  мм. Относительная диэлектрическая проницаемость воздуха 1,0006rε = . Электроды представляют 
собой полоски меди. Длина открытого электрода составляет 5 мм, а изолированного – 25 мм. К верхнему 
электроду прикладывалось напряжение амплитудой max 7ϕ =  кВ [6] и max 12ϕ =  кВ [7], частотой 5 кГц и 
200 Гц, соответственно. Рассматривается четверть периода колебания приложенного напряжения для 
демонстрации возможностей разработанной новой математической модели. 

В эксперименте диэлектрическая поверхность состояла из мелких сегментов, что дало возможность 
измерить распределение напряжения по поверхности диэлектрика. 

Для адекватного описания зарождения, развития и прохождения стримера используется переменный 
шаг интегрирования по времени ( 7 1210 10 ct − −∆ = ÷ ). Начало координат совпадает с правым краем открытого 
электрода. Многоблочная сетка, описывающая геометрию расчетной области вблизи плазменного актуатора, 
состоит из 5 блоков: один для воздушной области ( 41 10⋅ узлов), а четыре для области диэлектрика (по 41 10⋅
узлов). Минимальный шаг сетки вблизи правого края открытого электрода 51 10 м−⋅ . 

На рисунках 1-3 показано изменение плотности различных химических элементов n  плазмы 
диэлектрического барьерного разряда в пространстве и во времени при max 7ϕ =  кВ [6] и частоте 5 кГц, а 
также плотность результирующего объемного заряда ρ  и компоненты силы Лоренца ,x yf f , отнесенные к 
единице объема. Здесь же приведены распределения суммарного ,el ρ σϕ ϕ ϕ= + , приложенного elϕ  
электрического потенциалов, а также распределения потенциала от объемного и поверхностного зарядов 

,ρ σϕ  и модуля напряженности электрического поля E . 
Механизм формирования и развития отдельного микроразряда состоит из трех последовательных 

стадий (рис. 1-3). 
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На первой стадии с увеличением приложенного напряжения elϕ  (рис. 1 д) происходит рост 
напряженности электрического поля вблизи правого края открытого электрода (рис. 1 ж). Это приводит к 
частичной ионизации воздуха в этой области (рис. 1 а) за счет формирования электронных лавин. На этой 
стадии концентрация заряженных частиц настолько мала, что результирующий объемный заряд 
практически не оказывает влияния на внешнее электрическое поле от электродов (рис. 1 г-е).  

Четырнадцать рисунков группы (а) представляют собой распределение плотности частиц плазмы в 
порядке расположения компонент вектора  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 1 3 1 1'
, , , , , , , , , , , , ,

u g u u g g

T

eA B П a C П a b
n n n n n n n n n n n n n n+ + + + − −+ − +

4 2 4 2 22 2 2 2 2 2Ν Ν Ο Ο Ο Ο ΟΝ ∑ Ν Ν ∑ Ν Ο ∆ Ο ∑
 =   

n  для момента 

времени 52,500677 10  с−⋅ . Количественные значения распределений параметров приведены в таблице 1. 
Электроны, ускоряясь в электрическом поле, ионизируют молекулы азота и кислорода вблизи 

правого края открытого электрода, формируя электронные лавины, а при попадании на поверхность 
электрода поглощаются анодом. Когда напряженность электрического поля достигает величины порядка 

710 В/м, в прианодном слое происходит значительный рост плотности результирующего заряда ρ , 
образованного положительными ионами азота и кислорода (рис. 1 б). Первая стадия микроразряда длилась 

52,5007 10  с−⋅ . 
На второй стадии процесса происходит лавинно-стримерный переход, при котором электрическое 

поле пространственного заряда головки лавины достигает внешнего. В этом случае потенциал от объемного 
заряда ,ρ σϕ  достигает величины приложенного напряжения elϕ , что приводит к формированию 
катодонаправленного стримера. 

В дальнейшем воздух ионизируется благодаря сильному собственному полю стримерной головки 
(рис. 2 и 3), что приводит к развитию стримера ( 52,500850 10  сt −= ⋅  и 52,504733 10  сt −= ⋅ ). Стример начинает 
распространяться от анода и движется над поверхностью диэлектрика. Внутри канала стримера плотность 
результирующего заряда близка к нулю и существенна лишь на поверхности, особенно в головке стримера 
(рис. 2 б и 3 б). В результате напряженность внутри стримерного канала значительно ниже, чем вне 
стримера (рис. 2 ж и 3 ж), что хорошо согласуется с имеющимися физическими представлениями.  

На рис. 2 ж видно как потенциал объемного и поверхностного зарядов ,ρ σϕ  искажает распределение 
приложенного потенциала (рис. 2 д). По результатам численного моделирования расчитаны радиус 
стримерного канала 4 310 10 м− −÷ , плотность частиц в нём 19 20 -310 10 м÷ , степень ионизации воздуха 

6 510 10− −÷ . Скорость роста стримера порядка 610 м с , что хорошо согласуется с имеющимися 
экспериментальными данными [0]. Продолжительность второй стадии соответствует времени зарождения и 
распространения стримера, и приблизительно равна 84,3 10  с−⋅ . 

При развитии стримера поверхность диэлектрика заряжается, поскольку образующийся объемный 
заряд при движении в электрическом поле встречает препятствие в виде поверхности диэлектрика и оседает 
на ней. Адсорбированный заряд искажает поле разрядного промежутка. В результате напряженность 
электрического поля в воздухе вблизи электродов ослабевает (рис.3 ж), что приводит к затуханию разряда. 
Положительный заряд на поверхности диэлектрика обеспечивают в основном ионы азота +

4Ν и кислорода 
+
4Ο . Распределение поверхностного заряда на диэлектрике (рис. 4) приведено для различных моментов 

времени  (1 – 52,500772 10  с−⋅ , 2 – 52,500850 10  с−⋅ , 3 – 52,501045 10  с−⋅ , 4 – 52,502314 10  с−⋅ , 5 – 
52,504733 10  с−⋅ , 6 – 55,0 10  с−⋅ ). 

На третьей стадии основную роль играют процессы диффузии и дрейфа заряженных частиц к 
диэлектрической поверхности и открытому электроду. Длительность последней стадии микроразряда 
порядка 52,495 10  c−⋅ .  

Получено распределение электрического потенциала по поверхности диэлектрика при 
максимальном приложенном к электродам напряжении 7 и 12 кВ (рис. 5). Сплошной линией (▬) 
обозначены результаты настоящей работы, а экспериментальные данные ○ – [6], □ – [7]. Резкое падение 
напряжения на диэлектрике обусловлено длиной распространения стримера и, как следствие, падением 
плотности поверхностного заряда. Так, при максимальных значениях приложенного напряжения 7 и 12 кВ 
длина распространения стримера составляет 0,01L =  м и 0,015L =  м соответственно. Результаты 
численного моделирования показывают удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными. 
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Таблица 1 
3, 1 мn  3,Кл мρ  3,H мxf  3,H мyf  maxϕ ϕ , max

elϕ ϕ  max
,ρ σϕ ϕ  , В мE  

 

1e+21 
1e+20 
1e+19 
1e+18 
1e+17 
1e+16  

1 
0,05 
0,01 
0,005 
0 
-0,005 
-0,01 

 

1e+7 
1e+6 
1e+5 
1e+4 
1e+3 
1e+2 
1e+1 
0  

0 
-1e+1 
-1e+2 
-1e+3 
-1e+4 
-1e+5 
-1e+6 
-1e+7  

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0  

0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0  

1e+7 
9e+6 
8e+6 
7e+6 
6e+6 
5e+6 
4e+6 
3e+6 
2e+6 
1e+6 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 

 

Выводы 
Основной особенностью разработанной численно-аналитической модели является использование 

рационального количества уравнений для описания всех основных нестационарных параметров 
диэлектрического барьерного разряда в воздухе. Выбранные 14 видов частиц обеспечивают высокую 
точность математического моделирования основных плазмохимических реакций, включая как 
поверхностные процессы, так и быстротекущие явления в пространстве (развитие стримера и электронных 
лавин). 
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Постановка задачі 
Підвищення продуктивності засобів комп’ютерної графіки передбачає адекватне підвищення 

реалістичності формування графічних сцен. При побудові високореалістичних зображень використовують 
текстури[1], які накладають на графічні об’єкти. Використання текстур у багатьох випадках дозволяє 
успішно вирішувати задачі, які надзвичайно трудомістко розв’язати прямими методами [1]. Текстурування 
дозволяє суттєво зменшити обчислювальні витрати та зробити можливим інтерактивний режим               
візуалізації [1]. 

На даному етапі при текстуруванні широко використовується анізотропна фільтрація, яка дозволяє 
більш точно визначати кольори пікселів,  які відповідають елементам текстури, що  розташовані не 
паралельно екрану. Це найбільш якісний і поширений метод текстурування. На відміну від ізотропних видів 
фільтрації (білінійна та трилінійна) використовується проекція пікселя на текстурну поверхню [2]. 

Для визначення кольору екранного пікселя використовують усереднення кольору всіх текселей, 
проекція яких відповідає даному пікселю.  

З метою підвищення реалістичності відтворення тривимірних сцен при використанні анізотропної 
фільтрації важливо врахувати те, що інтенсивність  кольору всередині пікселя зменшується нелінійно від 
його центра до периферійних зон. 

Саме такій задачі и присвячено дослідження даної статті. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Серед методів фільтрації текстур найбільш поширеними є  білінійна та трилінійна фільтрації. 
Білінійна фільтрація [3] передбачає розрахунок кольору пікселя на екрані за допомогою 

усереднення кольору чотирьох текселів, що задають проекцію цього пікселя з плоского екрану на 
тривимірну площину. 

Трилінійна фільтрація [3], являє собою симбіоз mip-текстурування і білінійної фільтрації. Фактично 
виконується білінійна фільтрація на двох mip-рівнях, що в результаті дає 2 текселя (по одному для кожного 
mip-рівня). Колір пікселя, який повинен бути виведений на екран, визначається в результаті інтерполяції за 
кольорами двох mip-текстур [2].  

Ці типи фільтрації дозволяють відносно коректно розраховувати колір тільки для тих пікселів, 
відповідні текселі яких знаходяться в текстурній площині, яка паралельна екрану. Таке обмеження 
викликане тим, що вибірка груп з чотирьох текселей при білінійної фільтрації відбувається по строго 
заданому закону.  

Текселі завжди апроксимують коло, що і є проекцією екранного пікселя на площину текстури. Чим 
більше поверхня текстури відхиляються від паралелі екрану, тим більшим буде значення похибки при 
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визначенні кольору пікселя. У результаті чого, текстури, розташовані під гострими кутами, сильно 
розмиваються [2]. 

При анізотропній фільтрації проекція пікселя на поверхню текстури  розглядається не як коло, а як 
витягнутий еліпс (рис. 1), що дозволяє точніше визначати кольори пікселів [4].  

 

 
Рис. 1.  Проекція пікселя на поверхню текстури   

Для того, щоб коректно обчислити колір пікселя, необхідно врахувати кольори всіх текселів [1], які 
охоплює еліпс. Це достатньо складна процедура для генерації зображень у реальному часі, тому 
використовують спрощення  – замінюють еліпс на паралелограм (рис. 2) або прямокутник. 

 

 
Рис. 2. Слід пікселя у вигляді паралелограма при анізотропній фільтрації 

 
Формулювання мети дослідження 

Серед усіх моделей пікселя найбільш адекватною є гауссівська модель, згідно з якою інтенсивність 
кольору змінюється нелінійно від центру пікселя (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Гауссівська модель пікселя 

Зрозуміло, що при анізотропній фільтрації важливо використати цю властивість, яка передбачає 
усереднення кольору пікселів усередині сліду відповідно до вагових функцій. 
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Метою статті є підвищення реалістичності формування зображень за рахунок використання при 
анізотропній фільтрації вагових функцій, що відображають зміну кольору пікселя, який проектують на 
текстурну площину. 

 
Викладення основного матеріалу дослідження 

Підвищити реалістичність вихідного зображення можна шляхом використання вагової функції на 
базі карт висот [4]. 

Для цього формуємо в текстурній площині паралелограм Т1, що є проекцією точки в екранній 
площині на текстуру (рис. 2). Для розрахунку координат паралелограма використовуємо функціональний 
визначник – якобіан. Для загального випадку накладання текстур Якобіан обчислюється за таким виразом: 
 

( ) VVUU

VVUU
ywwyywwy
ywwyxwwx

w
w
yw

vw
yw

U

w
xw

vw
xw

U
VU

tJ
−−
−−

=








∂
∂









∂
∂









∂
∂









∂
∂

=
∂
∂

= 2
1

,
                (1) 

 
де частинні похідні xw, yw і w – елементи текстурної матриці, t, xw, yw і w – відповідні екранні значення, 
обчислені за допомогою матриці відповідно до значень на площині текстури з параметрами (U, V) [5].  

Шляхом знаходження різниці між відповідними координатами вершин визначаємо розміри сторін 
паралелограма. Залежно від розмірів сторін визначаємо mip-рівень текстурної карти висот. 

Карти висот формуємо відповідно до Гауссівської моделі пікселя за допомогою матриці чисел, сума 
яких рівна 1. У подальшому карту висот використовуємо як текстуру, інтенсивність кольорів точок якої 
зменшується від центру  до зон блюмінгу (рис. 4). 

 
Рис. 4.  Карти висот для різних mip-рівнів 

Формуємо нову текстуру шляхом накладання карти висот на паралелограм, який еквівалентний 
паралелограму Т1  (далі Т2). Колір пікселя паралелограма Т2 пропорційний вазі пікселя паралелограма Т1  
(рис. 5). 
 

 
Рис. 5.  Накладання карти висот на паралелограм 
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Далі проводимо одночасну синхронну растеризацію обох паралелограмів. Після чого знаходимо 
суму інтенсивностей кольору внутрішніх точок паралелограма Т1 помножену на вагу точок нового 
паралелограма Т2 і ділимо отримане значення на кількість точок за формулою: 

 

1 1 2 2 N NPB P B P BP
N

+ + +
=



,                                                                 (2) 

 
де P1, P2, ..., PN – кольори точок на текстурній площині, B1, B2, ..., BN – ваги відповідних точок, N – 
кількість точок паралелограма. 
 

 
Рис. 6.  Пікселі, які перетинають ребра паралелограма 

Підвищити якість анізотропної фільтрації можна за рахунок надання пікселів, які перетинають ребра 
паралелограма інтенсивностей, що пропорційні площі пікселів, які відтинається ребром (рис.6). Для цього 
можна використати один із відомих методів антиаліайзингу [6]. 

 
Висновки 

Анізотропна фільтрація дозволяє досягти більш високої реалістичності  формування графічних 
сцен. Запропоновано метод підвищення якості анізотропної фільтрації шляхом використання вагових 
функцій для обрахунку кольору пікселя. Використання карт висот у вагових функціях дає змогу отримати 
високоякісний результат без обчислень складних формул.  
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КОНТАКТ КІНЕЧНИХ ЦИЛІНДРІВ І ПРУЖНОГО ШАРУ З ПОЧАТКОВИМИ 
(ЗАЛИШКОВИМИ) НАПРУЖЕННЯМИ 

В рамках лінеаризованої теорії пружності, розглянуто задачу про тиск пружних циліндричних 
штампів на шар з початковими (залишковими) напруженнями. Дослідження виконано в загальному вигляді 
для теорії великих початкових деформацій та різних варіантів теорії малих початкових деформацій при 
довільній структурі пружного потенціалу. 

Ключові слова: пружний потенціал, пружний штамп, пружний шар з початковими (залишковими) 
напруженнями, перетворення Ханкеля. 
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КОНТАКТ КОНЕЧНЫХ ЦИЛИНДРОВ И УПРУГОГО ШТАМПА С НАЧАЛЬНЫМИ 

(ОСТАТОЧНЫМИ) НАПРЯЖЕНИЯМИ 
В рамках линеаризованной теории упругости рассмотрена смешанная задача о давлении упругих 

цилиндрических штампов на слой с начальными (остаточными) напряжениями. Исследования выполнены в 
общем виде для теорий больших начальных деформаций и различных вариантов теорий малых начальных 
деформаций при произвольной структуре упругого потенциала. 

Ключевые слова: упругий потенциал, упругий цилиндр, упругий слой с начальными (остаточными) 
напряжениями, преобразования Ханкеля. 
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CYLINDRICAL PUNCHES WHICH INTERACT WITH THE LAYER WITH INITIAL RESIDIAL 
STRESSES 

The paper deals with the mixed type task of measuring pressure of an elastic cylinders dies upon a layer 
with initial (residual)  stresses within the framework of linear elasticity theory. In general, the research was carried 
out for the theory of great initial deformations and different variants of the theory of small initial deformations with 
arbitrary structure of elastic potential. 

Keywords: elastic potential, elastic cylinder, elastic layer with initial (residual) stresses, the way of Henkel 
integrals. 

Вступ 
На сьогоднішній день по проблемі, яка відноситься до контактних задач в рамках класичних 

постановок, одержані результати по широкому колу питань. Серед проблем, які вимагають більш глибокого 
дослідження знаходяться контактні задачі для тіл з початковими (залишковими) напруженнями. 
Дослідження цих проблем має велику теоретичну і практичну цінність в зв’язку з тим, що початкові 
(залишкові) напруження практично завжди присутні в елементах конструкцій і механізмів. Хоча проблеми 
контактної взаємодії попередньо напружених тіл з’явилися в класичній теорії пружності порівняно недавно, 
вони набули широкого спектру розвитку в нашій країні та за кордоном. Це пояснюється тим, що лінійна 
теорія пружності не враховує вплив початкових напружень, хоча їх можна врахувати у межах 
лінеаризованої теорії пружності, що одночасно розвивалася двома напрямками: із врахуванням конкретної 
форми пружного потенціалу та довільною структурою пружного потенціалу для теорії великих початкових 
деформацій та різних варіантів теорії малих початкових деформацій для стисливих (нестисливих) тіл 
(академік НАН України О. М. Гузь, С. Ю. Бабич, В. Б. Рудницький) [2-6]. Постановка цих задач потребує 
залучення нелінійної теорії пружності. При досить великих початкових напруженнях можна обмежитися її 
лінеаризованим варіантом. Такий підхід дозволяє отримати результати із прийнятою у теорії пружності 
точністю та доводить доцільність дослідження даних задач. Проте навіть при досить значній величині 
початкових (залишкових) напружень досліджувані задачі  можна  розглядати в  лінеаризованому  варіанті 
[1-4]. В даний час існує два підходи до розрахунку контактних задач з початковими (залишковими) 
напруженнями. Один з них характеризується використанням конкретної форми пружного потенціалу, де 
розглядаються задачі для нестисливих тіл з початковими (залишковими) напруженнями з потенціалом 
Трелоара. Це дослідження В. М. Александрова і Н.Х. Арутоняна та їх учнів [1, 5]. Другий підхід пов’язаний  
з дослідженням контактних задач для пружних тіл з початковими (залишковими) напруженнями з 
довільною структурою пружного потенціалу в загальному вигляді для стисливих і нестисливих матеріалів 
для теорій кінечних (великих)  і декількох варіантів теорій малих початкових деформацій. Ці дослідження 
проводяться в рамках лінеаризованої теорії пружності тіл з початковими (залишковими) напруженнями. 
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Перші дослідження були виконані Гузем А. М. В подальшому ідеї другого підходу були розвинені в роботах 
С. Ю. Бабича і В. Б. Рудницького [4, 5]. 

Постановка задачі та граничні умови 
Розглядається просторова осесиметрична задача про тиск двох співвісних кінечних циліндрів  

( 𝑅𝑖 −радіус циліндрів, 𝑙𝑖 - їх висота) на пружний шар також з початковими (залишковими) напруженнями 
товщиною 2ℎ𝑖  (ℎ𝑖 = 𝜆𝑖ℎ2), де ℎ2 - товщина шару до виникнення там початкових (залишкових) напружень, λ𝑖  
- коефіцієнти видовження, що визначають початковий стан. Досліджується питання про вплив початкових 
(залишкових) напружень на контактні зусилля при стисненні шару двома співвісними пружними 
циліндрами за допомогою зовнішніх сил, головний вектор яких рівний 𝑃 . Приведено аналіз знайденого 
розв’язку і його порівняння з відомими результатами.  

Розглянемо пружний шар товщиною 2ℎ1 . При дослідженні поряд з декартовими координатами 
(𝑦1; 𝑦2; 𝑦3) будемо застосовувати кругові циліндричні системи координат (𝑟;  𝜃;  𝑦3) або (𝑟;  𝜃;  𝑧𝑗). Систему 
координат (𝑟;  𝜃;  𝑧𝑗) розмістимо в центрі пружного шару, а вісь 𝑧𝑖  направимо по геометричних пружних 
штампах. Припустимо, що зовнішні сили, прикладені до вільних торців циліндричних штампів так, що їх 
точки зміщаються в напрямі осі 𝑜𝑦3 на величину 𝜀+, 𝜀− відносно площини 𝑦3 = 0 , а між штампами і шаром 
тертя відсутнє ( позначимо напруження і переміщення у пружних циліндрах індексом (1)). Рахуючи, що 
пружні штампи виготовлені з різних ізотропних матеріалів, для визначення складових вектора переміщення 
і тензора напружень в пружних штампах і шарі одержимо граничні умови. 

На торцях пружних штампів  
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На боковій поверхні пружних штампів 
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На границі пружного шару в області контакту 
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На границі пружного шару поза областю контакту 
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Величини переміщень і напружень, позначених індексом (1), належать “верхньому штампу”, 

індексом (2) – “нижньому штампу”. 
Умови рівноваги приводять до рівності: 
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Рівнодійна зовнішніх сил визначається 
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Граничні умови (1)-(7) і умови рівноваги визначають постановку задачі про контактну взаємодію 

пружного штампу з пружним шаром. 
Напружено-деформівний стан в пружних штампах визначається з рівнянь рівноваги лінеаризованої 

теорії пружності у випадку  для стисливих і нестисливих матеріалів у випадку 321 λλλ ≠=  рівних і 
нерівних коренів визначального рівняння. Приводимо вирази для компонент тензора напруження і вектора 
переміщення у випадку рівних коренів визначального рівняння. 

Розв’язки для циліндричних штампів з початковими (залишковими) напруженнями для 21 nn ≠ : 
 
Компоненти вектора переміщення для стисливих тіл : 
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Компоненти вектора напруження для стисливих тіл : 
При consty =3 : 
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При constr =  (для стисливих тіл): 
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Розв’язки для пружного шару з початковими (залишковими) напруженнями вибираємо у вигляді 

(випадок нерівних коренів): 
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Приведені тут загальні розв’язки для просторових статичних лінеаризованих рівнянь записані в 
загальному вигляді у випадку теорії великих (кінечних) початкових(залишкових) деформацій і різних теорій 
малих деформацій для потенціалів довільної структури і мають широку область застосування. 

Задовольнивши граничні умови (1)-(7) знаходимо співвідношення між коефіцієнтами kA , kB , kE , 

kF . Вводячи позначення [3] можна записати вирази для компонент тензора деформацій і вектора 

переміщень через нові невідомі )(i
nχ . Постійні )(ξA , )(ξB , )(i

kχ  визначаються із системи парних 
інтегральних рівнянь, ці інтегральні рівняння, у свою чергу, зводяться до системи інтегральних рівнянь 
Фредгольма II роду. Отриману систему розв’язуємо методом послідовних наближень. Якщо RRR == 21  то 
задача зводиться до задачі про тиск пружного штампу радіуса R  в пружний штамп товщиною 1h з 
початковими напруженнями. Із одержаних розв’язків у випадку потенціалів найпростішої структури 
(потенціали: гармонічний, Бартенєва-Хазановича, Трелоара) можна одержати ряд випадків: 

а) при 11 =λ  одержимо розв’язок задачі про тиск двох пружних штампів кінечної довжини на шар 
без початкових напружень, розв’язок якого поданий в [2] 

б) при 1ν , 12 −→ν  і 11 =λ  одержимо розв’язок задачі про тиск двох жорстких штампів на шар без 
початкових напружень 

Висновки 
На основі аналітичного і числового аналізу випливає: 
1. Початкові напруження в шарі при стиску )1( 1 <λ зменшують, а при розтязі )1( 1 >λ  збільшують 

контактні зусилля і напруження в пружному штампі на 12-20 % залежно від видовження, що визначають 
початковий стан, зміщення при цьому, навпаки, при стиску збільшуються, а при розтязі зменшуються в тому 
ж процентному відношенні. 

2. Зі збільшенням δ  вплив початкових напружень в шарі на контактні зусилля різко зростає, а 
зміщення при 8000>δ  набувають сталого значення. 

3. При 25>h з точністю 3-5% для довільних δ  можна користуватися розв’язком для півпростору 
[1, 2]. 

Таким чином, розподіл напружень і зміщень в шарі і пружному штампі відрізняється від відповідного 
розподілу в лінійному і трансверсально-ізотропному пружному шарі без початкових напружень. 
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ЧИСЕЛЬНО - АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД У МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ  
 

Запропоновано чисельно-аналітичний метод дослідження математичної моделі 
високотемпературного процесу. Модель розглядається у вигляді нелінійної початково - крайової задачі для 
нестаціонарного рівняння теплопровідності у неканонічній, з геометричної точки зору, області. Для 
дослідження температурного розподілу застосовано регіонально-структурний метод.  Нестаціонарна 
задача методом Рот, зводиться до сукупності крайових задач для лінеаризованих різницевих рівнянь для 
рівняння теплопровідності, які, у свою чергу, методом зважених неув’язок  Гальоркіна зводяться до 
системи алгебраїчних рівнянь. Запропонований метод може бути застосований при дослідженні 
температурних процесів, що протікають у складних з геометричної точки зору, областях, шляхом зведення 
складної  області до підобластей - регіонів. 

Ключові слова: математична модель, неканонічна  область, регіонально - структурний метод, 
метод Роте, метод зважених неув’язок Гальоркіна. 
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ЧИСЛЕННО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Предложен численно-аналитический метод исследования математической модели 

высокотемпературного процесса. Модель рассматривается в виде нелинейной начально - краевой задачи 
для нестационарного уравнения теплопроводности в неканонической, с геометрической точки зрения, 
области. Для исследования температурного распределения применен регионально-структурный метод.  
Нестационарная задача методом Роте сводится к совокупности краевых задач для линеаризованных 
разностных уравнений для уравнения теплопроводности, которые, в свою очередь, методом взвешенных 
неувязок Галеркина сводятся к системе алгебраических уравнений. Предложенный метод может быть 
применен при исследовании температурных процессов, протекающих в сложных с геометрической точки 
зрения, областях, путем сведения сложной области к совокупности подобластей - регионов. 

Ключевые слова математическая модель, неканоническая область, регионально - структурный метод, 
метод Роте, метод взвешенных неувязок Галеркина. 
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NUMERICAL ANALYTICAL METHODS IN MATHEMATICAL MODELS OF HIGH-TEMPERATURE 
PROCESSES 

 
Numerical-analytical method proposed for the study of the mathematical model of high-temperature 

process. The model is considered as a nonlinear initial - boundary value problem for a nonstationary heat equation 
in non-canonical, from the geometrical point of view, the area. To study the temperature distribution applied 
regіonalno strukturnіy method. Non-stationary problem Rothe reduced to a set of boundary value problems for the 
linearized differential equations for the heat equation, which, in turn, by the Galerkin weighted discrepancies are 
reduced to a system of algebraic equations. The proposed method can be applied in the study of thermal processes 
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in the complex from a geometrical point of view, the areas by reducing the complex field to a set of sub-areas - 
regions. 

Keywords: mathematical model, non-canonical region, regionally - structural method, Rothe method 
Galerkin weighted inconsistencies. 
 

Загальна постановка питання і його актуальність 
 
Дослідження високоінтенсивних теплових процесів, що протікають в таких галузях промисловості, 

як енергетика, машинобудування, металургія, де мають місце великі градієнти температур, а теплофізичні 
властивості матеріалів, як правило, залежать від температури, виникає необхідність розв’язання  нелінійних 
задач теплопровідності, які є моделями цих процесів [1-4]. Якщо тепловий процес протікає у канонічній, з 
геометричної точки зору, області і умови теплообміну дозволяють представити модель у вигляді першої або 
другої початково-крайової задачі, то її розв’язок можна шукати  методами інтегральних перетворень або 
методом Фур’є [5]. Незважаючи на успіхи класичної аналітичної теорії теплопровідності, її можливості 
обмежені. 

Аналіз існуючих досліджень 
 

Існуючі аналітичні методи розв’язання лінійних крайових задач теплопровідності досить добре 
вивчені і відомі [1,5]. Труднощі починають виникати коли математична модель приводить до розв’язання 
нелінійної або нелокальної задачі для рівняння теплопровідності. Вони пов'язані з урахуванням залежності 
коефіцієнтів рівняння теплопровідності і граничних умов від температури і координат, складнощів 
геометричної форми тіла. Їх класичними аналітичними методами подолати практично неможливо. Коли при 
теплообміні процес нагрівання або охолодження відбувається шляхом випромінювання, а тепловий потік 
залежить від температури за законом Стефана-Больцмана, задачу можна лінеаризувати [6,7]. Заміна цих 
залежностей лінійним законом Ньютона у багатьох випадках може призвести до помилок. Тому більшість 
виникаючих на практиці задач не може бути розв’язана методами класичної теорії теплопровідності, які, 
щоправда, після лінеаризації математичної моделі можуть бути використані для тестування розв’язків більш 
складних задач. 

Більш широкі можливості мають чисельні методи: кінцево-різницеві та метод кінцевих елементів. 
Вони дозволяють ефективно досліджувати нелінійну математичну модель для тіл складної форми із 
застосуванням комп'ютерної техніки [8,9]. Деякі нестаціонарні нелінійні задачі, до розв’язання  яких 
зводиться дослідження змінних теплових процесів, допускають точний аналітичний розв’язок, і то для 
найпростіших конструктивних елементів і порівняно простих крайових умов . Тому виникає необхідність у 
розвитку наближених чисельно-аналітичних методів дослідження змінних у просторі та часі теплових 
процесів. Тут розглядаються питання спільного застосування регіонально-структурного і проекційних 
методів до розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності для неканонічних областей. При 
цьому точно враховується геометрична інформація і точно задовольняються нелінійні граничні умови в 
задачах теплопровідності для областей складної форми. 

 
Мета дослідження 

 
Побудова різницевої схеми крайової задачі для рівняння теплопровідності у неканонічній області. 

 
Матеріали дослідження 

 
Розглянемо нелінійну задачу для нестаціонарного рівняння теплопровідності в області 

{ }1 2: ,0t Г Г t τΩ ∪ < ≤   

                                          
( )( ) div ( ) ( )Tc T T T F T

t
∂ρ λ
∂

= ∇ + ;                                                                (1) 

                                                               ( ) 00T T= ;                                                                                     (2)  

                                
( ) ( )1 2

4 4
0 ср ср, ( )Г Г

TT T T T T T
n

ϕ λ α εσ∂
= − = − + −

∂
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де Г1,Г2– кусково-гладкі поверхні. 
Скориставшись методом Роте проведемо дискретизацію частинної похідної за часом 

1 ,   ,
 

s sT TT t
t t m

∂ τ
∂

+ −
≈ ∆ =

∆
 

Після дискретизації на кожному часовому шарі отримаємо задачу 
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Задачу (4),(5) розв’язуємо методом послідовних наближень [9–12] 
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Тут на кожному s-му часовому шарі задача (6),(8) зводиться до розв’язання сукупності лінійних крайових 
задач, структура розв’язків яких  має вигляд [13] 

                                                               

n
1 1

1 0 , 1
1

k k
s i s i

i
T C φ+ +
+ +

=
= Φ +∑ ,                                                                           (9) 

де Φ0 = ϕ0 на Γ1; ϕ = 0 на Γ2, ϕ i, 1i n= ÷  – повна лінійно незалежна система функций. 
Скориставшись методом зважених неув’язок у формі Гальоркіна, отримаємо лінійну систему 

алгебраїчних рівнянь відносно компонентів вектора 1
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Проводячи послідовно ітерації (9) до тих пір, поки два вектора 1
1

k
sC +
+  і 1

k
sC + не стануть близькі в будь-якому 

сенсі, будемо мати розподіл температури в (s + 1) -й момент часу. Наприклад, при переході до наступного 
часового шару обчислюються норми різниці ss TT −+1  для попереднього і подальшого кроків і 

перевіряється виконання нерівності 1s sT T ε+ − < , де 0ε >  - попередньо задана величина. Якщо ця 
нерівність не виконується, то крок за часом t∆  зменшується у 2 рази і послідовно проводяться ітерації. 
Даний алгоритм дозволяє автоматизувати процес вибірки кроку за часом і зменшити їх кількість на відрізку, 
де початкове значення 0T  вже не робить істотного впливу на розподіл температури, або на відрізку з 
відносно малим температурним градієнтом. 

Якщо розглянута область Ω  має досить складну форму, то найбільш ефективним виявляється 
регіонально-структурний метод [14,15]. У цьому випадку область Ω  розбивається на ряд непересічних 

підобластей регіонів 1p p nΩ = ÷ . так, щоб конфігурація регіону рΩ  була б опуклою і по можливості 
простою. Для кожного з регіонів окремо будуються регіональні структури розв’язків  [14], 

∑ χ+Φ=
ji

p
ji

p
jipp CT

,
,,0 що точно задовольняють нелінійним регіональним граничним умовам і «умовам 

сполучення» на кордонах контакту регіонів при будь-якому наборі невідомих компонентів для кожного з 

регіонів рΩ . Компоненти ,
p

i jC  визначаються із системи алгебраїчних рівнянь (10). 

У регіонально-аналітичних структурах розв’язання нелінійних крайових задач теплопровідності 
випромінюючих тепло тіл неканонічної форми і нелінійних задач теплообміну з внутрішніми джерелами 
енергії геометричні та фізичні параметри входять в явному вигляді, що досягається завдяки точному 
розв'язанню оберненої задачі диференціальної геометрії з використанням S-функцій на регіонально-
аналітичному рівні . Це вигідно відрізняє запропоновані регіонально-аналітичні структури розв’язання 
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даних задач від чисельних методів і відкриває нові якісні можливості при оптимізації теплофізичних 
режимів. 

Розглянуті підходи дозволяють проводити математичне моделювання нелінійних нестаціонарних 
теплових процесів в обмежених тілах, що мають складний поперечний переріз в діалоговому режимі з 
комп'ютером. Особливу науково-технічну цінність наближені аналітичні та чисельно-аналітичні розв’язки 
багатовимірних нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності набувають у зв'язку з розробкою нових 
інформаційних технологій організації баз даних  теплового стану конструктивних елементів при зміні їх 
геометричних параметрів та характеру взаємодії з навколишнім середовищем. У цьому випадку 
використання пропонованих підходів до моделювання теплових процесів передбачає обчислення і 
зберігання в базі даних тільки коефіцієнтів для невеликого числа членів відповідних наближених 
аналітичних розв'язків задач теплопровідності. Тому при аналізі тисяч варіантів теплових режимів даний 
підхід дозволяє значно розширити обсяги аналізу, переробки та зберігання інформації у базах даних. Це 
може вигідно його відрізняти у порівнянні з чисельними методами. 

Проведені чисельні розрахунки температурних розподілів в областях, що мають складну 
геометричну форму з використанням регіонально-структурного методу (Рис.1). 

   
 

Рис1. Поперечний переріз тіла , що має складну геометричну форму. 

Поверхня, переріз якої зображений на рисунку, розбивається на кілька простих поверхонь – регіонів, що 
мають просту геометричну форму. Математична модель температурного розподілу тіла, що має складну 
геометричну форму, розглядається у вигляді суперпозиції математичних моделей тіл, обмежених 
поверхнями канонічної форми, з умовами спряження на границях розбиття поверхні складної форми.   

Висновки 

Запропоновано метод дослідження математичної моделі високотемпературного процесу. Модель 
розглядається у вигляді нелінійної початково - крайової задачі для нестаціонарного рівняння 
теплопровідності у неканонічній, з геометричної точки зору, області. Для дослідження температурного 
розподілу застосовано регіонально-структурний метод. Нестаціонарна задача методом Роте зводиться до 
сукупності крайових задач для лінеаризованих різницевих рівнянь для рівняння теплопровідності, які у свою 
чергу методом зважених неув’язок  Гальоркіна зводяться до системи алгебраїчних рівнянь. Запропонований 
метод може бути застосований при дослідженні температурних процесів, що протікають у складних, з 
геометричної точки зору, областях, шляхом зведення складної  області до підобластей - регіонів . 

Список використаної літератури 

1. Карслоу Г., Егер Л. Теплопроводность твердых тел. – М.: Наука, 1964. – 488 с. 
2. Мацевитый Ю. М., Слесаренко А.П. Некорректные многопараметрические задачи 

теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений / Мацевитый Ю. М., 
Слесаренко А. П.: – Киев: Наук. Думка. 2014. – 336 с. 

3. V. Lyashenko, T. Hryhorova Generalized Mathematical Model of Thermal Diffusion in Powder 
Metallurgy // AIP Conference Proceedings. – Sophia (Bulgaria), 2014. – 85(2014), P. 85-93. 

470 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
4. V. Lyashenko, E. Kobilskaya Control of Heat Source in a Heat Conduction Problem // AIP Conference 

Proceedings. – Sophia (Bulgaria), 2014. – 85(2014), P. 94-101. 
5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. –Москва: Наука, 1972. – 736 

с. 
6. Сидоренко С.И., Березовский А.А., Волошко С.М. Нелинейные задачи массопереноса.:–Киев: 

Наук.Думка , 2002. – 448 с. 
7. Ляшенко В.П., Григорова Т.А. Моделювання процесів спікання у контейнері. // Вестник 

Херсонского национального технического университета. Вып. 3(39). – Херсон: ХНТУ, 2010. –        
С. 292-296. 

8. V.P. Lyshenko, M.V. Zagirnyak, T.A. Grigorova D. Miljavec Modeling the sintering of powder parts // 
Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 49, Nos. 11-12, March, 2011. – P. 737-741. 

9. Мацевитый Ю. М., Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. Численно-аналитическое моделирование 
тепловых процессов в конструктивных элементах при нестационарных высокоинтенсивных 
тепловых нагрузках. // Пробл. машиностроения. – 2001. – № 1-2., С. 19-28. 

10. Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. Структурный метод в нестационарных нелинейных задачах 
теплопроводности для многосвязных областей // Докл. НАН Украины. – 1996. – № 1. – С. 27-30. 

11. Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. Регионально-структурный и проекционные методы в 
нелинейных краевых задачах теплопроводности для тел неканонической формы с источниками 
энергии // Проблемы машиностроения. – 1998. – Т. 1. № 1, С. 61-69. 

12. Самарский А.А. Теория разностных систем.– М.: Наука, 1983. – 616 с. 
13. Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. Регионально-структурный и проекционные методы в 

нелинейных краевых задачах теплопроводности для тел неканонической формы с источниками 
энергии // Проблемы машиностроения. – 1998. – Т. 1. № 1, С. 61-69. 

14. Слесаренко А.П., Сафонов Н.А.  Нелинейные интегральные преобразования, регионально-
структурный, проекционные и итерационные методы в нелинейной нестационарной задаче 
радиационно-конвективного теплообмена. Вестник ХГУ. – 2003. – № 590. С. 219-224. 

15. Слесаренко А.П., Ганчин В.В. Регионально-аналитическое моделирование нелинейных 
нестационарных процессов теплопроводности в областях неканонической формы с 
неоднородной средой. Проблемы машиностроения. – 2003. – Т.6, № 3., С. 79-87. 

 

471 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               

УДК 629.7 
А.В. СОХАЦЬКИЙ 

Інститут транспортних систем та технологій НАН України 
 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
АЕРОДИНАМІЧНОГО КОМПОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО АПАРАТА НА 

НАДПРОВІДНИХ МАГНІТАХ 
 

Розроблено методику формування аеродинамічного компонування транспортного апарату на 
надпровідних магнітах. Пропонується розв’язати багатокритеріальну задачу оптимізації- вибору деякого 
рішення із множини припустимих рішень з урахуванням ряду критеріїв оптимальності. Формування 
раціональних параметрів транспортного апарата проводиться на основі методів багатопараметричної 
оптимізації та ідей прямих варіаційних методів. 

Ключові слова: аеродинамічні компонування, математичне моделювання,  рівняння Нав’є-Стокса 
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Институт транспортных систем и технологий НАН Украины 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  ФОРМИРОВАНИЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО АППАРАТА НА 
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТАХ 

 
Разработана методика формирования аэродинамической компоновки транспортного аппарата на 

сверхпроводящих магнитах. Предлагается решать многокритериальную задачу оптимизации- выбора 
некоторого решения из множественного числа допустимых решений с учетом ряда критериев оптимума. 
Формирование рациональных параметров транспортного аппарата проводится на основе методов 
многопараметрической оптимизации и идей прямых вариационных методов. 

Ключевые слова: аэродинамические компоновки, математическое моделирование,  уравнения 
Навье-Стокса. 

A.V. SOКHATSKY 
Institute of Transport Systems and Technologies of Ukrainian National Academy of Science 

 
MATHEMATICAL MODELING OF PROCESS FORMING THE AERODYNAMIC CONFIGURATIONS  

OF TRANSPORT VEHICLE ON SUPERCONDUCTORS 
 

Тhe method of forming of aerodynamic configurations of a transport vehicle is developed on 
superconductors. It is suggested to decide the multicriterion task of optimizacii- choice of some decision from the 
plural of feasible solutions taking into account the row of criteria of optimum. Forming of rational parameters of a 
transport vehicle is conducted on the basis of methods of mnogoparametricheskoy optimization and ideas of direct 
variation methods. 

Keywords: aerodynamic configurations, mathematical modeling,  Navier-Stokes equations. 
 

Постановка проблеми 
Формування раціонального аеродинамічного компонування транспортного апарата вимагає 

розв’язування математичної задачі векторної оптимізації – визначення таких геометричних, вагових та 
інерційних характеристик, які б забезпечили найкращі показники цілого ряду критеріїв аеродинамічної 
досконалості. Таким чином, необхідно розв’язати багатокритеріальну задачу оптимізації – вибору деякого 
розв’язку із множини припустимих розв’язків з урахуванням ряду критеріїв оптимальності. 

Формально така багатокритеріальна задача задається у вигляді: 

      
( )





∈
→
,

max,
Dx

xF
                                                                             (1) 

де D – множина припустимих розв’язків, ( ) ( ) ( ) ( ){ }xfxfxfxF k,,, 21 =  – векторна функція 
векторного аргументу x, f1(x), f2(x), … , fk(x) – скалярні функції векторного аргументу x, кожна із яких є 
математичним співвідношенням.  

До характеристик транспортного апарата, які оптимізуються, необхідно віднести: 
- аеродинамічну якість progxy Kcc ≥ ; 

- мінімальний лобовий опір progxx cc ≤ ; 

- максимальний коефіцієнт піднімальної сили bprogyyaprogy ccc ≤≤ ; 

- критерії статичної стійкості  0<α
zm , 0<β

ym ,  0<γ
xm ; 
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- критерії поздовжньої динамічної стійкості короткоперіодичного руху ba maxmin µµµ ≤≤ та 

довгоперіодичного руху bVVaV maxmin µµµ ≤≤ ; 

- критерії бокової динамічної стійкості 1,2 1,2 1,2 ,a bp p p≤ ≤ ba 2,12,12,1 ξξξ ≤≤ ; 
- співвідношення максимальних амплітуд кутових швидкостей крену та рискання 
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Аналіз останніх досліджень 
Суперечливість багатьох вимог, що ставляться до аеродинамічного компонування транспортного 

апарата, не дозволяє виробити однозначний критерій оцінки його досконалості. Проте досягнення 
теоретичної та експериментальної аеродинаміки, розвиток методів математичного моделювання, 
аеродинамічного розрахунку та обробки результатів експерименту зможуть надати можливість розробляти 
раціональні форми транспортних апаратів залежно від його призначення й режимів руху. 

Однією із фундаментальних проблем при розробці транспортних апаратів на надпровідних магнітах 
є вибір оптимального аеродинамічного компонування [1-3]. На сьогодні в аеродинамічному проектуванні 
розвинутий еволюційний підхід, коли  систематично досліджуються можливі зміни і малими кроками 
удосконалюють аеродинамічне компонування транспортного апарата. Так розвиваються аеродинамічні 
компонування в авіації, кораблебудуванні, автомобілебудуванні та інших галузях [2-7]. Сюди відноситься і 
дослідження систематичних серій  геометричних форм [5, 6]. Накопичення даних статистичного характеру в 
аеродинамічних тубах та теоретичний аналіз з використанням обчислювальних машинах допомагають 
вибрати раціональне аеродинамічне компонування транспортного засобу [5, 6].  

Мета дослідження 
Задача формування аеродинамічного компонування транспортного засобу формулюється наступним 

чином: знайти такий вектор параметрів, що характеризує форму, конструктивні особливості та розміри, які б 
забезпечували задоволення вимог та обмежень, що висуваються до транспортного апарата, та досягнення 
оптимального значення цільової функції. 

Результати дослідження 
Структура формування аеродинамічного компонування перспективного транспортного апарата на 

надпровідних магнітах включає: експериментальні дослідження та розрахунки з використанням 
математичних моделей різного рівня складності (рис. 1). Вхідними даними повинні бути проектні параметри 
транспортного засобу з урахуванням технічних, енергетичних, екологічних вимог (рис. 2). Процес 
моделювання необхідно починати з використання найбільш простої моделі досліджуваного процесу, що з 
однієї сторони відбиває основні якісні явища, з іншого боку допускає досить простий математичний опис. В 
залежності від мети етапу дослідження той самий фактор може вважатися основним або другорядним (рис. 
3). На першому етапі використовується наближено-аналітична модель, яка дозволяє провести розрахунки з 
малими часовими та матеріальними затратами. Фактори, які вважаються другорядними на даному етапі, 
відкидаються. Однак на наступному етапі дослідження, у міру ускладнення моделі, вони включаються в 
розгляд.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ

 
Рис. 1. Структура формування аеродинамічного компонування  перспективного транспортного апарата  

 
У міру поглиблення досліджень будуються нові досконаліші моделі, що більш детально описують 

явища. Тому на другому етапі раціонально використати такий підхід, який би будувався на моделі ідеальної 
рідини, але відтворював фізику відривного обтікання транспортного апарата. Таким методом є метод 
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дискретних вихорів (МДВ). Він основується на рівняннях для потенціалу швидкості, які приводяться до 
системи інтегральних сингулярних рівнянь.  

На третьому етапі використовується модель течії, що описується рівняннями Нав’є-Стокса. 
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Рис. 2. Структура формування аеродинамічного компонування перспективного транспортного апарата на надпровідних 
магнітах 
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Рис. 3. Етапи методології формування аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних 
магнітах 

 
Для оцінки впливу вектору параметрів на цільову функцію, яка відображає основну мету 

транспортного апарата, необхідно використати метод, оснований на лінеаризації малих приростів критерію 
оцінки 
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де  a – критерій оцінки, niii ,,, 21   – параметри. 
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Вважаючи, що диференціали і скінченні прирости еквівалентні, вираз (2) можна записати 
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Приймаємо як критерії оцінки аеродинамічного компонування стартову масу транспортного апарата 
та енергетичні витрати на переміщення транспортного апарата на одиницю шляху за одиницю часу. 
Вважаючи, що величина корисного навантаження задана і є незмінною умовою задачі, розраховуємо вплив 
зміни параметрів аеродинамічного компонування на приріст стартової маси та енергетичних затрат на 
переміщення транспортного апарата 
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Складовими правої частини рівнянь (9), (10) є градієнти стартової маси та енергетичних витрат на 
переміщення транспортного апарата: 

додadd
add

mgradm
m
m

0
0 =∆

∂
∂

– градієнт у зв’язку з появою додаткової маси; 

xcx
x

mgradc
c
m

0
0 =∆

∂
∂

– градієнт у зв’язку з появою додаткового коефіцієнту опору.  

Для визначення похідних ,,,, 0000
γγ
xxx mmmmcmKm ∂∂∂∂∂∂∂∂  αβ

zy mmmm ∂∂∂∂ 00 , , 

,,,,, 00000
βγγ
yxxx mEmEmEcEKE ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ α

zmE ∂∂ 0  необхідно використовувати аналітичні, 
числові та експериментальні методи. 

Повну стартову масу транспортного апарата розраховуємо за формулою 
.......0 додслужлевмагсиснавкомпуст mmmmmm ++++= ,                                                 (6) 

де 0m – повна стартова маса транспортного апарата, пустm – маса пустого транспортного апарата без 

системи магнітної левітації, ..навкомm – маса корисного навантаження, ... левмагсисm – маса системи магнітної 
левітації, .служm – маса службового навантаження, .додm – маса додаткового обладнання. 

Енергетичні затрати визначаємо, виходячи з виконаної роботи 

( ) 





++== 2

0 2
1 mV

dt
d

dt
dsFR

dt
dAE .                                                             (7) 

Відомо, що покращення одних технічних характеристик транспортного апарата може відбуватися за 
рахунок погіршення інших [2]. Тому дві величини будемо вважати еквівалентними за дією, якщо одночасна 
їх зміна приводить до рівного по величині, але протилежного за знаком зміни критерію оцінки досконалості 
аеродинамічної якості 

∑
≥

=∆
2

0
i

ia .                                                                                    (8) 

При проведенні проектних робіт, щодо покращення аеродинамічних характеристик може зростати 
маса конструкції транспортного апарата. Вагові та енергетичні еквіваленти аеродинамічних параметрів 
запишуться таким чином: 
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Задача визначення вагового або енергетичного еквівалента аеродинамічного параметра полягає в 
знаходженні раціональної зміни аеродинамічного параметра, за якої величина критерію транспортного 
апарата залишається незмінною. 
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Співвідношення (10) можна записати у вигляді 
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Припустимо, що ( ) ( ) додатmmдодатEm EEmm ∆=∆∆=∆ κκ 00 , ; ( ) ( ) iEim iiii ∆=∆∆=∆ κκ 00 , . 
Тоді еквівалент покращення аеродинамічного параметра запишеться 

( ) ( )
( ) ( )



∆−=∆

∆−=∆

.
,

0

0

iE
im

Eiдодат

miдодат

κκ
κκ

                                                                     (12) 

Умова доцільності покращення аеродинамічного параметра за рахунок збільшення маси вузлів та 
деталей 
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Висновки 
Формування раціональних параметрів транспортного апарата проводиться на основі методів 

багатопараметричної оптимізації та ідей прямих варіаційних методів. Прорахунок певної кількості варіантів 
дозволить одержати масиви стартових мас транспортного апарата та енергетичних затрат на його 
переміщення. У відповідності з технічним завданням вибирається раціональний варіант аеродинамічного 
компонування.  

Виконані дослідження показують, що при створенні транспортного апарата на надпровідних 
магнітах доцільно застосувати кількох палубне широкофюзеляжне аеродинамічне компонування. Такий 
транспортний апарат буде мати раціональне видовження для мінімізації лобового опору та прийнятні 
мосово-міцностні характеристики. 
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У ПОЗДОВЖНІЙ ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ У СЕРЕДОВИЩІ ПАКЕТУ MAPLE 

 
Дослідження вертикальних коливань корпуса і візків вагона при його русі по рейках виконано з 

використанням мови Maple для розв’язання системи шести диференціальних рівнянь відносно шести 
узагальнених координат.  
 Ключові слова:  кузов і візки вагона, коливання корпуса і візків, динаміка вагона, взаємодія ходової 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА  

В ПРОДОЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ В СРЕДЕ ПАКЕТА MAPLE 
 

Исследование вертикальных колебаний корпуса и тележек вагона при его движении по рельсам 
выполнено с использованием языка Maple для решения системы шести дифференциальных уравнений 
относительно шести обобщенных координат.  
 Ключевые слова: кузов и тележки вагона, колебание корпуса и тележек, динамика вагона, 
взаимодействие ходовой части с рельсами, шесть степеней свободы, неровности пути. 
 

E.I. SUHARKOVA  
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RESEARCH VIBRATIONS OF RAILWAY CARRIAGE  

IN LONGITUDINAL VERTICAL PLANE WITH MAPLE 
 

Research of vertical vibrations of corps and light carts of carriage at his motion on rails is executed with the 
use of language of Maple for the decision of the system of six differential equalizations of relatively six generalized 
coordinates.  

Keywords: a basket and light carts of carriage, oscillation of corps and light carts, loud speaker of carriage, 
co-operation of working part with rails, six degrees of freedom, unevenness of way. 
 

Постановка проблеми 
Залізнична колія і вагон являють собою єдину механічну систему, елементи якої взаємодіють і 

перебувають у певній залежності. Реальні рейки й колеса мають нерівності на активних поверхнях, у результаті 
чого виникають коливання і динамічні сили взаємодії. Дослідження динамічних процесів у системі “вагон-
шлях” полягає у тому, щоб визначити раціональні значення параметрів цієї системи (розмірів, мас, твердості, 
демпфування тощо), використання яких зводить до мінімуму шкідливі коливання і динамічні сили у 
конструкціях рухомого складу й шляху. Цьому повинні передувати розв’язання задач по дослідженню 
коливальних процесів корпуса вагона і його візків [1, 2], що вказує на актуальність теми досліджень. 

Огляд відомих результатів 
Відсутність універсальних методів дослідження нелінійних систем обумовило появу чисельно-

аналітичних і комп'ютерних методів дослідження транспортних динамічних систем [5-7]. У роботі [1] 
відзначається, що поводження залізничного екіпажа при проходженні горизонтальних нерівностей у межах 
рейкових стиків вивчено недостатньо. Розроблені чисельні комп’ютерні методи часто не пристосовані для 
дослідження властивостей транспортних систем з додатковими параметрами, адже при цьому виникає питання 
модифікації цих методів. Вихід полягає у використанні систем комп’ютерної алгебри. У роботі [3] наведено 
програму визначення коливань візків і корпуса вагона, складену мовою MathCAD. Для порівняння і доповнення 
у даній роботі для розв’язання аналогічної задачі використано мову Maple.  

Постановка завдання 
Дослідити вертикальні коливання корпуса і візків вагона при його русі по рейках з використанням мови 

Maple для розв’язання системи шести диференціальних рівнянь відносно шести узагальнених координат. 
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Основна частина 

У більшості конструкцій вагонів [5-7] закладені технічні рішення, що запобігають впливу коливань у 
горизонтальній площині на вертикальні коливання. Збурення від правої й лівої рейок приймають однаковими. 
Тому при розв’язанні задач аналізу динаміки основних частин рухомого складу розділяють коливання у 
вертикальній поперечній площині (бічне коливання), та коливання у вертикальній поздовжній площині 
(підскакування й галопування).  

Для вивчення коливань вагона у вертикальній поздовжній площині при проходженні нерівностей шляху 
розглянемо традиційну схему розрахунку коливань (рис.1), запозичену з роботи [3].  

 

 
Рис. 1. Розрахункова схема вертикальних коливань вагона 

 
Прийнято такі позначення: m1 –  маса кожного візка; j1  – момент інерції кожного візка; m2  – маса 

кузова; j2 – момент інерції кузова; а2 – половина бази кузова; а1  –  половина бази візка; с1, b1 – твердість 
пружини і коефіцієнт демпфування у першому ярусі підвішування; c2, b2 – те ж у другому ярусі підвішування; 
n і – збурення з боку шляху під i-ою колісною парою, 1 2 1 2, , , , ,K KZ Z Z F F F     – узагальнені координати та їхні 
похідні за часом. 

Модель має шість ступенів свободи. Для дослідження коливань у вертикальній площині складемо 
систему шести диференціальних рівнянь другого порядку відносно функцій 1 2( ), ( ), ( )KZ t Z t Z t , 

1 2( ), ( ), ( )KF t F t F t .  
Для зручності користування результатами роботи опис системи рівнянь [5-7] наведено з використанням 

синтаксису мови Maple; 
а) рівняння коливань кузова: 
 

; 
 

; 
 
б) рівняння коливань першого візка (за напрямком руху): 
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; 

; 
 
в) рівняння коливань другого візка: 
 

 

 ; 
 

. 
Чинником збурення динамічної системи “вагон-рейки” є нерівність шляху, яку приймають існуючою за 

синусоїдальним законом. На входи математичної моделі подається збурення з транспортним запізнюванням. 
Тобто, зі зсувом, зумовленим довжиною рейок L і швидкістю руху V; звідки маємо кругову частоту 2 Vw

L
π

= .  

Відповідно до порядку коліс, маємо описи реакцій на нерівності: 
 

          1 0( ) sin( )n t n wt= ;                   11 0( ) cos( )n t wn wt= ;     1
2 1

2( ) an t n t
V

 = − 
 

;                1
22 11

2( ) an t n t
V

 = − 
 

; 

        2
3 1

2( ) an t n t
V

 = − 
 

;                2
33 11

2( ) an t n t
V

 = − 
 

;   2 1
4 1( ) 2 a an t n t

V
+ = − 

 
;         2 1

44 11( ) 2 a an t n t
V
+ = − 

 
.  

 
Тестовий варіант обчислимо з такими значеннями [3]: m1 = 9т; m =57т; j1 = 12н; j = 70н; 1 3040;c =  

2 2660;c =  1 2 1 030; 100; 1,5ì ; 3,725ì ; 25ì ; 0,005ì .b b a a L n= = = = = =   
Для розв’язання складеної системи диференціальних рівнянь з нульовими початковими умовами 

використано метод Рунге-Кутта [8].  
На рис. 2-4 зображено одержані за допомогою складеної програми фазові портрети для кутів галопування 

елементів вагона залежно від швидкості, а на рис. 5-7 зображено одержані фазові портрети для вертикальних 
переміщень елементів вагона при тих самих швидкостях.   

Зазначимо, що фазові портрети з рис. 5-7 співпадають з відповідними фазовими портретами, одержаними 
у роботі [3]. Це вказує на коректність складеної Maple-програми.  
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V=2 м/сек. V=15 м/сек. V=20 м/сек. V=30 м/сек. 

 
Рис. 2. Фазові портрети для кута галопування першого візка залежно від швидкості. 

 

    
V=2 м/сек. V=15 м/сек. V=20 м/сек. V=30 м/сек. 

 
Рис. 3. Фазові портрети для кута галопування другого візка залежно від швидкості. 

 
 

    
V=2 м/сек. V=15 м/сек. V=20 м/сек. V=30 м/сек. 

 
Рис. 4. Фазові портрети для кута галопування корпуса вагона залежно від швидкості. 

 
 

    
V=2 м/сек. V=15 м/сек. V=20 м/сек. V=30 м/сек. 

 
Рис. 5. Фазові портрети для вертикального зміщення першого візка залежно від швидкості. 
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V=2 м/сек. V=15 м/сек. V=20 м/сек. V=30 м/сек. 

 
Рис. 6. Фазові портрети для вертикального зміщення другого візка залежно від швидкості. 

 
 

    
V=2 м/сек. V=15 м/сек. V=20 м/сек. V=30 м/сек. 

 
Рис. 7. Фазові портрети для вертикального зміщення корпуса вагона залежно від швидкості. 

 
Для аналізу динамічних навантажень слід мати значення прискорення рухомих частин екіпажу. Для 

обчислень  використаємо формули, одержані на основі зазначених диференціальних рівнянь коливань кузова та 
візків. Для зручності користування одержані формули наведено з використанням синтаксису мови Maple. Тоді 

а) прискорення для кузова обчислюємо за формулами: 
 

; 

; 
б) прискорення для першого візка обчислюємо за формулами: 
 

; 
 

; 
в) прискорення для другого візка обчислюємо за формулами: 
 

             ; 
 

              . 
 Тут прийнято такі позначення: 
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; 

, 
де sol – позначення сукупності процедур - розв’язків;  subs – maple-оператор підстановки. 
 На рис. 8, 9 для швидкості V=30 м/сек наведено графіки залежності у часі прискорень коливань кузова і 
двох візків.  
 
 

   

 
  

а б в 
Рис. 8. Графіки залежності прискорень вертикальних коливань для кузова (а); 

першого візка (б); другого візка (в) 
 

   
а б в 

Рис. 9. Графіки залежності прискорень коливань галопування для кузова (а); 
першого візка (б); другого візка (в) 

 
Висновки 

Вивчення динаміки вагона доцільно здійснювати у середовищах систем комп’ютерної алгебри. 
Складена програма дозволяє визначати параметри коливань залежно від зміни певного параметра – у даній 
роботі – швидкості руху вагона. Мова Maple виявилася зручною для розв’язання системи диференціальних 
рівнянь з виводом розв’язків у вигляді фазових портретів. Використання фазових портретів дозволяє 
аналізувати амплітуду коливань сумісно з «амплітудою» їх швидкостей, а також визначати залежності у часі 
прискорень коливань для кузова і двох візків.  
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ВЛИЯНИЕ МЕРЫ РАССТОЯНИЯ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АВТОРСТВА СКАНИРОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 
 
В работе исследуется изменение качества определения авторства рукописного текста с помощью 

предложенного авторами метода в зависимости от выбранной функции расстояния. Сравнение 
проводится для наиболее употребляемых метрик: Чебышева, городских кварталов и Евклида. 
Эксперименты показывают, что наилучшее качество достигается при использовании метрики Евклида. 

Ключевые слова: оффлайновая аутентификация, аутентификация почерка, точность 
аутентификации, выделение графем, сравнение почерка, кластеризация, функция расстояния, метрика 
Евклида, метрика Чебышева, метрика городских кварталов. 
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ВПЛИВ МІРИ ВІДСТАНІ НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА СКАНОВАНИХ 
РУКОПИСІВ 

 

У статті досліджується, як змінюється якість визначення авторства рукопису за допомогою 
запропонованого авторами методу в залежності від вибраної функції відстані. Порівняння виконується для 
найуживаніших метрик: Чебишева, міських кварталів й Евкліда. Експерименти показують, що краща 
якість досягається при використанні метрики Евкліда. 

Ключові слова: оффлайнова аутентифікація, аутентифікація почерку, точність аутентифікації, 
виділення графем, порівняння почерку, кластеризація, функція відстані, метрика Евкліда, метрика 
Чебишева, метрика міських кварталів. 
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INFLUENCE OF DISTANCE MEASURE ON ACCURACY OF WRITER IDENTIFICATION OF 
STATIC MANUSCRIPT IMAGES  

 

The suggested before method of writer identification and verification of static manuscript images is 
elaborated. In the approach features of handwriting are extracted as distribution function of graphemes over a 
codebook. In this paper the identification accuracy is explored depending on distance measure used. The codebook 
is constructed in three ways using Euclidean, Manhattan or Chebyshev distances. Graphemes are curvilinear 
segments connecting points of interest like line ends, crossing and branching. They are extracted with consecutive 
binarization, line thinning, search of joints and lines between them, then loops are searched separately. Each 
grapheme is described by feature vector containing length of the segment, coordinates of it’s start and end points, 
and robust shape description. The shape is described as histogram of tangent line directions. Then feature vectors 
extracted from all manuscripts ares divided into clusters which form a codebook and the handwriting is mapped into 
grapheme frequencies in each cluster. To compare two handwritings the corresponding frequencies of graphemes 
are compared using chi-square criteria. The set of feature vectors is divided into clusters using Euclidean, 
Manhattan or Chebyshev distances. Experiments show that the best handwriting distinction can be reached with 
Euclidean distance measure. 

Keywords: offline authentication, handwriting authentication, graphemes, handwriting comparison, image 
binarization, thinning of lines, join points of the image, hierarchical clustering, Euclidean distance, Manhattan 
distance, Chebyshev distance. 

 
Введение 

Исследование почерка относится к поведенческим биометрическим методам, которое часто 
требуется для определения автора рукописного текста, например в судебной экспертизе, в исторических 
исследованиях, архивах. Однако большое количество рукописных документов требует развития средств 
автоматизации поиска, и это стимулирует развитие научных разработок в области определения авторства 
рукописей. 
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Постановка проблемы 
Одним из успешных способов представления почерка является выделение локальных признаков 

сканированного текста, сопоставление каждому найденному признаку некоторого набора чисел, и 
кластеризация полученного множества наборов с помощью методов машинного обучения. Исследования, 
ориентированные на составление словаря локальных признаков почерка, чаще всего посвящены подбору 
подходящих признаков и их представлений. Методам кластеризации и мере расстояния между 
представлениями уделяется меньше внимания, хотя они тоже влияют на качество и скорость сравнения 
почерков. Мера расстояния сильно зависит от выбранных признаков и их представления, поэтому зачастую 
сложно определить метрику, приводящую к наилучшим результатам [1]. 

Как правило, оптимальную метрику подбирают экспериментальным путем, ориентируясь на 
наиболее известные функции расстояния, подходящие к выбранному набору признаков. 

Предложенный ранее авторами статьи метод [2] ориентирован на статические изображения 
произвольных рукописных текстов неизвестного содержания. Он учитывает, что слова могут быть написаны 
практически без отрыва пера от бумаги. Текст такого рода является сложной, не повторяющейся системой 
пересекающихся кривых – это требует дополнительных усилий для выделения устойчивых признаков 
почерка.  

Целью статьи исследование данного метода: влияния выбора функции расстояния между наборами 
числовых признаков на точность определения авторства. 

Анализ публикаций 
Большая часть методов статистической аутентификации до начала работы с изображением проводят 

его подготовку: очищение картинки от шума; скелетизация; бинаризация или преобразование к оттенкам 
серого; отбрасывание областей с малым количеством пикселей; преобразование к единому размеру, 
выделение значимой области, прочее. 

После предобработки изображению и/или его части ставятся в соответствие числовой вектор 
признаков [1, 3]. Используемые признаки должны учитывать возможные отличия в содержании текста. 

Самые успешные из последних работ использовали методы k-соседних сегментов, SURF, SIFT, 
гистограмма направлений контура [3]. 

Для проверки неизвестных образцов применяются методы машинного обучения. Классификаторы 
на основе дистанции [4, 5], например, методы k-ближайших соседей, k-средних, основанные на плотности 
точек в пространстве признаков [6, 7] относят неизвестный образец к одному из классов, вычисляя 
расстояние от него до каждого класса.  

Для вычисления расстояния используются разные метрики [5]. Большинство исследователей 
применяет в алгоритмах определения авторства Евклидову метрику [8]. Её очевидной модификацией 
является добавление весов для каждого признака [9]. Также использовались: квадрат Евклидова расстояния 
[8], Манхеттенская дистанция или расстояние городских кварталов [8, 10], хи-квадрат и его 
модифицированная версия [8, 11, 12], расстояния Чебышева, Хемминга [8, 11], корреляционная метрика 
[13], дистанция Хаусдорфа [14], наибольшая общая подпоследовательность [15].  

Успешность применения метрики для классификации зависит от природы вектора признаков, 
поэтому тяжело сделать однозначный вывод о преимуществе какой-либо формулы расстояния. 

Для исследования разработанного авторами [2] способа сравнения почерков и выбора оптимальной 
функции расстояния необходимо решить задачи: предварительная обработка изображений, выделение 
пригодных для анализа почерка графем, подбор числовых характеристик, составление вектора признаков 
почерка с помощью методов машинного обучения. Экспериментальная проверка разработанного способа на 
известных тестовых наборах Firemaker и IAM и выбор функции расстояния по наилучшему 
среднеквадратическому отклонению. 

 
Описание метода. Исходными данными для рассматриваемого метода являются сканированные 

изображения рукописного текста, который не должен содержать большого количества помарок, 
зачеркиваний и т.д. Прежде чем приступить к выделению и анализу графем, происходит предобработка 
рукописей: преобразование к оттенкам серого, проводится бинаризация и скелетизация изображения.  

Разделение изображения на графемы начинается с выделения особых точек, в которых 
заканчивается 1, 3 или более кривых (исследуются ближайшая окрестность каждого черного пикселя - 
квадрат 3х3). Точка считается особой, если в ее окрестности находятся 1, 3 или 4 раздельные группы черных 
пикселей. Если в окрестности точки расположены 2 раздельные группы, значит это просто часть кривой. Все 
соединяющие особые точки отрезки кривых и есть графемы. Далее происходит поиск петель, которые не 
содержат особых точек, на данном шаге это единственные неучтенные пиксели. В результате весь исходный 
текст преобразован в набор кривых (рис. 1). 

Полученные наборы графем достаточно велики, что позволяет пользоваться статистическими 
методами, однако затрудняет сравнение двух наборов.  
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Рисунок 1. а) выделение особых точек (обозначены кругами);  

                                 б) полученный после удаления особых точек набор графем. 
 

Упрощения сравнения происходит за счет уменьшения размерности описания почерка за счет 
кластеризации. Для разбивки на кластеры необходимо каждому криволинейному отрезку поставить в 
соответствие набор числовых признаков, задается функция расстояния между ними. Признаками контура 
были выбраны: количество черных пикселей, координаты концов кривой и приближенная форма контура. 
Приближенная форма контура вычисляется в несколько этапов, сначала выбирается начальная точка - конец 
кривой, находящийся наиболее близко к началу координат. Для замкнутых кривых начальная точка 
выбирается искусственно. Далее составляется таблица значений, описывающая контур в параметрическом 
виде, например, x(s) и y(s), где s - длина пути вдоль контура от начальной до текущей точки. Кластеризация 
выполнялась последовательно в несколько итераций, каждая следующая - на результатах предыдущей. 
Такой способ выбран для ускорения, упрощения и улучшения качества работы метода. 

Результатом кластеризации является разбиение пространства признаков на области. Для каждого 
почерка из базы было построено 4-х уровневое дерево кластеров. На первом уровне рассматривалась длина 
отрезка, на 2-м - координаты его начала, на 3-м - координаты его конца, на 4-м – свойства кривизны 
(количество интервалов убывания и возрастания для каждой координаты). Кластеризация выполнялась с 
помощью метода k-средних, который разбивал каждую группу исходных данных достаточного объема на 
несколько частей.  

Неизвестный образец распределяется по тем же кластерам. 
Описанный способ сравнения почерков проверялся на известных тестовых наборах IAM и 

Firemaker. Для контроля качества из каждого образца почерка 8 страниц использовалось для обучения 
программы и 2 страницы для тестирования. Для успешной работы метода необходимо, чтобы у почерка 
имелось 2000 и более графем. 

Экспериментальная проверка. В процессе кластеризации происходит вычисление расстояния 
между числовыми наборами признаков. Для выбора оптимальной функции расстояния проведено 
вычисление отличий распределения для различных тестовых наборов при использовании расстояния 
Чебышева (таблица 1), городских кварталов (таблица 2) и Евклида (таблица 3). 

Таблица 1. 
Отличие распределений при выборе меры Чебышева 

Образец Анонимный 
почерк 

Количество 
графем Отличие распределений Количество 

кластеров 
000-learn 000-test 8847 4298,786908 967 
000-learn_151 000-test_151 3288 759,7794986340 302 
000-learn_152 000-test_152 3168 688,6389649 323 
000-learn_153 000-test_153 3348 699,0343146 337 
000-learn_154 000-test_154 3753 787,2682177 302 
000-learn_345 000-test_345 2827 778,0566878 386 

 

Таблица 2. 
Отличие распределений при выборе меры городских кварталов 

Образец Анонимный 
почерк 

Количество 
графем Отличие распределений Количество 

кластеров 
000-learn 000-test 8847 4390,514929 974 
000-learn_151 000-test_151 3288 626,283021 309 
000-learn_152 000-test_152 3168 697,2099535 337 
000-learn_153 000-test_153 3348 734,0755928 316 
000-learn_154 000-test_154 3753 691,9304225 316 
000-learn_345 000-test_345 2827 674,0058666 372 
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Таблица 3. 
Отличие распределений при выборе меры Евклида 

Образец Анонимный 
почерк 

Количество 
графем Отличие распределений Количество 

кластеров 
000-learn 000-test 8847 4132,31545 981 
000-learn_151 000-test_151 3288 783,8139628 302 
000-learn_152 000-test_152 3168 584,6923247 288 
000-learn_153 000-test_153 3348 562,5050126 288 
000-learn_154 000-test_154 3753 781,3157632 344 
000-learn_345 000-test_345 2827 656,6727103 358 

 
В результате всех 18 проверок (по 6 для каждой функции расстояния) было успешно установлено 

авторство.  
Для выбора оптимальной функции расстояния необходимо вычислить среднеквадратичное 

отклонение, данный показатель позволяет оценить, насколько значения во множестве могут отличаться от 
среднего значения. В идеальном случае отличие распределений между двумя рукописями одного автора 
стремится нулю, поэтому в качестве среднего значения выбирается значение 0. Результат представлен в 
таблице 4. 

Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле:  
 

∑ −=
n

1

2
i )xx(

n
1Sr  , 

где n –количество соответствий, xi – отличие распределений , x  – среднее значение. 
 

Таблица 4. 
Среднеквадратические отклонения. 

Мера Среднеквадратическое отклонение 
Мера Чебышева 1881,70445 
Мера городских кварталов 1898,546465 
Мера Евклида 1797,699719 

 
Выводы 

В данной работе исследован метод аутентификации, основанный на способе выделения графем как 
криволинейных отрезков с границами в местах пересечения, слияния, ветвления и окончания линий. Это 
наиболее соответствует интуитивному представлению об элементарных навыках написания слов, что 
позволяет рассматривать графемы, как линии, написанные одним непрерывным подсознательным 
движением. Полученный набор графем анализируется методами машинного обучения, основанными на 
обработке числовых признаков каждой графемы, использовалось меньшее количество числовых 
характеристик каждой графемы, чем в аналогичных работах, что позволило сократить время на машинное 
обучение. 

Оценка работоспособности метода проводилась на известных тестовых наборах данных IAM и 
Firemaker.  

Экспериментальная проверка подтвердила качество работы метода, а так же по результатам 
эксперимента была выявлена оптимальная функция расстояния: выбор производился среди трех мер и 
лучшей оказалась мера Евклида. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ШЛИФОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ 

 
На основании моделей, описывающих термомеханические процессы, представлен анализ причин 

трещинообразования при шлифовании материалов и сплавов, склонных к этому виду дефектов. Показано, 
что интенсивность трещинообразования во многом определяется наличием различного рода 
неоднородностей, возникающих в поверхностном слое по ходу технологии изготовления детали и величиной 
теплового потока, поступающего в поверхностный слой.  

Ключевые слова: трещинообразование, качество поверхностного слоя, шлифование, 
неоднородности, тепловой поток. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ЯВИЩ НА ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ПРИ 

ШЛІФУВАННІ МАТЕРІАЛІВ ТА СПЛАВІВ 
 
 На основі моделей, які описують термомеханічні процеси, запропоновано аналіз причин 
тріщиноутворення при шліфуванні матеріалів та сплавів, які схильні до цього виду дефектів. Показано, що 
інтенсивність тріщиноутворення визначається наявністю різного роду неоднорідностей, які виникають у 
поверхневому шарі в залежності від технології виготовлення деталі та величиною теплового потоку, що 
поступає в поверхневий  шар. 

Ключові слова: тріщиноутворення, якість поверхневого шару, шліфування,  неоднорідність, тепловий 
потік. 
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  L.A. VOROBYOVA 
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DESIGN OF INFLUENCE OF THE THERMAL AND MECHANICAL PHENOMENA ON FORMATION 

OF CRACKS AT POLISHING OF MATERIALS AND ALLOYS 
 

 On the basis of models, describing thermal and mechanical processes, the analysis of reasons of formation 
of cracks is presented at polishing of materials and alloys, apt to this type of defects. It is shown that intensity of 
formation of cracks is in a great deal determined by the presence of different sort of, to heterogeneity  , arising up in 
a superficial layer on motion technology of making of detail and in size thermal stream entering superficial layer.  
 Keywords: formation of cracks, quality of superficial layer, polishing, to heterogeneity thermal. 

 
Введение 

Качество поверхностного слоя обрабатываемых деталей формируется под действием 
термомеханических явлений, сопровождающих финишные операции. Отличительной особенностью 
операции шлифования является выделение большого количества теплоты, основная часть которой 
воспринимается обрабатываемой деталью и вызывает на отдельных её участках структурные изменения – 
прижоги. Эти дефекты способствуют уменьшению исходной твёрдости поверхности, образованию 
растягивающих остаточных напряжений, снижают контактную выносливость, усталостную прочность 
деталей [1–3]. 

Анализ литературных данных и постановка проблемы 
В фундаментальных работах [1–4] в качестве основного показателя физико-механического 

состояния обрабатываемых поверхностей используется теплонапряженность процесса шлифования. На 
основании разработанных в них моделей температурных полей изучены закономерности образования 
дефектов типа прижогов и технологические возможности их устранения в зависимости от теплофизических 
свойств обрабатываемых материалов, режимов обработки, конструкции и характеристик применяемых 
инструментов. 
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Для большой группы металлов и сплавов не подверженных структурным превращениям в процессе 

обработки характерным видом брака являются дефекты типа трещин, существенно снижающие 
эксплуатационные свойства изделий. 

Характер и интенсивность трещинообразования во многом определяется теплофизическими 
свойствами обрабатываемых материалов, их структурой, наследственностью предыдущих технологических 
операций, режимами обработки, а также характеристиками инструмента. При эксплуатации деталей, 
поверхностный слой которых содержит шлифовочные трещины, разрушение изделий происходит по местам 
их скопления. 

Поэтому задача определения технологических условий бездефектного шлифования и управления 
качеством поверхностного слоя изделий из материалов, склонных к трещино- и сколообразованию, является 
весьма актуальной. Это предопределяет необходимость изучения механизма формирования шлифовочных 
дефектов. 

Феноменологический подход в изучении причин трещинообразования материалов, склонных к 
этому виду дефектов, не позволяет вскрыть механизм зарождения и развития шлифовочных трещин. 

Интенсивность появления трещин во многом определяется наличием различного рода 
неоднородностей, возникающих в поверхностном слое по ходу технологии изготовления детали. Особенно 
опасными с точки зрения зарождения трещин, являются такие наследственные дефекты, как флокены, 
остроконечные полости, инородные включения. Поэтому построение теории трещинообразования при 
шлифовании с использованием критериев механики разрушения, возможно лишь на основе углубленного 
изучения механизма зарождения трещин в вершинах концентраторов, которыми являются 
металлургические, структурные и технологические дефекты. 

Цель и задачи исследования 
Целью настоящей работы является построение моделей, описывающих термомеханические 

процессы при обработке деталей из материалов и сплавов, поверхностный слой которых имеет 
наследственные неоднородности структурного или технологического происхождения . 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
– разработать математическую модель, описывающую термомеханические процессы в 

поверхностном слое при шлифовании деталей из материалов и сплавов с учетом их неоднородностей, 
влияющих на формирование шлифовочных трещин и определить критерии дефектообразования; 

– создать методику выбора технологических условий шлифования материалов, имеющих 
наследственные неоднородности, обеспечивающих требуемые показатели качества; 

 
Моделирование термомеханических явлений при шлифовании материалов с учетом 

неоднородностей в их поверхностном слое 
При выборе и обосновании математической модели учитывалось, что процесс шлифования деталей 

сопровождается как тепловыми, так и механическими явлениями. Однако превалирующее воздействие на 
напряженно-деформированное состояние поверхностного слоя оказывают температурные поля.  Так как для 
исследований термомеханического состояния прошлифованных поверхностей важной является информация 
о распространении температур и напряжений по глубине и в направлении движения инструмента, то 
рассматривается плоская задача. 

Анализ масштабных схем взаимодействия круга с обрабатываемой поверхностью показывает, что 
кривизна круга и детали в пределах зоны контакта несущественно влияет на геометрическую схему 
взаимодействия круга с деталью. Поэтому при составлении расчетной схемы (рис.1) допускается, что деталь 
типа заготовок может быть представлена в виде кусочно-однородных условных слоев, с разными 
свойствами, расположенных на основном материале-матрице, что позволяет изучать термомеханические 
процессы при шлифовании деталей с несколькими типами покрытий, толщиной ka∆ наносимых на 
основной материал. Такая схема предопределяет тепловые и деформационные условия сопряжения слоев по 
границам их раздела – ka . 

Влияние неоднородностей в виде фазовых превращений неустойчивых структур, межзеренных 
плёнок, границ контура наследственных аустенитных зёрен, карбидной строчечности, неметаллических 
включений, раковин, флокенов и других дефектов, возникающих в поверхностном слое по ходу 
технологического процесса, учитывается в модели наличием в поверхностном слое включений и дефектов в 
виде условных трещин (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная схема для моделирования влияния технологических неоднородностей на трещинообразование при 

шлифовании материалов, склонных к данным дефектам: 1 − шлифовальный круг радиуса Rкр; 2 − зона контакта круга с 
обрабатываемой поверхностью; 3 − поверхностный слой, содержащий наследственные дефекты с указанием их характерных 

размеров Li и углов ориентации α i  локальных координат; k − слой, в котором исследуются термомеханические процессы 
 (k = 1, 2, …). 

 
Система уравнений, определяющих тепловое и напряженно-деформированное состояние при 

шлифовании поверхности деталей с k-покрытиями, верхний слой которых имеет неоднородности типа 
включений (неправильной округлой формы) и микротрещин (эллипсоидальной формы с большей полуосью 
L), содержится в [5,6]: 

Уравнение нестационарной теплопроводности 
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Уравнение упругости Ламе в перемещениях 
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где Т ( )τ,, yx  – температура в точке с координатами ( )yx,  и в любой момент времени τ ; a  – 

температуропроводность материала; ta  – температурный коэффициент линейного расширения; G,µ  – 

постоянные Ламе; v,υ  – компоненты вектора перемещений точки ( )yx, ; 2

2

2

2

yx ∂

∂
+

∂

∂
=∆  - оператор 

Лапласа. 

Начальные условия для данной задачи можно взять в виде:          ( ) .00,, =yxT                            (4)  
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Граничные условия для температурных и деформационных полей, учитывающие теплообмен с 

поверхности вне зоны контакта круга с деталью и интенсивного тепловыделения в зоне обработки имеют 
вид:  

 

( ) ** ,0,,, ayT
x
Tayyq

x
T

>=+
∂
∂

−<−=
∂
∂ γλ

λ
τ

                                                      
 (5) 

    
( ) ( ) ,0,,,,

00 ==
== xyxx yxyx τττσ τ                                                           (6) 

где  ( )τ,yq  - интенсивность теплового потока, формирующегося в результате взаимодействия 

круга с деталью; λ  – коэффициент теплопроводности шлифуемого материала; *2a  – длина зоны контакта 
круга с обрабатываемой поверхностью; γ – коэффициент теплообмена с окружающей средой; xyx τσ , – 
нормальные и касательные напряжения. 

Условия сопряжения слоёв (покрытий):  
 

для температурных полей 
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для деформационных полей 
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где kλ  – теплопроводность k -го слоя; kα  – толщина k -го слоя; j
k
υ – компоненты перемещений в 

k -ом слое. 
Для поверхностных слоёв, имеющих структурные и технологические неоднородности, условия 

разрывности решения в зависимости от типа дефекта будут: 
 

на включениях  на трещиноподобных дефектах 
;0,0 ≠= xσυ  

;0,0 ≠= xyv τ  

;0,0 ≠= υσ x  

,0,0 ≠= vxyτ
                  

 (8) 

 где xyxv τσυ ,,,  – скачки компоненты смещений и напряжений. 

Предельно равновесное состояние деформируемого поверхностного слоя оценивалось 
классическими критериями прочности. 

Из имеющихся критериев разрушения, учитывающих локальные физико-механические свойства 
неоднородных материалов, наиболее приемлемыми для данного случая являются критерии силового 
подхода, связанные с использованием понятия коэффициента интенсивности напряжений (КИН). Когда 
нагружение приводит к тому, что интенсивность напряжений IK  становится равной предельному 

значению IcK , то трещинообразный дефект превращается в магистральную трещину. 
Моделирование влияния исходной кусочной однородности шлифуемых материалов (деталей с 

покрытиями) на термомеханические процессы осуществляется методом разрывных решений [7]. Под ними 
понимаются такие решения, которые удовлетворяют уравнениям теплопроводности Фурье и упругости 
Ламе всюду, кроме границ дефектов. При переходе через границу поля смещений и напряжений терпят 
разрывы I рода, т.е. появляются их скачки xyxv τσυ ,,,  . 

Решение тепловой задачи (1) – (4), (5) – (8) осуществляется с помощью интегральных 
преобразований Фурье по переменной y  и Лапласа по τ  к функции ( , , )T x y τ  в I (k=0) слое, которые 
описываются в интегральной форме в виде: 
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 – выражение, учитывающее теплофизические 

свойства слоёв ( 0 )k m= − , их толщину и граничные условия. 
Напряженно-деформированное состояние слоистой полуплоскости также оценивается методом 

разрывных решений. Границы раздела ( )0== kax k  рассматриваются как дефекты, при переходе через 
которые терпят разрывы поля смещений и напряжений. 

Построение разрывных решений уравнений Ламе с заданными скачками осуществляется с помощью 
функций Треффца [7]: 

  ( ) 01 ψψυ ′−+= ax , ( ) 02 'ψψ axv −+= ; 021
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Напряжения находят по формулам: 

   ( ) ( ) ;1 010 ψψψµσ ′′−+′+′−= kx ax  ( )0 2 0' ''y kx aσ µψ ψ ψ′= + + −                (11) 

( ) ''2 020
2
1 ψψψψτ +′+−+= kxy ax

.
 

Применение обобщенных преобразований Фурье по переменным yx,  к уравнениям (2), (3), (6), (7) 
с учетом [7] позволяет получить рекуррентные соотношения, связывающие смещения и направления в 
произвольном слое с напряжениями и смещениями, формирующимися в первом слое под действием 
нестационарных температурных полей. 

Влияние неоднородностей в поверхностном слое сталей и сплавов на интенсивность трещино- и 
сколообразования при шлифовании исследуется следующим образом. В условиях неравномерного нагрева в 
поверхностном слое возникают тепловые деформации, которые вызывают температурные напряжения. Под 
действием этих напряжений, концентрирующихся в местах расположения дефектов, и происходит 
образование шлифовочных трещин. Математически задача формулируется так. Пусть в упругой 

полуплоскости на линиях 0
~`

=ix  имеются дефекты ( )kily ii ,1,
~

=≤ , при переходе через которые терпят 

разрывы поля смещений и напряжений: 
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В зависимости от типа дефектов реализуются граничные условия (8) первого типа либо второго. 
Будем различать левый (находящийся при движении по il  в положительном направлении) и правый берега 
дефектов, обозначая относящиеся к ним величины индексами “+” и “–“. Решение задачи термоупругости (2), 
(3), (6), (8) для поверхностного слоя, содержащего указанные дефекты при условии, что температурное поле 
описывается выражением (9) сводится к решению системы сингулярных интегральных уравнений 

относительно скачков смещений 
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В этих формулах приняты следующие обозначения: ( )( ) ( )( )ηη −− ydMydK i
k

i
k ,;,  – ядра, 

отражающие размещение и ориентацию дефектов, относительно глобальных координат XOY; *d  – 
параметр, характеризующий физико-механические свойства материала поверхностного слоя. 
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Вычисление регулярных интегралов производятся по квадратурным формулам Гаусса-Чебышева, а 

сингулярных интегралов с ядрами Коши – методом ортогональных многочленов [7]. При этом получаем 
систему алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов. Окончательно, находим 
напряжения и смещения в поверхностном слое с дефектами kl  по формулам:  
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Так, исследование интенсивности напряжений в вершинах дефекта длиной l2 , расположенного на 

глубине *σ , когда на поверхности тела *( 0, )x y a= ≤  задан тепловой поток q , позволило установить 

предельное значение этого потока *q , при котором указанный дефект начинает развиваться в 
магистральную трещину: 

                        
*

2

4* )1(32
σπα

νλ
lEl

Kq C−
= .                                                               (14) 

Для бездефектной обработки сталей и сплавов, имеющих трещиноподобные дефекты и включения, 
при выборе режимов обработки и характеристик инструмента следует руководствоваться предельными 
значениями теплового потока [8, 9], формирующегося при шлифовании, чтобы наследственные дефекты не 
вышли из равновесного состояния. 

Из установленных функциональных связей между кинетикой термомеханических явлений, 
наследственной неоднородностью поверхностного слоя и показателями качества шлифуемых изделий 
следует, что тепловой поток является основным критерием предельного равновесия трещиноподобных 
дефектов [9]. 

Изучение роли неоднородности структуры покрытий в механизме снижения трещиностойкости 
проводилось с помощью установленного теоретическим путем критерия локального разрушения в виде 
следующего неравенства: 

                                       ( )





























−+

<

τ
υ

νυπ

υλ

a
Dt

tkp

c
u
q

qxpaGc

KDa
l

2112

22

0 ,                                                         (15) 

где tqkp ,,υυ – режимы шлифования; CD,  – параметры инструмента; a,λ  – теплофизические 

характеристики обрабатываемого покрытия; CK  – трещиностойкость данного покрытия; G  – модуль 

упругости; ν  – коэффициент Пуассона; ta  – температурный коэффициент линейного расширения; l  – 
характерный линейный размер структурного параметра (дефект структуры). 

Разработка технологических критериев для управления процессом бездефектного шлифования 
осуществлена на базе установленных функциональных связей между физико-механическими свойствами 
обрабатываемых материалов и основными технологическими параметрами. 

Обработку материалов и сплавов без шлифовочных трещин можно обеспечить, если ограничить 
формирующиеся в зоне интенсивного охлаждения напряжения предельными значениями: 

                              
( ) [ ]лчkt
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В случае доминирующего влияния наследственной неоднородности на интенсивность образования 
шлифовочных трещин, необходимо пользоваться критериями, в структуру которых входят 
детерминированные связи технологических параметров и свойства самих неоднородностей. В качестве 
таких можно использовать ограничение коэффициента интенсивности напряжений: 
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или обеспечение с помощью управляющих технологических параметров предельного значения теплового 
потока, при котором сохраняется равновесие структурных дефектов: 

                                   
σπ

λαυ

lHl
K

Dt

P
q Ic

шл

skpz 3* ≤= .                                                                          (18) 

Условия бездефектного шлифования можно реализовать, используя информацию о структуре 
обрабатываемого материала. Так, в случае превалирующего характера структурных несовершенств длиной 

l2 , их регулярного расположения относительно зоны контакта инструмента с деталью, можно в качестве 
критериального соотношения использовать условие равновесия дефекта в виде: 

                                            ( ) C
tk

C

GTx
Kl

]1[

2

0
αν+

< .                                                                      (19) 

В этой формуле технологическая часть содержится в связи величины контактной температуры кT  с 
условиями шлифования. 

Приведенные неравенства дают увязку предельных характеристик температурного и силового полей 
с управляющими, технологическими параметрами. Они задают область сочетаний этих параметров, 
удовлетворяющих полученным термомеханическим критериям. При этом учитываются свойства 
обрабатываемого материала и гарантируются обеспечение требуемого качества изделий. 

 
Выводы 

В результате выполненных исследований решена научно-техническая проблема, состоящая в 
установлении расчетных зависимостей по определению влияния наследственных дефектов, 
сформированных от предшествующих операций на трещиностойкость поверхностного слоя при 
шлифовании. 

Разработана математическая модель, описывающая термомеханические процессы в поверхностном 
слое при шлифовании деталей из материалов и сплавов с учетом их неоднородностей, влияющих на 
формирование шлифовочных трещин. При этом впервые получены расчетные зависимости между 
критерием трещиностойкости и основными управляющими технологическими параметрами. По известным 
характеристикам наследственных дефектов определены предельные значения теплового потока, 
обеспечивающие требуемое качество шлифуемых поверхностей. 

Разработана методика выбора технологических условий бездефектной обработки материалов и 
сплавов с учетом накопленных повреждений и неоднородностей наследственного происхождения, особо 
предрасположенных к трещинообразованию в процессе шлифования. Это способствует снижению брака на 
финишных операциях и повышению эксплуатационных свойств деталей машин. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРУШЕНИЯ  
В ПЬЕЗОМАГНИТНОЙ ПЛАСТИНЕ С ТРЕЩИНАМИ 

 
Рассматривается краевая задача механики разрушения пьезомагнитной пластины, ослабленной 

трещинами. Предполагается, что на берегах трещин действует нормальное давление, а на бесконечности 
имеет место равномерное распределение механических напряжений и магнитной индукции. Задача сведена 
к системе сингулярных интегральных уравнений, которая решена численно методом механических 
квадратур. Проведены численные эксперименты, найдены коэффициенты интенсивности напряжений и 
магнитной индукции в вершинах трещин. 

Ключевые слова: пьезомагнитная керамика, макротрещины, сингулярные интегральные уравнения, 
коэффициенты интенсивности полевых величин 

 
Л.А. ФИЛЬШТИНСЬКИЙ, Д.М. НОСОВ, Г.А. ЄРЕМЕНКО, О.І. ОГЛОБЛІНА 

Сумський державний університет, Україна 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РУЙНУВАННЯ  
У П'ЄЗОМАГНЕТНІЙ ПЛАСТИНІ З ТРІЩИНАМИ 

 
Розглянуто крайову задачу механіки руйнування п'езомагнітної пластини, яка послаблена 

тріщинами. Вважається, що на берегах тріщин діє нормальний тиск, а на нескінченності має місце 
рівномірний розподіл механічних напружень та магнітної індукції. Задача зведена до системи сингулярних 
інтегральних рівнянь, яка розв'язана чисельно методом механічних квадратур. Проведені чисельні 
експерименти, знайдені коефіцієнти інтенсивності напружень та магнетної індукції. 

Ключові слова: п’езомагнітна кераміка, макротріщини, сингулярні інтегральні рівняння, 
коефіцієнти інтенсивності полевих величин 

 
L.A FILSHTINSKII, D.M. NOSOV, G.A. EREMENKO, O.I. OGLOBLINA 

Sumy State University, Ukraine 
 

DETERMINATION OF CHARACTERISICS OF THE DESTRUCTION IN PIEZOMAGNETIC 
PLATE WITH CRACKS 

 
We consider the boundary value problem of piezomagnetic plane, weakened by cracks. It is supposed that 

the banks of the cracks are under the normal pressure and the uniformly distributed mechanical loads and magnetic 
induction at infinity are acting. The problem is reduced to the system of singular integral equations, which solution 
was obtained with using the mechanical quadratures method. Numerical experiments are provided, stress and 
magnetic induction intensity factors are found. 

Keywords: piezomagnetic ceramics, macrocracks, singular integral equations, intensity factors of field 
magnitude. 

 
Постановка проблемы 

Впервые метод решения краевых задач для анизотропных тел с трещинами, опирающийся на 
технику сингулярных интегральных уравнений, предложен одним из авторов в 1976 г. В данной статье этот 
метод модифицирован, что позволило рассматривать краевые задачи механики разрушения для 
пьезомагнитных тел с трещинами. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

После создания искусственных пьезомагнитных керамик, обладающих гигантской 
магнитострикцией [1, 2], интерес исследователей к магнитоупругости и к тем выводам, которые можно 
получить с помощью этого раздела механики, существенно усилился. Задачи о трещинах в магнитоупругих 
и магнитоэлектроупругих телах рассматривались, например, в статьях [4-9]. Решения многочисленных 
двумерных задач о концентрации магнитоупругих полей в телах с отверстиями и трещинами представлены в 
монографии [10]. В данной статье формализм, предложенный в [11] обобщается на плоские краевые задачи 
магнитоупругости для тел с трещинами. 

Построение эффективного аналитико-числового алгоритма, позволяющего исследовать 
механические и магнитные поля в каждой точке тела, а также определять параметры разрушения 
магнитоупругой пластины, оценить взаимное влияние механических и магнитных полей в керамиках. 
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Основная часть 

Пусть в некоторой области пьезомагнитной плоскости имеются трещины nΓ . 
Согласно модели магнитоупругости [3], запишем представления функции напряжений 1F  и 

магнитного потенциала 2F  
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Механические перемещения получаем, интегрируя совместно представления деформации: 
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Главный вектор усилий, действующих на дугу AB  в теле, находим с учетом (2). Имеем  

 ( ) ( )∑
=

Φ=+=
3

1
12111 Re2sincos

k
kkkkkn zaX ψµγψσψσ , (4) 

 ( ) ( )∑
=

Φ−=+=
3

1
22122 Re2sincos

k
kkkkn zaX ψγψσψσ , ( ) ψψµψ sincos −= kka . 

Согласно модели поставленная краевая задача сводится к определению потенциалов ( )kk zΦ  из 

краевых условий на полной границе тела 


n
nΓ=Γ . 

 ψcos1 pX n −=
Γ

± , ψsin2 pX n −=
Γ

± , 0=
Γ

±
nB . (5) 

Учитывая соотношения (4), (5), эти условия представим в виде 

 ( ) ( ) ( )0
3

1
00Re2 ζζψ m

k
kkkmk fac =Φ∑

=

± , ( )3,1=m , 000 ImRe ζµζζ kk += , (6) 

 kkkc γµ=1 , kkc γ−=2 , kkc λ=3 , 01 cosψpf −= , 02 sinψpf −= , 03 =f , Γ∈0ζ . 
Здесь верхний знак соответствует левому берегу nΓ  (при движении от начала трещины к концу), 

0ψ  – угол между нормалью к левому берегу в точке 0ζ  и осью 1Ox . 
Для решения краевой задачи теории функций (6) представим, исходя из [11], функции kΦ  в виде 

обобщенных интегралов типа Коши 

 ( ) ( )
∫
Γ

−
+=Φ ds

z
Az

kk

k
kkk ζ

ζω
π2
1

, ( ) ( )( ){ }n
n

kk Γ∈= ζζωζω , , (7) 

 ζµζζ ImRe kk += , zzz kk ImRe µ+= , 21 ixxz += , 
где ds  – элемент дуги в физической плоскости z . 
Следы функции kΦ  на Γ  запишем, используя формулы Сохоцкого-Племеля [15]. Имеем 

 ( ){ } ( )
( )

( )
∫
Γ

±
→ −

+±=Φ ds
a

i
Az

kk

k

k

k
kzkk

00

0
2
1

20 ζζ
ζω

πψ
ζω

ζ , (8) 
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где верхний знак относится к левому берегу разреза, нижний – к правому. 
Таким образом, граничная задача (7) свелась к матричному сингулярному интегральному 

уравнению первого рода с ядром Коши относительно действительной вектор-функции )(ζq . 

 ( ) ( ) ( )00,Re ζπζζζ NdsqK =∫
Γ

, 


n
nΓ=Γ∈0ζ , ( ) ( ) 1

00 ,, −= RRGK ζζζζ , 

 ( ) ( ) ( ) ( )








−−−
=

033
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022

02

011

01
0 ,,,

ζζ
ψ

ζζ
ψ

ζζ
ψ

ζζ
aaa

diagG , (9) 

 















=

333231

232221

131211

ccc
ccc
ccc

R , 0det ≠R , ( ) ( ) ( ) ( ){ }Tqqqq ζζζζ 321 ,,= , 

 ( ) ( ) ( ) ( ){ }TNNNN 0302010 ,, ζζζζ = , 

 01201101 sincoscos ψσψσψ −−−= pN , 02201202 sincossin ψσψσψ −−−= pN , 

 02013 sincos ψψ BBN −−= . 
Уравнения (9) необходимо рассматривать совместно с дополнительными условиями однозначности 

перемещений и магнитного потенциала, которые сводятся к трем равенствам (на каждой трещине). 
 ( )∫

Γ

=
n

dsq 0ζ , ( )Mn ,1= , (10) 

где M – количество трещин. 
Построенный аналитический алгоритм сводится к решению системы M3  сингулярних 

интегральных уравнений первого рода (9) совместно с M3  дополнительными условиями (10). Эти условия 
фиксируют единственное решение системы (9) в классе функций, неограниченных на концах дуг nΓ  [14]. 

Асимптотика решения в вершинах трещин nΓ . Введем параметризацию контура 

 ( )βζζ = , ( )00 βζζ = , ( ) a=−1ζ , ( ) b=1ζ , 1,1 0 ≤≤− ββ . (11) 
Плотности )(ζω  имеют корневые особенности [13, 14]. Положим 

 ( ) ( )
( ) 21' ββ

βζω
−

Ω
=

s
, ( ) ( ) ( ) ( ){ }Tββββ 321 ,, ΩΩΩ=Ω , ( ) ββ ddss /' = . (12) 

В связи с этим вектор ( ) ( ) ( ) ( ){ }Tqqqq ζζζζ 321 ,,=  представим так 

 ( ) ( )
( )

( )
( ) 2

1

2 1'1' ββ

β

ββ

βζ
−

Ω
=

−
=

−

s

R

s

Qq , ( ) ( ) ( ) ( ){ }TQQQQ ββββ 321 ,,= . (13) 

Для исследования главной асимптотики функции (7) воспользуемся формулами поведения 
интегралов типа Коши в окрестностях концов линии интегрирования [13]. 

Имеем в вершине трещины c  

 ( ) ( )
( )

( )[ ] 2
1

' 122

1 −−±
±

±Ω
=Φ kk

k

k
k

c
k zciz

ζ
, ( ) ( ) ( ) ( ){ }Tββββ 321 ,, ΩΩΩ=Ω , βζζ dd kk /' =  (14) 

где верхний знак соответствует концу трещины bc = , нижний – началу ac = . 
Главную асимптотику механических напряжений, магнитной напряженности и индукции получаем, 

подставляя в выражения (2) асимптотику (14). 
КИН и магнитной индукции в вершинах трещин. Имеем на продолжении трещины по касательной 

за вершину  

 ccck ψσψσψσσ 2
2212

2
11 sin2sincos ++= , 

 ccns ψσσψστ 2sin
2

2cos 1122
12

−
+= , ccn BBB ψψ sincos 21 += , (15) 

 ( )akkk raaz ψ−=− , ( )bkkk razb ψ−=− , 
где cψ  – угол положительной нормали к левому берегу в вершине c  и осью 1Ox , r  – расстояние от точки 
на касательной (в окрестности трещины) к соответствующей вершине. 

Учитывая (14), (2) находим из (15) 
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Определим КИН равенствами [16, 15] 
 n

r
I rK σπ2lim

0→
= , ns

r
II rK τπ2lim

0→
= , n

r
B BrK π2lim

0→
= . 

Согласно этим определениям, учитывая равенства (15), (16), получим окончательно 

 ( ) ( ) ( ){ }ccI QQ
s

K ψψπ sin1cos1
1' 21 ±+±

±
=  , (17) 

 ( ) ( ) ( ){ }ccII QQ
s

K ψψπ sin1cos1
1' 12 ±−±

±
=  , ( ) ( ){ }1

1' 3 ±
±

= Q
s

KB
π

 . 

Результаты расчетов. Рассматривалась пьезомагнитная пластина из пьезокерамики Terfenol-D, 
поляризованная вдоль оси 2x  [10], содержащая параболическую трещину ( βlx =1 , 2

2 εβ=x , 1=l , 
5,0=ε , 11 ≤≤− β ) и прямолинейную трещину ( βlx =1 , εβ=2x , 1=l , 1=ε , 11 ≤≤− β ), 

расположенную над ней под углом α  на расстоянии между центрами трещин 1=h . 

  
Рис.1 КИ магнитной индукции KB для прямолинейной трещины в зависимости от угла ее поворота в однородных 

магнитных полях <B1> = 1 Тл (а) и  <B2> = 1 Тл (б) соответственно. Сплошная линия соответствует вершине трещины a, 
пунктирная – вершине b. 

  
Рис. 2 КИН KI (а) и KII (б) для прямолинейной трещины в зависимости от угла ее поворота в однородном магнитном 

поле <B2> = 1 Тл. Сплошная линия соответствует вершине трещины a, пунктирная – вершине b. 
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Выводы 

Рассматриваемая плоская задача магнитоупругости для пьезомагнитной плоскости с трещинами 
сведена к матричному сингулярному интегральному уравнению относительно трех вектор-функций, 
неограниченных на концах разрезов. С использованием численного метода механических квадратур 
получены численные результаты для коэффициентов интенсивности полевых величин. Исходя из 
результатов исследования, можно сделать вывод, что в данной среде проявляется связь магнитных и 
механических полей, видна зависимость взаимодействия силовых и магнитных полей. Уменьшение 
значений коэффициентов интенсивности в вершине прямой трещины, которая находится ближе к 
нижерасположенной параболической, показывает влияние взаимодействия трещин на асимптотику полей в 
их вершинах. 
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БАРИЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ МЁБИУСА И  
НЕЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ-"КРЫШКИ" 

Посвящается 225-летию со дня 
рождения А.Ф. Мёбиуса 

 
В статье рассматриваются возможные обобщения барицентрической задачи Мёбиуса на 

неоднородный стержень (одномерный симплекс). Как известно, классические результаты Мёбиуса связаны 
с однородным стержнем, когда априори работает архимедово правило рычага. Барицентрические 
координаты Мёбиуса ассоциируются с линейной функцией-"крышкой", которая часто применяется в 
методе конечных элементов в связи с кусочно-линейной интерполяцией функций. Модель неоднородного 
стержня можно построить с помощью нелинейных "полукрышек", образующих симметричную пару. Так 
поступают в задаче интерполяции сплайнами. Рассмотрены два характерных случая неравномерного 
распределения массы, когда плотность в средней точке стержня достигает минимума или максимума. 
Приведены примеры вычисления узловых нагрузок для стержня единичной массы со смещенным 
барицентром. Установлен вероятностный смысл построенных моделей. 

Ключевые слова: барицентрические координаты, метод конечных элементов, кусочно-линейная 
интерполяция, узловые нагрузки, неоднородный стержень. 
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БАРИЦЕНТРИЧНІ КООРДИНАТИ МЕБІУСА ТА НЕЛІНІЙНІ ФУНКЦІЇ-"КРИШКИ" 
 
У статті розглядаються можливі узагальнення барицентричної задачі Мебіуса на неоднорідний 

стрижень (одномірний симплекс). Як відомо, класичні результати Мебіуса пов’язані з однорідним 
стрижнем, коли апріорі працює архімедове правило важеля. Барицентричні координати Мебіуса 
асоціюються з лінійною функцією-"кришкою", яка часто застосовується в методі скінченних елементів у 
зв’язку з кусочно-лінійною інтерполяцією функцій. Модель неоднорідного стрижня можливо побудувати за 
допомогою нелінійних "напівкришок", які утворюють симетричну пару. Так поводяться у задачі 
інтерполяції сплайнами. Розглянуті два характерних випадки нерівномірного розподілу маси, коли 
щільність у середній точці стрижня досягає мінімума або максимума. Наведено приклади обчислення 
вузлових навантажень для стрижня одиничної маси зі зміщеним барицентром. Установлений ймовірнісний 
зміст побудованих моделей. 

Ключові слова: барицентричні координати, метод скінченних елементів, кусочно-лінійна 
інтерполяція, вузлові навантаження, неоднорідний стрижень. 

 
A.N. KHOMCHENKO 
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MÖBIUS' BARYCENTRIC COORDINATES AND NON-LINEAR FUNCTIONS-"CAPS"  
 
The probable generalizations of Möbius barycentric problem onto the inhomogeneous core (one-

dimensional simplex) are shown in the article. As is known, Möbius’ classical results are connected with 
homogeneous core, when Archimedes' Law of the Lever a priori works.  Möbius' barycentric coordinates are 
associated with lihear function-"cap", which is often used in the finite elements method in connection with piecewise 
linear interpolation of functions. The model of inhomogeneous core can be built with the help of non-linear "half-
caps", which form symmetric pair. This way is used in the problem of spline interpolation. Two characteristic cases 
of nonuniform mass distribution when density in the middle point of core reaches minimum or maximum are 
investigated.  The examples of calculation of nodal loads for core of unit mass with shifted barycenter are shown. 
Probability meaning of built models is ascertained. 

Keywords: barycentric coordinates, finite elements method, piecewise linear interpolation, nodal loads, 
inhomogeneous core. 
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Постановка проблемы 

Решая барицентрическую задачу (о принудительном смещении барицентра симплекса), Мёбиус 
априори предполагал, что плотность симплекса постоянна. Так были открыты (1827 г.) удобные и полезные 
барицентрические координаты (Б-координаты), которые находят всё больше применений в геометрии, 
вычислительной математике и теории вероятностей. Представляет интерес исследование возможных 
обобщений на неоднородные симплексы классической задачи Мёбиуса с целью установить, какие свойства 
Б-координат наследуют новые решения. 

Анализ предшествующих публикаций 
Термин "крышка", вероятно, появился во второй половине ХХ столетия в работах инженерно 

ориентированных энтузиастов, развивающих метод конечных элементов (МКЭ, [1, 2]). В период 
становления и развития МКЭ появилось немало специфических терминов: ячейка Куранта, пирамида 
Куранта, клетка Кунса, функция-"пагода", симплекс, мультиплекс, серендипов элемент, "кирпич" Вильсона 
и т.п. На самом деле о линейной функции-"крышке" знал ещё Архимед, который в III в. до н.э. 
сформулировал "золотое правило" механики [3]. Так рычаг Архимеда стал прообразом одномерного 
симплекса, а линейные зависимости правила Архимеда – прообразом "полукрышек". Линейные функции-
"крышки" были известны Ньютону, который в 1687 г. использовал разделенные разности для построения 
интерполяционной формулы. Позже Мёбиус распространил барицентрические идеи на двумерный и 
трехмерный симплексы. 

В данной работе на примере одномерного симплекса исследованы нелинейные "крышки" в двух 
типичных случаях: когда плотность в средней точке симплекса максимальна и когда плотность в указанной 
точке минимальна. Нетрудно предположить, что сохранение весового баланса и соблюдение симметрии не 
гарантируют однозначность решения задачи Мёбиуса о смещении барицентра. Каждая модель по своему 
реагирует на появление эксцентриситета. Ниже предпринята попытка с помощью симметричных пар кривых 
ввести на неоднородном симплексе локальные координаты, обладающие характерными свойствами 
барицентрических координат Мёбиуса. 

Основная часть 
Не уменьшая общности, рассмотрим симплекс единичной длины [0; 1]. Как известно, Б-координаты 

одномерного симплекса имеют вид: 
 

( ) ( ) .;1 10 xxLxxL =−=  (1) 
 
Эта симметричная пара (рис. 1) обладает следующими характерными свойствами: 
 

( ) ( ) ( )




≠
=

==≤≤ ∑
= ,,0

,,1
;1;10

1

0 ki
ki

xLxLxL ki
i

ii  (2) 

где i – номер функции, k – номер узла. 
 
Следующий шаг состоит в подборе нелинейных симметричных пар, обладающих свойствами (2). Из 

множества подходящих пар мы выбрали две модели (рис. 1). 
 

x

y
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1L

1F

1Q

1

 
Рис. 1.  Три модели симметричных пар 
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Модель F : 
 

( ) ( ) .32;132 23
1

23
0 xxxFxxxF +−=+−=  (3) 

 
Модель Q : 
 

( ) ( ) .

2
cos

2
sin

2
sin

;

2
cos

2
sin

2
cos

10 xx

x

xQxx

x

xQ ππ

π

ππ

π

+
=

+
=  (4) 

 
Примечание. В теории интерполяции функция-"крышка" составляется из двух "полукрышек" путем 
соединения пары в наивысшей точке. В задаче Мёбиуса удобнее соединить "полукрышки" в средней точке 
(в центре симметрии). Понятно, что во всех случаях барицентр симплекса совпадает с геометрическим 
центром симплекса. Поэтому все модели  L, F  и  Q  дают одинаковое поузловое распределение единичной 
массы симплекса:  .5,010 == γγ   Теперь сместим центр тяжести симплекса в точку  25,0=x , вычислим 
нагрузки в узлах  0  и  1. Результаты таковы: 
 
для модели  L :      ;25,0,75,0 10 == γγ  

для модели  F :      ;16,0,84,0 10 == γγ  

для модели  Q :      .29,0,71,0 10 == γγ  
 

Заметим, что при одинаковой средней плотности 1, плотность неравномерного распределения 
модели  F  достигает максимума  1,5  в центре отрезка, а плотность распределения модели  Q  в той же точке 
достигает минимального значения 0,785. 

В формулах (2) легко усмотреть четкий вероятностный смысл Б-координат Мёбиуса. Так, функция  
( )xL1   определяет вероятность случайного попадания точки в  [ ]x;0 . Тогда  ( )xL0   определяет вероятность 

попадания случайной точки в  [ ]1;x . В рамках нелинейного закона распределения вероятностей функция  
( )xY0  ассоциируется с вероятностью попадания случайной точки в [ ]1;x ,  ( )xY1  – с вероятностью 

попадания случайной точки в  [ ]x;0 . Точнее, ( )xY0  определяет вероятность попадания случайной ординаты 

в интервал ( )[ ]1;0 xY , а  ( )xY1  – это вероятность попадания случайной ординаты в ( )[ ]xY1;0 . 
Анализ  показывает, что нелинейные  "полукрышки"  наследуют многие замечательные  свойства  

Б-координат. Кроме отмеченного выше, укажем на то, что любая кривая из симметричной пары разделяет 
единичный квадрат (рис. 1) на две равновеликие фигуры. Интересно, что площадь прямоугольного 
треугольника с искривленной гипотенузой можно вычислить точно, пользуясь любой из приближенных 
формул интегрирования, например, центральных прямоугольников (1 узел), трапеций (2 узла), Симпсона (3 
узла), "трех восьмых" (4 узла). 

Приведём ещё две симметричные пары нелинейных "полукрышек": 
модель  Н  (с ослабленным центром): 

 

( ) ( ) ;
1

,
1

1
10 xx

xxH
xx

xxH
−+

=
−+

−
=  (5) 

 
модель  G  (с усиленным центром): 

 
( ) ( ) .10156;110156 345

1
345

0 xxxxGxxxxG +−=+−+−=  (6) 
 
Заинтересованный читатель уже понял, что множество симметричных пар не ограничивается 

приведенными здесь примерами. Среди семи протестированных нами моделей наиболее плотной в центре 
оказалась модель G , а узловые нагрузки моделей (5) и (6)  таковы: 

 
для модели  H :      ;36,0,64,0 10 == γγ  

для модели  G :      .1,0,9,0 10 == γγ  
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На первый взгляд может показаться, что в барицентрической задаче Мёбиуса возникает парадокс 
(типа парадокса Бертрана). На самом деле, в каждом конкретном случае "работает" свой закон 
распределения массы, позволяющий уравновесить неоднородный рычаг при смещении точки опоры. 

 
Выводы 

В классической задаче Мёбиуса плотность постоянна, поэтому  Б-координаты учитывают только 
геометрию. Симметричные пары нелинейных функций учитывают не только геометрию, но и физику. 
Представляет  интерес  использование нелинейных "полукрышек" в барицентрической задаче Мёбиуса для 
неоднородной квадратной пластины. 
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The discrete and continual model for the analysis of kinematics parameters of  nonstatinary oscillations of 
surface vibrodevices for concrete’s mixtures density increasing working in a start-up regime is proposed. 
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Постановка проблемы 

Вибрационная техника для поверхностного уплотнения бетонных смесей широко используется в 
настоящее время в строительной индустрии. Работает она, как правило, в гармоническом зарезонансном 
режиме. К сожалению, она не отвечает современным требованиям, и потому возникает проблема поиска 
новых подходов к моделированию, исследованию и разработке конструкций таких машин нового 
поколения. Одним из путей повышения эффективности и уменьшения энергоёмкости, металлоёмкости 
поверхностных виброуплотнителей бетонных смесей является применение системного подхода на основе 
рассмотрения совместного движения системы “машина – обрабатываемая среда” с целенаправленным 
использованием внутренних свойств подсистем. В особенности, это важно при моделировании в таких 
машинах нестационарных/переходных процессов, сопровождающихся возникновением значительных по 
амплитуде колебаний, приводящих к перегрузкам машины (режимы пуска, остановки, балансировка и пр.), 
потере её надёжности и долговечности функционирования. 

Вибрационные технологические машины для поверхностного уплотнения бетонных смесей 
отличаются большим разнообразием конструкций, обусловленных их технологическим назначением, 
особенностями взаимодействия исполнительных органов с технологической нагрузкой, видом и физико-
механическими свойствами самой технологической нагрузки. 

505 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
Особенностью подхода к учёту технологической нагрузки в основном и определяется 

принадлежность таких машин к классу тяжёлых. Критерием оценки класса машины в данном случае должна 
служить величина ошибки, получаемой при использовании различных приёмов как при учёте самой 
технологической нагрузки, так и при использовании методов исследования динамики подобных машин с 
учётом этой нагрузки. 

Полная схема вибрационной технологической машины тяжёлого типа для поверхностного 
уплотнения бетонных смесей состоит из элементов, содержащих дискретные параметры (например, 
пружины, стоящие на обоих концах вибробруса/вибробалки), и элементов с бесконечным числом степеней 
свободы движения (системы с распределёнными параметрами) – это, в данном случае, сама вибробалка и 
бетонная смесь (в особенности, если её толщина значительна ≥ 0,5м). Именно такие элементы являются 
эквивалентом технологической нагрузки. Исходя из особенностей работы вибрационных технологических 
машин тяжёлого типа для поверхностного уплотнения бетонных смесей и в зависимости от требуемых 
конечных результатов расчёта общая задача динамики может быть разбита на три самостоятельные. Это: 1) 
исследование технологической нагрузки как системы с распределёнными параметрами и приведение её 
параметров к дискретным; 2) исследование динамики машины с учётом приведенных параметров 
технологической нагрузки; 3) исследование динамики технологической нагрузки как системы с 
распределёнными параметрами с использованием в качестве граничных условий параметров движения 
исполнительного органа, найденных из решения предыдущей задачи. При этом необходимо решать две 
самостоятельные задачи: а) разработка теории и методов расчёта динамики технологической нагрузки как 
системы с распределёнными параметрами; б) разработка теории и методов расчёта машин как 
линейных/нелинейных систем с дискретными параметрами. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

Впервые спектр свободных колебаний конструкций поверхностных виброуплотнителей бетонных 
смесей исследован в [1]. Авторы [2] провели динамический анализ работы поверхностных 
виброуплотнителей в установившемся режиме работы (после завершения переходных процессов и выхода 
системы “вибробалка – бетонная смесь” на стационарный режим совместных колебаний). Теория 
вибромашин для уплотнения строительных смесей на основе синтеза дискретно-континуальных систем 
предложена в работах [3-7], однако развитый здесь подход некорректен, поскольку авторы используют 
метод разделения переменных (метод Фурье) для решения волнового уравнения при подвижных граничных 
условиях (что недопустимо!). Наиболее обоснованный подход к решению задач такого класса, по мнению 
авторов данного исследования, изложен в [8-10]. Именно его мы и будем придерживаться в дальнейшем 
изложении. 

 
Формулирование цели исследования 

Цель работы состоит в установлении основных кинематических параметров движения рабочего 
органа поверхностного виброуплотнителя бетонных смесей (вибробруса/вибробалки) с учётом дискретных 
и континуальных свойств как самого рабочего органа, так и уплотняемой под ним бетонной смеси, 
функционирующего в переходном режиме (режиме пуска, когда амплитуда и частота внешнего воздействия 
изменяются с течением времени). Для достижения указанной цели исследования используются методы и 
подходы, развитые в [8-11]. Предполагается, что система “вибробалка – бетонная смесь” представляет собой 
единое целое (сплошной контакт по поверхности стыка) и осуществляется безотрывное движение самой 
смеси, контактирующей с рабочим органом поверхностного виброуплотнителя.  

 
Изложение основного материала исследования 

В настоящей работе приведено решение задачи об определении частот собственных колебаний 
конструкций рабочих органов поверхностных виброуплотнителей для бетонных смесей, а также их 
основных кинематических параметров (поперечного прогиба вибробалки, среднего по длине вибробалки 
прогиба, возможные пространственные формы колебаний вибробруса). При этом указанные параметры 
определяются на этапе пуска поверхностного виброуплотнителя, когда он функционирует в режиме 
нестационарных колебаний, а амплитуда и частота вынуждающей силы зависят определённым образом от 
времени ).(t Актуальность постановки такой задачи объясняется тем, что существующие методики расчёта 
не содержат рекомендаций по выбору конструкции продольных и поперечных сечений, а позволяют 
рассчитать лишь общую колеблющуюся массу. Обладая пониженной металло- и энергоёмкостью и 
простотой, поверхностные вибромашины для уплотнения бетонных смесей работают с повышенной 
продолжительностью включения. Это обстоятельство предъявляет высокие требования к их 
эксплуатационной надёжности, связанной непосредственно с установлением характера динамического 
поведения конструкции в нестационарных режимах её эксплуатации. Модель бетонной смеси как 
динамической системы рассматривается на начальном этапе её уплотнения (когда уже проявляются 
вязкоупругие свойства смеси) при безотрывных колебаниях совместно с вибробрусом. 
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При моделировании вибрационного бруса балкой, лежащей на основании Винклера, её 

вынужденные колебания описываются уравнением: 
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где: −y поперечный прогиб балки, зависящий от продольной координаты вдоль её неизогнутой оси x и 
времени ;t −ρ плотность материала балки; −S площадь её поперечного сечения; −EJ её изгибная 
жёсткость; −h,µ коэффициенты, характеризующие соответственно вязкие свойства материала балки и 
основания; −0k коэффициент жёсткости основания; −r радиус инерции поперечного сечения балки; 

−),( txf интенсивность распределённой нагрузки, отнесенная к единице длины балки. 
Граничные условия для упругого закрепления концов балки представим следующим образом: 
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где: −l длина балки; −0c жёсткость амортизаторов. 
Считая начальные условия нулевыми, решение (1) с учётом (2), обусловленное вынуждающей силой 

можно представить в виде: 

∑
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где: −)(xYn  функция, описывающая пространственную n -ую форму колебаний балки, а )(tSn – учитывает 
её временную зависимость. 

В качестве )(xYn  выберем следующее выражение: 

),()()()()( 4321 xVCxUCxTCxSCxY nnnnnnnnn ⋅+⋅+⋅+⋅=                             (4) 

где: −)(),(),(),( xVxUxTxS nnnn функции Крылова: 
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Подставляя (4), (5) в (2) и приравнивая нулю определитель полученной системы однородных 
уравнений относительно nnnn CCCС 4321 ,,, , найдём трансцендентное уравнение для определения 
коэффициентов nκ  в (5). Оно имеет следующий вид: 
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Рассматривая изменение nκ  в зависимости от величины безразмерного параметра ,
3
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установить, что: а) при ,....3,2,1,,0
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πκ  (шарнирное закрепление концов вибробалки);  
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κ  (жёсткое закрепление вибробалки). 

В реальной ситуации ,1
3

0
≅

lc

EJ  и дальнейший анализ проведен именно в этом предположении. 

Используя (2), можно выразить все константы )4,1(, =iCin  в (4), через какую-то одну 

неопределённую константу, например, .4nC  Тогда )(xYn  приобретает вид: 
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где: .)(;)(;)(
lxnnlxnnlxnn xVVxUUxTT
===

===  (В дальнейшем, для упрощения расчётов, константу 

nC4 полагаем равной единице). Если необходимо определить “вес” каждой n -ой пространственной моды 
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колебаний вибробалки в общем законе, описывающем пространственный характер возникающих колебаний, 
тогда nC4  можно найти из условий ортогональной нормировки функций :)(xYn  

,.....,3,2,1),(,)()(
0

==⋅∫ mndxxYxY
l

nmmn δ                                                     (8) 

где: −nmδ символ Кронекера. 
Считаем, что возмущающие силы, действующие на вибробрус (вибробалку), создаются вращением 

неуравновешенных масс, распределены на небольшом участке ∆ балки длиной l  ( 1/ <<∆ l ) с центром в 
точке jx  (положение центра каждого j -го вибратора, ,),1( Nj = где −N общее число установленных на 
вибробалке вибраторов) и заданы следующим образом: 
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где: −ε скорость изменения частоты колебаний )(tν  возмущающей силы ( tt ⋅= εν )( ); −δ начальная фаза 
колебаний j -го вибратора; −q коэффициент пропорциональности. Предполагаем, что все N  вибраторов, 
размещённых на вибробрусе, работают синхронно. 

Введём обозначения: 
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Тогда, в соответствии с ортогональностью функций )(xYn , для определения )(tSn получаем 
следующее уравнение: 
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Используя подход [11], можно получить: 
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Здесь, в (12), величина )(~ tAn  определяется из соотношения: 
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В (13) −)(zW интеграл вероятностей от комплексного аргумента z  [12]: 

.~)~exp(21)exp()(
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                                                  (14) 

Среднее по длине вибробалки значение ),( txy  в процессе пуска поверхностного виброуплотнителя 
бетонной смеси определяется по формуле: 
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В решении (12) не учитываются собственные колебания вибробруса, которые быстро затухают. 
Если не пренебрегать этим видом колебаний, тогда )(~ tSn  состоит из двух составляющих: 
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 а nB  определяется из соотношения: 
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При условии ,
2

2
1
n
n

пt α
α

>>  где пt – длительность переходного процесса (т.е. длительность процесса 

пуска поверхностного виброуплотнителя до момента установления стационарных колебаний вибробруса) 
вторым членом в (16) можно пренебречь и решение для (11) имеет вид (12). 

Колебания вибробруса приводят к формованию под ним, в контактной зоне с бетонной смесью, 
вязкоупругого основания. В качестве последнего принята предложенная Х.А. Рахматулиным [13] модель 
вязкоупругого подслоя толщиной ,H  в которой считаются существенными только вертикальные смещения 

),~( txul  вдоль оси xO~ , перпендикулярной поверхности прямого (неизогнутого) вибробруса. 
Используя гипотезу Е.С. Сорокина для учёта вязкоупругих свойств бетонной смеси, результаты 

работы [2] и применяя метод медленно меняющихся амплитуд [8, 11], можно для ),~( txul  получить 
следующую формулу: 
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где lk  определяется из соотношений: 
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Здесь, в (19), −бE модуль упругости (модуль Юнга) бетонной смеси, −бρ её плотность, −lc  
скорость распространения продольных волн в бетонной смеси, −),( βα  волновые коэффициенты, 

−lk волновой вектор в бетонной смеси, 
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Следует также отметить, что в процессе пуска поверхностного виброуплотнителя бетонных смесей 
необходимо, по возможности, избегать т.н. “геометрических” резонансов подслоя смеси высотой ,H  
приводящих к режимам отрыва вибробруса от формуемого изделия, нарушению сплошности указанного 
подслоя и, как следствие, к некачественному уплотнению. Для этого необходимо, чтобы номинальная 
частота изгибных колебаний вибробруса (на которой последний функционирует в установившемся режиме) 
( )номω  удовлетворяла следующим условиям: 

,)( ttm
H
cl ⋅=≠⋅⋅ ενπ  при всех ,,0 








∈

ε
ωномt                                       (21) 

где  ,....3,2,1=m  
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Выводы 
1. В работе обоснована дискретно-континуальная модель для анализа нестационарных колебаний 

поверхностных виброуплотнителей бетонных смесей, работающих в режиме пуска. 
2. Определены основные кинематические характеристики рабочего органа (вибробруса), 

кинематические и динамические характеристики формуемой бетонной смеси в процессе пуска 
поверхностного виброуплотнителя с учётом сосредоточенных и распределённых параметров всех 
взаимодействующих элементов системы “вибробрус – бетонная смесь”. Выяснены условия, при 
которых происходит разрыв контактной зоны между рабочим органом и формуемым изделием.  

3. Полученные в данном исследовании результаты могут в дальнейшем служить для уточнения и 
совершенствования инженерных методов расчёта поверхностных виброуплотнителей бетонных 
смесей в переходных режимах их функционирования как на стадиях 
проектирования/конструирования, так и в условиях реальной эксплуатации, что позволит 
существенно уменьшить амплитуды нежелательных нестационарных колебаний, сопровождающих 
пуск/торможение указанных устройств, а также повысить их надёжность и долговечность.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ СЕТОК ТРЕУГОЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

 
В статье рассмотрена проблема построения дискретных моделей на базе треугольных элементов 

для геометрических областей сложной формы. Для представления геометрических областей использован 
функциональный подход на базе неявных функций. При конструировании функций для сложных 
геометрических объектов использованы R-функции. Предложен параллельный метод триангуляции на базе 
фоновой сетки. Проведены вычислительные эксперименты для оценки эффективности разработанного 
метода. Полученные сетки близки к равномерным при использовании равномерных фоновых сеток. 

Ключевые слова: дискретная модель, сетка, треугольник, R-функция, параллельные вычисления. 
 

С.В. ЧОПОРОВ, С.І. ГОМЕНЮК 
Запорізький національний університет 

 
ПАРАЛЕЛЬНИЙ СПОСІБ ПОБУДОВИ СІТОК ТРИКУТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПОДАННІ 
 
У статті розглянута проблема побудови дискретних моделей на базі трикутних елементів для 

геометричних областей складної форми. Для подання геометричних областей використано  функціональний 
підхід на базі неявних функцій. При конструюванні функцій для складних геометричних об’єктів використані 
R-функції. Запропоновано паралельний метод триангуляції на базі фонової сітки. Проведені обчислювальні 
експерименти для оцінки ефективності запропонованого методу. Отримані сітки близькі до рівномірних 
при використанні рівномірних фонових сіток. 

Ключові слова: дискретна модель, сітка, трикутник, R-функція, паралельні обчислення. 
 

S.V. CHOPOROV, S.I. GOMENYUK 
Zaporizhzhya National University 

  
PARALLEL METHOD FOR TRIANGULAR MESH GENERATION 

 USING FUNCTIONAL REPRESENTATION 
 
In herein paper is described the problem of triangulsar mesh generation for complex geometrical domain. 

Functional approach is used for a geometrical object representation. Functional approach is based on implicit 
functions. R-functions are used to construct implicit functions for complex geometric objects. New parallel method 
for triangulation using background mesh is proposed. The last one generates meshes that are close to uniform for 
structured background grids. Proposed method is tested using different number of cores. 

Keywords: discreet model, mesh, triangle, R-function, parallel computing. 
 

Постановка проблемы 
Параллельные вычисления являются одной из базовых компьютерных концепций. Идея 

одновременного использования нескольких параллельных процессов для решения одной задачи подобна 
идеи коллективного труда для достижения общей цели. Параллельные вычисления относятся к средствам 
уменьшения времени, необходимого для решения задачи. Следовательно, актуальной проблемой является 
разработка алгоритмов с использованием параллельных вычислений. 

Важной частью проектирования является исследование эксплуатационных характеристик 
(например, прочности, устойчивости) проектируемых объектов. Для исследования сложных объектов 
зачастую на практике используют численные методы, в основе которых лежит идея перехода от 
непрерывной модели объекта к ее дискретному аналогу – дискретной модели. Для моделирования объектов 
постоянной толщины, как правило, используются двумерные дискретные модели на базе конечных 
элементов. Одной из наиболее распространенных форм двумерных элементов являются треугольники. При 
этом для автоматической генерации дискретных моделей необходимо представить информацию о 
геометрической структуре объекта в форме, «понятной» компьютеру. Весьма распространенным здесь 
является функциональный подход, в основе которого использование неявных функций. Для логического 
конструирования неявных функций, соответствующих сложным объектам, часто используется аппарат 
теории R-функций Рвачева В.Л. 

Объект исследования – процесс проектирования и моделирования сложных объектов и систем. 
Предмет исследования – методы автоматического построения дискретных моделей с 
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использованием технологий параллельных вычислений. 

Целью данной работы является разработка метода построения дискретных моделей с 
использованием технологий параллельных вычислений для функциональных моделей геометрических 
объектов. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Сегодня достаточно развиты методы построения триангуляции Делоне для исходного множества 

точек, детальный анализ которых проведен в работах А.В. Скворцова [1-2]. Эти методы получили свое 
применение в задачах компьютерной графики и геоинформационных системах. Однако их применение при 
функциональном подходе требует построения множества опорных точек, что является самостоятельной 
сложной задачей. 

Также разработаны способы и методы построения триангуляции Делоне для областей, 
представленных многоугольниками или планарными графами [3-5]. В этой группе методов наибольшее 
распространение получили модификации метода Рапперта [4], которые по сути являются способами 
повышения качества сетки, сгенерированной для исходной области. 

Методы подвижного фронта [6-7] основаны на идее послойного заполнения исходной области 
элементами треугольной формы. Исходной информацией для них является дискретная модель границы 
области. Данные методы весьма универсальны, однако необходимо отметить их высокую ресурсоемкость и 
относительно низкую скорость работы. 

Другая группа методов генерации сеток базируется на использовании базовой или фоновой сетки с 
адаптацией приграничных узлов к границам области [8-10]. Фоновая сетка может быть относительно просто 
сгенерирована (например, равномерная), при этом накладывается единственное требование: размер ячеек на 
границе должен быть меньше минимальной геометрической особенности области. Для построения 
неравномерных фоновых сеток используется метод Quadtree [11]. На этапе адаптации здесь распространено 
использование граничной коррекции узлов [8]. Основным недостатком является возможность получения 
«плохих» или вырожденных элементов около границы области. 

Также активно ведутся исследования в области разработки методов параллельного построения 
триангуляции области. Предложены алгоритмы для параллельного построения триангуляции Делоне для 
множества опорных точек или исходных планарных графов [12-16]. Проведены исследования в направлении 
создания параллельных методов на базе подвижного фронта [17] и метода Quadtree [18-19]. 

Исследования в области построения R-функций для представления сложных геометрических 
объектов проведены академиком В.Л. Рвачевым и его учениками [20-22]. Существующее работы [23-24] по 
решению задачи построения триангуляций геометрических объектов, представленных функционально, 
основаны на последовательном построении опорного множества точек на границе области и триангуляции 
Делоне на базе существующих методов. 

Формулирование задачи исследования 
Пусть исходная двумерная область Ω  представлена неявной действительной функцией ( )yx,F . 

Причем ( ) 0>yx,F  во внутренних точках Ω , ( ) 0<yx,F  во внешних для Ω  точках и соответственно 
( ) 0=yx,F  на границе области. Задача состоит в разработке способа построения покрытия треугольниками 

области Ω  с учетом возможности одновременного использования нескольких вычислительных устройств 
(параллельных вычислений). 

Изложение основного материала исследования 
Функциональный подход предполагает использование неявных математических функций для 

представления геометрических объектов. Простейшие формы (примитивы) представляются элементарными 
функциями. Например, функция 

( ) 222circle yxrry,x, −−≡  
соответствует области, ограниченной окружностью радиуса r  с центром в начале координат. 

Для логического конструирования неявных функций, соответствующим более сложным областям, 
используются системы R-функций [20-22]. Наиболее распространенная в практике моделирования 
геометрических объектов система R-функций 0ℜ  имеет вид 

,x+x+x+xxx
;x+xx+xxx

x;¬x

2
2

2
12121

2
2

2
12121

≡∨

−≡∧

−≡
 

где 1x  и 2x  – значения неявных функций. 
При функциональном подходе исходная область Ω  представляется неявной функцией ( )yx,F . 

Неявное представление дает правило для проверки принадлежности точки телу, но не позволяет явно 
перечислить внутренние и граничные узлы. Для получения граничных узлов, как правило, сканируют 
область с некоторым шагом и затем в ячейках, содержащих и внутренние, и внешние точки, использует 
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методы поиска корней функции ( )yx,F . Следовательно, с вычислительной точки зрения перспективным 
представляется разработка методов на базе фоновой сетки, что позволит строить элементы уже на этапе 
сканирования области. 

Общая идея метода заключается в использовании некоторой фоновой сетки, полностью 
покрывающей исходную область D  (пример исходной области приведен на рис. 1, а). Фоновая сетка может 
быть сгенерирована относительно просто (например, равномерная сетка), но размер ячеек должен быть 
меньше соответствующих им геометрических особенностей объекта Ω . Затем все внешние или 
пересекаемые границей ячейки удаляются, а оставшиеся ячейки формируют начальную сетку (рис., 1, б). 
Заключительным этапом является построение элементов в приграничном слое (адаптация к границам, 
рис. 1, в). Этот этап является наиболее сложным. Здесь с учетом особенностей функционального подхода к 
моделированию перспективным видится техника изоморфизма, предложенная в работах [25-26] для 
построения четырехугольников и шестигранников на основе метода суперпозиции. 

   
а    б    в 

Рис. 1.  Исходная область, начальная сетка и адаптированная сетка 
Пусть фоновая сетка треугольных элементов представлена множеством 

{ } m=i,t=M if 1, , 

где m  – количество элементов, ( )210 i,i,i,i p,p,p=t  – элемент с номером i , 

( ) 0,1,2=j,y,x=p ji,ji,ji,  – координаты j -го узла i -го элемента. 

Первым шагом является формирование начальной сетки. Начальную сетку initialM  образуют 
внутренние элементы: 

( ){ }j>pFt=M ji,iinitial ∀0,: . 
На втором шаге для каждого узла начальной сетки строится нормаль. Нормаль к узлу начальной 

сетки определим, как среднее арифметическое нормалей к ребрам, инцидентным этому узлу: 

( ) ( )lk,
lk,lp

l e
e

n
k

=pn ∑
∈

1
, 

где lk,e  – ребро, инцидентное узлу lp , ( )en  – операция вычисления нормали к ребру с учетом 
направления обхода узлов треугольника, которому принадлежит ребро. 

На третьем шаге путем нахождения проекции нормали на границу области строится множество 
изоморфных точек. Необходимо отметить, что при функциональном представлении для нахождения 
изоморфных точек могут использоваться методы двоичного поиска, золотого сечения и т.п., осуществляя 

поиск на отрезке длины 22
yx h+h  ( xh , yh  – шаг или средние размеры ячеек фоновой сетки). На этом 

этапе учитываются характерные точки: если на расстоянии Δ  от изоморфной находится характерная точка, 
то в качестве изоморфной используется соответствующая характерная. 

Четвертым шагом является построение элементов в приграничном слое. В результате третьего шага 
каждому узлу на границе начальной сетки соответствует изоморфный на границе области, каждому 
граничному ребру начальной сетки соответствует ребро на границе области. Следовательно, для каждого 
граничного ребра начальной сетки можно двумя способами построить элементы (меняя направление 
диагонали в четырехугольнике, который образуют смежные вершины и изоморфные к ним). Из двух 
возможных способов формирования треугольников выберем тот, при котором в треугольниках отношение 
значений минимального угла к максимальному будет наибольшим. 

На четвертом шаге могут появляться вырожденные или «плохие» элементы, обусловленные 
возможностью совпадения или близкого (относительно размеров области) расположения изоморфных узлов. 
Для решения задачи устранения «плохих» элементов в приграничном слое для соседних узлов A  и B  
определим операцию 
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 ( ) ( ){ }B=A,BA,=BA, deledgejoin , 
где операция ( )BA,deledge  удаляет ребро AB . То есть, в результате операции ( )BA,join  будут 

удалены треугольники, для которых ребро AB  является общим, узел A  будет совмещен с узлом B . 
Учитывая, что «плохие» элементы при таком подходе могут возникать только в приграничном слое, 

операция ( )BA,join  может применяться только к элементам этого слоя, если расстояние между двумя 
соседними узлами меньше Δ . Если оба узла A  и B  принадлежат границе области, в качестве положения 
нового узла может быть использованы координаты репроекции середины ребра AB  на границу, 
осуществляя таким образом локальное сглаживание. 

Параметр Δ  является ограничением на минимальный размер ребра. Эту величину можно 
интерпретировать как параметр качества сетки. В общем случае Δ  может  зависеть от координат узлов 
фоновой сетки. Например, если в качестве фоновой используется равномерная сетка, то можно принять 

22δΔ yx h+h= , где δ  принимает значения от 0,2 до 0,5. 

Пусть в вычислительной системе m  функциональных устройств (процессоров, вычислительных 
ядер и т. п.). Разобьем фоновую сетку на m  подмножеств. Такое разбиение можно осуществлять 
различными способами: например, разбив область D  на m  горизонтальных или вертикальных полос, или 
рекурсивно разбив на m  квадрантов (в общем случае разбиение может зависеть от плотности элементов 
фоновой сетки). Затем к каждому подмножеству можно одновременно применить описанные выше действия. 
Критическими секциями будут вставка новых узлов и элементов в сетку, а также операция ( )BA,join . 
Таким образом алгоритм параллельной генерации дискретной модели примет вид: 

1. Генерация фоновой сетки и разбиение ее на m  подмножеств. 

2. Для каждого из m  подмножеств параллельно: формируется начальная сетка k
initialM  (первый 

шаг метода). 

3. Синхронизация подмножеств начальной сетки k
initialinitialinitialinitial MMM=M ∪…∪∪ 21 . 

4. Для каждого k
initialM  параллельно: 

 а) вычисление нормалей к узлам начальной сетки (второй шаг метода); 
 б) поиск изоморфных точек (третий шаг метода). 

5. Для каждого k
initialM  параллельно: формирование приграничного слоя с использованием 

операции ( )BA,join  (четвертый шаг метода). 
Синхронизация на третьем шаге алгоритма необходима для обеспечения корректности определения 

направления нормалей. Пятый шаг выполняется последовательно для обеспечения корректности 
формирования приграничного слоя: при использовании операции ( )BA,join  модифицируется сетка, 
поэтому эта операция будет критической в системах с общей памятью и требует синхронизации в системах с 
раздельной памятью. 

Предложенный алгоритм реализован в виде программы на языке C++ с использованием библиотеки 
OpenMP для организации параллельных вычислений. В качестве тестовой платформы использован 
компьютер с процессором Intel Core i5-3330 3.0GHz (4 ядра) и 8 гигабайтами оперативной памяти, 
находящийся под управлениям операционной системой LinuxMint 17.1 (64 бита, ядро Linux 3.13, компилятор 
gcc 4.8.2). 

1. Модель простой планки (рис. 2, а) может быть представлена формулой 

( ) ( ) ( )ry,x,hy,,wxhw,y,x,=rh,w,y,x, circle
22

circlerectplanch ∧













 −∨ , 

где функция ( ) 









−∧










− 2

2
2

2

44
rect yhxw=hw,y,x,  соответствует прямоугольной области 

ширины w  и высоты h  (центр прямоугольника совпадает с началом координат). 
Графики зависимости времени выполнения от количества узлов в начальной сетке представлены на 

рис. 2 б, в. 
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а    б    в 

Рис. 2.  Исходная область, зависимости времени построения от количества узлов 
 

2. Модель прокладки (рис. 3, а) может быть представлена формулой 

( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( )
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где параметры 40
2

80
1 ==r , 20

2
40

2 ==r , 30
2

60
3 ==r , 5

2
10

4 ==r , 245 =r , 146 =r , 

141 =w , 51 =h , 52 2r=w , 1002 =h , 483 =h  соответствуют размерам на чертеже; параметры 
( )4/cos31, πr=c x − , ( )4/sin31, πr=c y − , ( )4/cos32, πr=c x , ( )4/sin32, πr=c y , ( )4/3cos33, πr=c x , 

( )4/3sin33, πr=c y , ( )4/5cos34, πr=c x , ( )4/5sin34, πr=c y  – центры четырех отверстий. 
Графики зависимости времени выполнения от количества узлов в начальной сетке представлены на 

рис. 3 б, в. 

   
а    б    в 

Рис. 3.  Исходная область, зависимости времени построения от количества узлов 
 

3. Модель перфорированной пластинки (рис. 4, а) может быть представлена формулой 

( ) ( ) ( )
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−
∨
− r,dy,dx¬aa,y,x,=ra,y,x, ji=j=i circlerectplate 2

2

2

2
, 

где ri=di 3  – параметр сдвига отверстия. 
Графики зависимости времени выполнения от количества узлов в начальной сетке представлены на 

рис. 4 б, в. 

   
а    б    в 

Рис. 4.  Исходная область, зависимости времени построения от количества узлов 
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Выводы 

Таким образом, в статье решена задача автоматизации построения двумерных дискретных моделей 
для геометрических объектов, представленных функционально. Научная новизна результатов, полученных в 
статье, состоит в том, что впервые предложен метод построения дискретных моделей с использованием 
технологий параллельных вычислений для функциональных моделей геометрических объектов на базе 
фоновой сетки, что позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам и уменьшить время, 
необходимое на моделирование. Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 
разработано программное обеспечение, реализующее предложенный метод, которое может использоваться в 
качестве препроцессора метода конечных элементов при исследовании напряженно-деформированного 
состояния или устойчивости двумерных объектов. 

Полученные зависимости времени от количества узлов показывают, что при малом числе узлов 
(рис. 2, в, 3, в, 4, в) выигрыш во времени при использовании параллельных технологий может отсутствовать, 
что является подтверждением закона Амадала. Также из приведенных графиков видно, что для моделей, в 
которых использовано большее количество R-операций, выигрыш от использования параллельных 
технологий достигается на меньшем количестве узлов: в модели перфорированной пластинки использовано 
37 R-операций (выигрыш от четырех потоков заметен, если узлов больше 6000), а в модели простой планки 
– 3 R-операции (выигрыш от четырех потоков заметен, если узлов больше 14500). Последнее утверждение 
является следствием того, что временные затраты на вычисление значения модели на базе теории R-функций 
вносят ощутимый вклад в общее время работы алгоритма. 

Перспективой дальнейших исследований является обобщение предложенного метода для генерации 
дискретных моделей трехмерных тел на базе метода фоновой сетки и технологий параллельных вычислений. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОФАЗНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ КОМПОЗИТІВ 
РЕГУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ 

 
Методом регулярних структур побудовано модель багатофазного волокнистого феромагнітного 

композиту з двоперіодичним укладанням волокон. Знайдено розподіл польових величин в околі волокон. 
Отримано макромодулі композиту як функціонали, побудовані на розв’язках системи регулярних 
інтегральних рівнянь, що містять повну інформацію про мікроструктуру комірки. Наведені результати 
розрахунків. 

Ключові слова: композит, метод регулярних структур, метод інтегральних рівнянь,  макромодуль. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ КОМПОЗИТОВ 

РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 
 
Методом регулярных структур построена модель многофазного волокнистого ферромагнитного 

композита с двоякопериодической укладкой волокон. Найдено распределение полевых величин в 
окрестности волокон. Получены макромодули композита в виде функционалов, построенных на решениях 
системы регулярных интегральных уравнений, которые содержат полную информацию о микроструктуре 
ячейки. Приведены результаты расчетов. 

Ключевые слова: композит, метод регулярных структур, метод интегральных уравнений, 
макромодуль. 

 
YU.V. SHRAMKO, T.S. SUSHKO, YU.V. SIRENKO, V.A. Sireyeva 

Sumy State University 
 

MATHEMATICAL MODEL OF MULTIPHASE FERROMAGNETIC COMPOSITES OF 
REGULAR STRICTURE  

 
By the regular structures method a model of multiphase fibrous composite with double periodical stack of 

fibers has been built. The distribution of the field magnitudes in the vicinity of fibers has been found. The 
macromodules of composites have been obtained via functionals containing full information about the cell 
microstructure. The results of computation have been given. 

Keywords: composite, regular structure method, integral equation method, macromodulus. 
 

Постановка проблеми 
 Розв'язання найважливіших задач, які стоять перед наукою та промисловістю з метою підвищення 

надійності, зниження матеріаломісткості конструкцій та споруд тісно пов'язано з розробленням та 
використанням композитних матеріалів (КМ). Пошук нових сполучень компонентів у композитах, 
спрямований на отримання необхідних якостей, призводить до розширення спектру структур матеріалів та 
збільшення фазності. У зв'язку з цим для розроблення ефективного методу проектування складу та 
структури КМ необхідні аналітичні співвідношення, які описують залежність макровластивостей КМ від 
геометричних параметрів та фізико-механічних властивостей компонентів. Зокрема під час розгляду 
волокнистих композитів із феромагнітними компонентами структури необхідно отримати макромодулі такої 
структури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 В механіці композиційних матеріалів сформовано два головних напрямки – механіка стохастичних 

[1,2,3] та механіка регулярних структур [4,5,6].  
Сучасне виробництво волокнистих КМ дозволяє отримувати двоперіодичні структури або близькі 

до них. Тому при побудові макромоделей таких матеріалів природно припустити двоперіодичність 
розподілу відповідних польових величин, які виникають у композиті, і для опису використовувати 
двоперіодичні функції. Саме ця ідея лежить в основі методу регулярних структур [5]. Крім того цей метод 
разом з побудовою макромоделі композиту дає вичерпну інформацію про локальні поля в околі 
неоднорідностей [5,7,8], що є важливим при проектуванні конструкції з КМ. 

В даній роботі, яка базується на результатах дослідження [9], із використанням методу регулярних 
структур проведемо осереднення магнітних властивостей волокнистих багатофазних ферромагнітних 
композитів з двоперіодичним укладанням волокон. Ці задачі цікаві ще й тому, що є основою для розв’язку 
більш складних проблем зв’язаної магнітопружності [1,8]. 
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Основна частина 
Розглянемо однорідне ізотропне з точки зору магнітних властивостей середовище, регулярно 

армоване (послаблено) системою однакових груп різнорідних волокон (пор) (рис. 1). Будемо вважати, що 
поперечний переріз кожного волокна є однозв’язною областю jD , обмежену достатньо гладким замкненим 

контуром jΓ  ( )0=Γ∩Γ ij  nij ,1, = , кривизна якого задовольняє умові Гельдера [10]. 

 
Рис. 1 Структура фундаментальної комірки 

Припускаємо, що у межах кожної групи відповідні волокна мають однакові розміри та властивості; 
напрям армування вздовж вісі 30x ; волокна неперервно скріплені з матрицею по всій поверхні контакту; у 

структурі задані середні значення компонент вектора магнітної індукції 1B  і 2B . 
Внаслідок геометричної і фізичної симетрії у структурі можна виділити фундаментальну комірку 

ABCD , побудовану на періодах 1ω  і 2ω  ( )( )0Im,0Im 121 >ωω=ω . Властивості армованого 
середовища (композиту) достатньо вивчити в межах вказаної комірки. 

Розглядаються феромагнітні композити з магнітом’яких матеріалів, які знаходяться у слабких 
магнітних полях, тоді мають місце рівняння магнітостатики [11]: 
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Тут та нижче величини з верхнім індексом 0 відносяться до матриці, з верхнім індексом nk ,1=  – до 
волокна. 

У даному випадку зручно ввести комплексні подання польових величин: 
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де ( )( )zF k  – функції, аналітичні у відповідних областях [10]; ψ  – кут додатної нормалі. 

Умови спряження магнітних полів на контурі jΓ  ( nj ,1= ), які полягають у неперервному 
продовженні нормальної компоненти вектору індукції і дотичної компоненти вектору напруженості 
магнітного поля [9], запишемо у вигляді: 
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Надалі будемо притримуватись процедури отриманої в [7]. Інтегральні подання розв’язків будемо 
розшукувати у вигляді 
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де ( )zζ  – дзета-функція Вейерштрасса [10]; ( ) ( )( ){ }jj ttptp Γ∈= ,   – шукана "густина", ds  – 

елемент контуру


n

j
j

2
1
=
ΓΓ=Γ ; напрям інтегрування – проти годинникової стрілки; 1F H= ω  – площа 

фундаментальної комірки, 2 h iHω = + . 
Таким чином, інтегральні подання (4) забезпечують двоперіодичний характер розподілу компонент 

векторів магнітної індукції та існування у структурі заданих середніх значень 1B , 2B , а також не 
залежать від вибору "густини" )(tp . 

Повертаючись до граничної задачі (3), відмітимо, що перша умова спряження виконується 
автоматично, а друга – приводить до системи регулярних інтегральних рівнянь відносно )(tp . 
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Процедура знаходження магнітних полів у волокнистому композиті така: чисельно за допомогою 
метода механічних квадратур [10] розв’язується система (5), потім з використанням (2), (4), визначаються 
вирази для компонент вектора магнітної індукції у структурі. 

При оцінюванні полів в елементах конструкцій з композиційного матеріалу звичайно цей матеріал 
замінюють деяким гомогенним матеріалом, еквівалентним (у певному розумінні) середовищу з 
мікроструктурою. Питання такого типу зводяться до так званої проблеми осереднення властивостей 
композиційних матеріалів [1-7]. Надалі під макромоделлю регулярно армованого феромагнітного 
середовища будемо розуміти однорідне феромагнітне середовище, рівняння стану якого співпадають із 
законом зв‘язку між середніми значеннями компонент вектора магнітної індукції з одного боку та вектора 
напруженості магнітного поля - з іншого. 
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Отже, матеріал володіє анізотропією магнітних властивостей, величини ijµ  мають зміст 

ефективних магнітних проникностей [7,9]. 
Звернемось до результатів розрахунків. Розглядається композит тетрагональної будови ( 11 =ω , 

i=ω2 ) з «квадратними» (з заокругленими кутами) волокнами (порами), поперечні перерізи яких, обмежені 

контурами: γθ−θ += iii
r eeaeat )( 3

3 , де 12036,03 −=a , lar 21353,1 ⋅= , l2  – середня лінія. Матеріал 

матриці – ферит F-107 з відносною магнітною проникністю ( ) 1100 =µr . Матеріал волокон має магнітну 

проникність 1500=µr . В модельному середовищі діє осереднене магнітне поле з компонентами  

)0 Тл;1( mB =


. На рисунках 2а)-г) побудовані лінії рівня компонент вектора магнітної індукції для різних 

типів армування: 2а) чотири волокна, 2б) пора ( 1=µr ) та три волокна; 2в) дві пори та два волокна – 
«сендвічевий» спосіб армування; 2г)два волокна та дві пори  – армування у «шаховий» спосіб. Водночас для 
описаних структур на рисунку 3 побудовані залежності осереднених макромодулів 

)0(µµii ( )0(
0

)0(
rµµ=µ ) у функції параметра 12 ω=λ l : крива 1 відповідає структурі 2а), крива 2 – 2б), 
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криві 3 та 3’– 2в), крива 4 – 2г). Суцільні лінії відносяться до макромодуля 11µ , пунктирна - 22µ . Отже, 
як випливає з результатів розрахунків модельне середовище буде ізотропним, окрім випадку армування у 
«сендвічевий» спосіб, коли матеріал стає істотно ортотропним. Аналіз структур 2в) та 2г) свідчить про те, 
що лише зміна способу армування при незмінній фазності композиту суттєво впливає на осереднені 
характеристики. Так, при армування типу «шахи» макромодулі майже не змінюються у порівняння з 
магнітною проникністю матриці, тоді як при «сендвічевому» способі армуванні макромодуль 11µ  зростає 

майже в чотири рази, а 22µ  зменшується в 10 раз.  

   
   а)            л,1 mТB              б)                         л,1 mТB  

  
  в)             л,1 mТB     г)        л,1 mТB  

Рис. 2 Лінії рівня компоненти B1 вектора магнітної індукції. 
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Рис. 3 Осереднені макромодулі композиту в функції параметру 12 ω=λ l . 
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Висновки 

У роботі досліджено властивості феромагнітних матеріалів, армованих регулярною двоперіодичною 
системою груп циліндричних волокон, перерізи яких довільні досить гладкі замкнуті контури. 
Передбачається, що в структурі задані середні значення компонент вектора магнітної індукції. 

Загальне представлення розв’язку розшукувалося в класі квазіперіодичних функцій та описувалось 
дзета-функцією Вейерштрасса. Гранична задача магнітостатики зведена до системи регулярних 
інтегральних рівнянь, яка реалізована чисельно за схемою метода механічних квадратур. 

Схема розв’язання проблеми осереднення була узагальнена на регулярно армовані феромагнітні 
середовища. Побудовано алгоритм для знаходження макроскопічних параметрів структури через 
функціонали, які визначені на розв’язках системи регулярних інтегральних рівнянь другого роду відповідної 
граничної задачі та містять повну інформацію про мікроструктуру комірки. Так, при армування типу 
«шахи» макромодулі майже не змінюються у порівняння з магнітною проникністю матриці, тоді як при 
«сендвічевому» способі армуванні макромодуль 11µ  зростає майже в чотири рази, а 22µ  зменшується в 
10 раз. 

Як випливає з приведених результатів, у випадку, коли в модельованому феромагнітному 
середовищі діє однорідне магнітне поле, в структурі композиту магнітне поле неоднорідне: мають місце 
градієнти в околі включень. При цьому для розглянутих конфігурацій фундаментальних комірок 
максимальні за значенням компоненти вектора магнітної індукції, що виникають в матриці і волокнах, діють 
у випадку, коли в структурі є пори. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ 
БАГАТОШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ПІД ВПЛИВОМ 

НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ 
 

Запропоновано метод дослідження термопружного стану багатошарових незамкнених 
циліндричних оболонок неканонічної форми у плані. Задача розв'язується на основі прийому занурення та 
зводиться до інтегрування системи інтегро-диференціальних сингулярних рівнянь. Деформування оболонок 
розглянуто у рамках уточненої теорії першого порядку, яка враховує деформації поперечного зсуву та 
обтиснення вздовж товщини у кожному шарі. Розроблений метод дозволяє одержати розв’язок задачі в 
аналітичному виді та підвищити якість розв’язання задач термопружності багатошарових оболонкових 
елементів конструкцій. 

Ключові слова: багатошарова оболонка, складна форма плану, термопружність, плівкове джерело 
тепла. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ 
МНОГОСЛОЙНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 
 

Предложен метод исследования термонапряженного состояния многослойных незамкнутых 
цилиндрических оболочек неканонической формы в плане. Задача решается на основе приема погружения и 
сводится к интегрированию системы интегро-дифференциальных сингулярных уравнений. Деформирование 
оболочек рассматривается в рамках уточненной теории первого порядка, учитывающей деформации 
поперечного сдвига и обжатие по толщине в каждом слое. Разработанный метод позволяет получить 
решение задачи в аналитическом виде и повысить качество решения задач термоупругости многослойных 
оболочечных элементов конструкций. 

Ключевые слова: многослойная оболочка, сложная форма плана, термоупругость, пленочный 
источник тепла. 

 
O.M. SHUPIKOV, N.V. SMETANKINA, S.V. UGRIMOV, N.V. DOLGOPOLOVA, Ye.V. SVET 

A.N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems of NAS of Ukraine 
 

MATHEMATICAL MODELLING OF THERMOELASTIC STATE OF MULTILAYER 
CYLINDRICAL SHELLS AT NONSTATIONARY THERMAL FIELDS 

 
A method for research of the thermal stressed state of multilayer non-closed cylindrical shells with a non-

canonical plan form is offered. The problem solution is obtained on the basis of the immersion method and reduced 
to integration of a system of the integral-differential singular equations. Deformation of shells is considered within 
the framework of the first-order refined theory taking into account of transverse shear strains and reduction over 
thickness in each layer. The method developed allows to obtain the problem solution in an analytical form and to 
improve quality of solving of thermoelasticity problem for multilayer shell elements of structures. 

Keywords: multilayer shell, complex plan shape, thermoelasticity, film heat source. 
 

Постановка проблеми 
 Багатошарові оболонки є елементами відповідальних конструкцій у різних галузях сучасної 

техніки, тому що вони забезпечують високу міцність, жорсткість, поліпшені звуко- і теплоізоляційні 
характеристики при малій вазі конструкції [1] під впливом різних силових та температурних полів.  

Основні методи розв’язання задач квазистатичної термопружності багатошарових оболонок можна 
розділити на аналітичні і чисельні. Найбільш поширеним у практиці розрахунків є метод скінченних 
елементів, але застосування чисельних методів до розв'язання задач термопружності конструкцій складної 
геометрії не знижує актуальність розвитку ефективних аналітичних методів розв’язання цих задач, особливо 
для конструкцій, виконаних з різнорідних матеріалів [1]. 

 
Аналіз публікацій за темою дослідження 

 Чисельні методи не завжди є ефективними при розв’язанні задач термопружності багатошарових 
елементів конструкцій, тому що їх розв’язання зводиться до розв’язання систем лінійних рівнянь великого 
порядку. Тому багато дослідників звертаються до розробки аналітичних або чисельно-аналітичних методів 
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розв’язання таких задач. Наприклад, у статті [2] з використанням методу фундаментальних розв’язків 
розглянута задача термопружності нерівномірно нагрітих вздовж товщини циліндричних ортотропних 
оболонок. У монографії [3] методом фіктивних канонічних областей отримані окремі розв’язки плоских і 
осесиметричних задач термопружності. Стаття [4] присвячена розрахунку напружено-деформованого стану 
нерівномірно нагрітої сферичної оболонки за допомогою варіанта методу компенсуючих навантажень. 
Метод заснований на нових функціях Гріна, побудованих авторами. Розподіл температури є розв’язком 
задачі стаціонарної теплопровідності. 

Кожен з методів має свої переваги і недоліки, що обмежують область застосування. Тому розробка 
нових методів і удосконалення існуючих методів розрахунку оболонок залишаються актуальними задачами. 

Мета статті 
 Метою роботи є розробка методу розв'язання задачі термопружності багатошарових циліндричних 

оболонок складної форми в плані при впливі нестаціонарних температурних полів, який дозволяє подати 
розв'язок задачі у вигляді розвинень у тригонометричні ряди. 

Основна частина 
Задача термопружності багатошарової оболонки. Розглянемо незамкнену шарувату циліндричну 

оболонку, яка зібрана з I  ізотропних шарів сталої товщини ),1( Iihi =  та віднесена до декартової системи 
координат, яка пов'язана із зовнішньою поверхнею першого шару (рис. 1).  

На координатній поверхні оболонка займає область Ω , обмежену контуром :Γ  
( ) ( )syysxx == ΓΓ , , де s  – поточна довжина дуги. 

На оболонку діють температурні поля і силові навантаження ( ){ } ,, yxp j=P  33,1 += Ij , 

( ) Ω∈ ˆ, yx , Ω⊂Ω̂ . Температурні поля є результатом дії плівкових джерел тепла. Позначимо верхню і 

нижню поверхні оболонки як 0Ω  та IΩ , бічну поверхню – ΓΩ , причому 0Ω=Ω , ∑
=

ΓΓ Ω=Ω
I

i

i

1
, Ii ,1= .  

Деформування оболонки описується на основі гіпотез, які враховують деформації поперечного 
зсуву та обтиснення вздовж товщини у межах кожного шару оболонки 

( ) ( ) ( ) Iikuzuhuu ikIi
i

j
jkIjk

i
k ,1,3,2,1,131

1

1
13 ==δ−++= +−+−

−

=
+−+∑ ,   (1) 

де ( )yxuu kk ,= , 3,2,1=k  – переміщення точки координатної площини в напрямку координатних осей; 

( ) ( ) ( )yxuu ikIikI ,1313 +−++−+ = , 2,1=k  – кути повороту нормального елемента в i -му шарі навколо 

координатних осей; ( )yxuu iIiI ,2323 ++++ =  – обтиснення нормального елемента в межах i -го шару, 

Iizh ii
i

j
ji ,1,, 1

1
=δ≤≤δ=δ −

=
∑ . Деформації шарів визначаються відповідно до формул Коші, а 

напруження і деформації в шарах відповідно до гіпотези Дюамеля-Неймана зв'язані законом Гука. 
Рівняння термопружної рівноваги багатошарової оболонки 

[ ] ( ) Ω∈−= yxT ,,PPUΛ      (2) 
і граничні умови на контурі Γ 

 [ ] ,ΓΓ = PUB  ( ) Γ∈yx,      (3) 
одержуємо з принципу можливих переміщень. 

Елементи симетричних матриць [ ]Λ  і [ ]ΓB  наведено в роботі [5], U  – вектор, компонентами 
якого є функції (1) 
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де R  – радіус оболонки; yx ll ,  – напрямні косинуси нормалі до контуру Γ; iE  – модуль Юнга; iν  – 

коефіцієнт Пуассона; i
Tα  – коефіцієнт лінійного температурного розширення матеріалу i -го шару; 

( )zyxTT ii ,,=  – температура в i -му шарі.  
Розподіл температури в шарах оболонки є результатом розв'язання задачі нестаціонарної 

теплопровідності. На поверхнях оболонки відбувається конвективний теплообмін. Рівняння 
теплопровідності і граничні умови для багатошарової оболонки випливають із варіаційного рівняння 
теплового балансу [6].  

Варіаційне рівняння дозволяє записати умови на зовнішніх поверхнях 
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і на границі контакту шарів оболонки 
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У рівняннях (4), (5) iT  – температура в i -му шарі оболонки; ik  – коефіцієнт теплопровідності 
матеріалу i -го шару; 1H  та IH  – коефіцієнти конвективного теплообміну на верхній та нижній поверхнях 

оболонки; вT  і нT  – температура середовища на межі з верхньою та нижньою поверхнями; ( )tyxqi ,,Ω  – 
інтенсивність i -го плівкового джерела тепла, розташованого на границі контакту шарів, ( ) qyx Ω∈, , t  – 

час. Коефіцієнти I
1

1
2

1
1 ,, ξξξ  та I

2ξ  дають можливість моделювати задані граничні умови. 

Температура в шарах iT  та на бічній поверхні iTΓ , а також питомі потужності внутрішніх джерел 

тепла iQ  подаються у вигляді розвинення в ряд за поліномами Лежандра [6] 
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де )(zf i
r  – поліном Лежандра степеня r . У рівняннях (6), (7) враховуються перші чотири члени ряду 

( )3,2,1,0=r , що забезпечує достатню точність розв'язку. 
Метод розв’язання 
В основу розв’язання задачі (2), (3) покладено метод занурення [5, 6], який дозволяє подати 

розв’язок задачі у вигляді розвинень у тригонометричні ряди. Вихідна багатошарова оболонка довільної 
форми в плані занурюється у допоміжну, яка охоплює багатошарову оболонку з тією ж композицією шарів. 
Форма оболонки, що охоплює задану, і граничні умови на її бічній поверхні обирають таким чином, щоб 
можна було одержати простий аналітичний розв'язок. У даній роботі роль допоміжної оболонки виконує 
шарнірно оперта оболонка прямокутної форми в плані. Тоді розв'язок задачі можна одержати у вигляді 
розвинень у тригонометричні ряди. 

Щоб забезпечити виконання заданих граничних умов (3), до допоміжної оболонки додаються 

додаткові компенсуючі навантаження ( ){ }yxq j ,compcomp =Q , 33,1 += Ij , які розподілені вздовж контуру 

Γ. Таким чином, вихідна крайова задача (2), (3) перетворюється на задачу про деформування допоміжної 
шарнірно опертої оболонки прямокутної форми в плані і описується системою рівнянь термопружної 
рівноваги, граничними умовами на контурі прямокутної оболонки та умовами на контурі Γ 

[ ] compPPPUΛ −−= T ,     (8) 

[ ] ,0r =UB  ByAx ,0,,0 ==      (9) 

[ ] ,ΓΓ = PUB  ( ) Γ∈yx, .     (10) 
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У рівняння термопружної рівноваги оболонки (8) компенсуючі навантаження входять у вигляді 

таких інтегральних співвідношень: 

( ) ( ) ( )∑ ∫
+

= Γ
ΓΓ −−=

33

1

compcomp d,,
I

k
kjkj syyxxsqLyxp δ .   (11) 

З урахуванням співвідношень (11) система (8)–(10) перетворюється на систему сингулярних 
інтегро-диференціальних рівнянь. Невідомими функціями є функції переміщень U  (1) і компенсуючих 

навантажень compP  (11). 
Метод розв’язання системи (15)–(17) полягає в розвиненні функцій переміщень, заданих і 

компенсуючих навантажень в тригонометричні ряди за функціями, які задовольняють граничні умови 
допоміжної оболонки прямокутної форми в плані 
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,cossin,sincos 21 yxByxB nmmnnmmn βαβα ==  yxB nmmn βα= sinsin3 , 

,, 2313 mnmniImnmni BBBB == +++  ,323 mnmniI BB =++  BnAm nm π=βπ=α , , Ii ,1= , 

де A  – довжина твірної допоміжної оболонки; B  – довжина напрямної цієї оболонки. 
 Функції компенсуючих навантажень, а також граничних переміщень розвиваються в ряд уздовж 
контуру Γ [5]. В результаті система (8) зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь, після чого 
обчислюються переміщення (1) та напруження в шарах вихідної оболонки.  
 

Аналіз результатів чисельних досліджень 
Як ілюстрація розв’язана задача термопружності п’ятишарової оболонки, контур якої складений з 

відрізків прямих і сполучених з ними дуг кіл.  
На рис. 1 наведена розрахункова схема оболонки радіуса 2,5 м з такими геометричними 

параметрами: 74,01 =l  м, 16,02 =l  м, 75,03 =l  м, 26,04 =l  м, 03,0=kR  м, 4,1=k . Шари оболонки 

виконані з матеріалів з характеристиками 4108,6 ⋅=iE  МПа, 22,0=νi , 6109 −⋅=αi
T °С-1, 5,3,1=i ; 

2102,2 ⋅=iE  МПа, 38,0=νi , 5103,8 −⋅=αi
T °С-1, 4,2=i ; 005,01 =h  м, 003,02 =h  м, 012,03 =h  м, 

002,04 =h  м, 008,05 =h  м. Силові навантаження відсутні. 
Поле температурних навантажень одержано з розв'язання нестаціонарної задачі теплопровідності 

багатошарових оболонок [6] з урахуванням впливу плівкового джерела. Бічна поверхня оболонки 
вважається ідеально теплоізольованою. Задача теплопровідності розв'язана з такими вихідними даними: 

08,1=ik  Вт/(м⋅°C), 5,3,1=i ; 22,0=ik  Вт/(м⋅°C), 4,2=i  (коефіцієнти теплопровідності матеріалу i -го 
шару); 4331 =H  Вт/(м2⋅°C), 202 =H  Вт/(м2⋅°C) (коефіцієнти конвективного теплообміну на верхній і 

нижній поверхнях оболонки); C30o
1 −=T , C20o

2 =T  (температура середовища на границі з верхньою й 
нижньою поверхнями). Плівкове джерело тепла потужністю 6=q  кВт/м2 розташоване між першим і 
другим шарами оболонки. Розташування джерела показано штриховою лінією.  

На рис. 2 показано розподіл температури та головного напруження i
1σ  ( Ii ,1= ) вздовж товщини 

оболонки в точці D . Напруження одержані в момент часу, коли температура на поверхні із джерелом тепла 
досягає найбільшого значення. Видно, що на цій поверхні відбувається різке змінення температури та 
напруження, викликане наявністю джерела тепла. При цьому напруження не перевищує свого допустимого 
значення. 
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                        Рис. 1. Розрахункова схема оболонки            Рис. 2. Розподіл температури та напруження вздовж товщини оболонки 
 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Запропоновано метод розв'язання задач термопружності багатошарових циліндричних оболонок, 

який дозволяє подати розв’язок задачі у вигляді тригонометричного ряду. Це дозволяє проаналізувати 
структуру розв’язку, виявити притаманні йому властивості та особливості. Досліджено стан багатошарової 
оболонки складної форми у плані під дією температурних полів, отриманих із розв’язку задачі 
нестаціонарної теплопровідності. Одержані результати можуть бути використані при проектуванні 
оболонкових елементів транспортних, енергетичних і будівельних конструкцій. 

Робота виконана у рамках Цільової Комплексної програми наукових досліджень НАН України 
«Проблеми ресурсу і безпека експлуатації конструкцій, споруд та машин» («Ресурс»). 
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ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 514.18 
Н.М. АУШЕВА, А.Г. ГУРІН 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ПЛОСКИХ СІТОК 
НА ОСНОВІ ІЗОТРОПНИХ B-СПЛАЙНІВ 

 

У роботі  пропонується модифікація періодичного В-сплайну з нормалізованою параметризацією 
для формування кривих з нульовою довжиною. Точки характеристичного многокутника визначаються у 
комплексному вигляді.  Визначено умови для формування ізотропних кривих. Побудова сітки здійснюється  
на основі заміни параметра ізотропної кривої на комплексну змінну. Доведено, що сітка буде 
ортогональною та ізотермічною. 

Ключові слова: плоскі сітки, ізотропна крива, періодичний В-сплайн, нормалізована 
параметризація,  крива третього порядку.   

 

Н.Н. АУШЕВА, А.Л. ГУРИН 
Национальний технический университет Украины “Киевский политехнический институт” 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ СЕТОК НА ОСНОВЕ ИЗОТРОПНЫХ B-СПЛАЙНОВ 
 

В работе предлагается модификация периодического В-сплайна с нормализованной 
параметризацией для формирования кривых с нулевой длиной. Точки характеристического многоугольника 
определяются в комплексном виде. Определены условия для формирования изотропных кривых. Построение 
сетки осуществляется на основе замены параметра изотропной кривой на комплексную переменную. 
Доказано, что сетка будет ортогональной и изотермической. 

Ключевые слова: плоские сетки, изотропная кривая, периодический В-сплайн, нормализованная 
параметризация, кривая третьего порядка. 

 

N.M. AUSHEVA,  A.L. GURIN 
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 

 

MODELING OF PLANE GRIDS BASED ON ISOTROPIC B-SPLINES 
 
Modification of a periodic B-spline having normalized parameterization is proposed in the paper for the 

purpose of forming zero length curves. Appropriate points of the characteristic polygon are determined as complex-
valued ones. Conditions for the formation of isotropic curves have been determined. Building of the grid is realized 
by way of substitution of an isotropic curve parameter with a complex-valued variable. It has been proved that the 
grid is to be orthogonal and isothermal. 

Keywords: plane grids, isotropic curve, periodic B-spline, normalized parameterization, cubic curve. 
 

Постановка проблеми 
При конструюванні поверхонь виникає проблема віднесення поверхонь до конкретних типів 

координатних сіток, які володіють специфічними властивостями. Ці властивості надають нові можливості у 
процесі спрощування виразів для першої та другої квадратичних форм. З цієї точки зору дуже 
перспективним є виявлення основних закономірностей впливу ізотропних характеристик на побудову 
координатних плоских сіток. Дослідження проводились стосовно моделювання ізотропних кривих у вигляді 
Без’є [1] та дробово-раціональних кривих [2]. Доцільно провести дослідження стосовно моделювання 
ізотропних кривих у вигляді В-сплайнів. 

 
Аналіз останніх досліджень 

У роботі [2] досліджується побудова плоских сіток на основі дробово-раціональних кривих нульової 
довжини. Знайдені умови для формування плоскої ізотропної кривої та ізотропної сітки на площині. 
Дослідження просторових ізотропних сіток у комплексному просторі  описано в роботі [3]. Дисертаційні 
дослідження [4] присвячено конструюванню і перетворенню поверхонь із збереженням ортогональних сіток 
координатних ліній та ліній кривини. Автором робіт [5-7] пропонується використовувати ізотропні криві 
для моделювання  мінімальних поверхонь. Ізотропні криві моделюються у формі Без’є. Досліджуються 
властивості характеристичних многокутників.   

 
Формулювання цілей статті (постановка завдання) 

Побудова плоскої сітки на основі напрямної, що задається сегментом ізотропної кривої 
періодичного В-сплайну з нормалізованою параметризацією. 
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Основна частина 
 Нехай задана певна ізотропна  плоска крива )r(t . Моделювання будь-яких ізотропних кривих 

будемо проводити за допомогою завдання дійсних характеристик точок та визначення уявних: 
ImRe jj rr ⇒ .  Для побудови сітки використаємо ізотропну криву як напрямну криву. Для цього  

підставимо  замість параметра t певну комплексну змінну u+iv: t=u+iv.  
Оберемо в якості ізотропної кривої періодичний В-сплайн з нормалізованою параметризацією.  
Відомо, що періодичний В-сплайн з нормалізованою параметризацією являє собою сукупність 

сегментів, базисні функції яких приведені до інтервалу параметра )10( ≤≤ t  та є однаковими. 
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(1) 

              де j – кількість сегментів кривої В-сплайну, 
              jr , 1r +j , 2r +J , 3r +j – реперні точки характеристичного чотирикутника. 
Типовий сегмент кривої періодичного В-сплайну четвертого порядку з нормалізованою 

параметризацією має вигляд:  
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23 tttttttttt jjjjj +++ ++++−++−++−+−= . 

(2) 

Будемо задавати координати точок  характеристичного чотирикутника у  комплексному вигляді:  
[ ],)Im()Re()Im()Re( 1111 +++++ ±±= jjjj yiyxix1jr        30..=j . (3) 

Для побудови періодичного В-сплайну відокремлюється дійсна частини [6]. При такому підході на 
формування кривої не впливає уявна складова комплексних складових. Визначимо умови ізотропності для 
обраного В-сплайну. 

Розглянемо моделювання просторової ізотропної  модифікованої кривої  періодичного В-сплайну 
четвертого порядку на основі рівняння (3).  

Для цього візьмемо квадрат виразу (3) та підставимо в умову ізотропності кривих [6]. Будемо мати: 
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(4) 

Умова (4) буде виконуватись та не залежати від значення параметра, якщо коефіцієнти при всіх 
степенях t  дорівнюють 0.  Тобто одержимо рівняння: 
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(5) 

Вираз (5) визначає умови ізотропності просторового модифікованого сегмента кривої періодичного 
нормалізованого B-сплайну четвертого порядку (2).  

Розглянемо моделювання плоского ізотропного модифікованого сегмента кривої періодичного 
нормалізованого B-сплайну четвертого порядку. З урахуванням виразів  (5) ординати реперних точок будуть 
визначатися наступним чином:  
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або після спрощення: 
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Виділимо окремо дійсну )Re( jy  та уявну )Im( jy  частини та будемо задавати на площині плоску 
дійсну криву. У цьому випадку  кількість умов збільшиться в два рази. Для визначення всіх координат 
необхідно додати ще дві умови, а саме уявні частини вектору  jr . В результаті одержимо:  
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(8) 

Побудуємо плоску сітку на основі  ізотропного періодичного нормалізованого B-сплайну 
четвертого порядку з конформною заміною параметра. Для цього підставимо в рівняння (2) вирази (7)   та 

ivut += : 

),)()1)(3)(3)(3(

)4)(6)(3()1)(3)(3)(((
6
1)(

3
3

23
2

23
1

23

ivuxivuivuivux

ivuivuxivuivuivuxivux

jj

jjj

++++++++−

+++−++++−+++−=+

++

+

    
,))((

)1)(3)(3)(3)(()4)(6

)(3)(()1)(3)(3)(((
6
1)(

3
3

23
2

2

3
1

23

ivuixixy

ivuivuivuixixyivu

ivuixixyivuivuivuyivuy

jjj

jjj

jjjjj

+−+

+++++++−−++++

−+−++++−+++−=+

+

+

+

 

 
 
 

(9) 

Відокремимо дійсну частину від одержаної функції (9). Визначимо внутрішню геометрію 
побудованої сітки. Для цього розрахуємо коефіцієнти першої квадратичної форми, які дадуть змогу  оцінити 
довжини сегментів кривих, кути між кривими та площі областей на сітці.  Для цього візьмемо  частинні 
похідні від  ))(Re( ivux + , ))(Re( ivuy + . 

Порівняємо одержані похідні:  
),(),( vuyvux ujvj = ,  ),,(),( )1()1( vuyvux jujv ++ =  ),,(),( )2()2( vuyvux jujv ++ =  
),(),( vuyvux vjuj −= , ),,(),( )1()1( vuyvux jvju ++ −=  ),(),( )2()2( vuyvux jvju ++ −= . 

 
      (10) 

Одержані рівняння підставимо у вирази для першої квадратичної форми: 
0),(),(),(),(),(),(),(),( =−=+= vuxvuyvuyvuxvuyvuyvuxvuxF ujujujujvjujvjujj , 

2222 ),(),(),(),( vuyvuyvuyvuxE ujvjujujj +=+= , 
.),(),(),(),( 2222 vuyvuyvuyvuxG vjujvjvjj +=+=  

 
      (11) 

З рівняння (10) видно, що jj GE = , а 0=jF . 

Значення 0=jF  означає, що побудована сітка є ортогональною, а jj GE =  − ізотермічною. 
Приклад. Побудуємо ортогональну та ізотермічну плоску сітку.  Для побудови сітки використаємо 

ізотропну криву сегменту періодичного нормалізованого B-сплайну четвертого порядку. В-сплайн задається  
вершинами 7654,3210 ,,,,,, ВВВВВВВВ , де перші і останні три вершини – кратні, та складається з п’яти 
сегментів. Задано такі значення вершин:  

0.1)Re()Re()Re( 210 === xxx , 0.4)Re( 3 =x , 0.3)Re( 4 =x , 0.6)Re()Re()Re( 765 === xxx , 
0.1)Re()Re()Re( 210 === yyy , 0.2)Re( 3 =y , 0.4)Re( 4 =y , 0.5)Re()Re()Re( 765 === yyy , 

0.2)Im( 0 =x , 0.2)Im( 0 =y . 
Розрахуємо значення уявних частин на основі виразу (7):  

,0.6)Im()Im()Im(,0.5)Im(,0.3)Im(,0.2)Im()Im()Im( 76543210 ======== xxxxxxxx
.0.3)Im()Im()Im(,0)Im(,0.1)Im(,0.2)Im()Im()Im( 76543210 −====−==== yyyyyyyy  

Сегменти кривої ізотропного  модифікованого B-сплайну мають наступний  вигляд: 
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(12) 

Побудуємо сегмент кривої B-сплайну, та ортогональну ізотермічну плоску сітку. Візьмемо сегмент 
j=2. 

Сегмент кривої ізотропного періодичного нормалізованого B-сплайну зображений на рис.1а. За 
результатом розрахунку виразів (12) побудуємо ізотропний періодичний нормалізований B-сплайн 
четвертого порядку з кратними вершинами. В-сплайн, що складається з п’яти сегментів 0..4j,)(r =tj , 
зображено на рис.1б.  

 
 

Рис. 1. а) Сегмент кривої ізотропного періодичного  нормалізованого B-сплайну четвертого порядку (j=2) 
           б )Ізотропний періодичний  B-сплайн четвертого порядку з нормалізованою параметризицією 

 
Підставимо отримані значення у вираз (8). Розрахуємо ортогональну ізотермічну плоску сітку, для 

сегменту кривої при  j=2. Результат зображено на рис.2.   

 
Рис. 2. Ортогональна ізотермічна плоска сітка на основі кривої В-сплайну  (сегмент j=2) 

 

      B2 B0, B1, B2 
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B5 

Сегмент кривої B-сплайну 
 (j=2), вершини характеристичного  
чотирикутника - B2, B3 ,B4 ,B5. 

а) б) 
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Розрахуємо  ортогональні  ізотермічні  плоскі  сітки  для  інших  сегментів  кривої модифікованого  
В-сплайну. Візьмемо значення j=0,1,3,4.  Отриманий результат зображено на рис.3.   

 
 

  
Рис. 3. Ортогональні ізотермічні плоскі сітки на основі  сегментів кривої періодичного В-сплайну 

а) сегмент кривої j=0 , б) сегмент кривої j=1, в) сегмент кривої j=3, г) сегмент кривої j=4. 
 

Висновки 
Дослідження  показали, що модифікація періодичного нормалізованого B-сплайну четвертого 

порядку на основі ізотропної кривої дозволяє будувати плоскі сітки, які володіють властивостями 
ортогональності та ізотермічності. Форму cіток визначає уявний характеристичний чотирикутник. Подальші 
дослідження пов’язані з моделюванням порцій поверхонь з застосуванням розробленого підходу.  
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УДК 539.3 
В.О. БАРАНЕНКО 

Український державний хіміко-технологічний університет 
Д.Л. ВОЛЧОК 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
 

ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ 
ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ В УМОВАХ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ЦІЛІ ТА ДАНІ  
 

Сформульовано нетипова задача оптимального проектування циліндричної оболонки в умовах 
нечітко поставленої цілі - бажаного вигляду і вихідних даних - навантаження, радіусу, довжини. 
Математична модель включає обмеження несучої здатності оболонки. Цільовою функцією виступає 
максимальна досяжність характеристики ваги конструкції, описаної нечітким чином. Шуканим 
параметром є товщина стінки оболонки. Модель реалізована геометрично. Описаний підхід ілюстрований 
чисельним прикладом синтезу оболонки. 

Ключові слова: оптимальне проектування конструкції, циліндрична оболонка, теорія нечітких 
множин, математичне моделювання. 

В.А. БАРАНЕНКО 
Украинский государственный химико-технологический университет 

Д.Л. ВОЛЧОК 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ В 

УСЛОВИЯХ НЕЧЁТКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕЛЯХ И ДАННЫХ  
 

Сформулирована нетипичная задача оптимального проектирования цилиндрической оболочки в 
условиях нечётко поставленной цели - желательного вида и исходных данных - нагрузки, радиуса, длины. 
Математическая модель включает ограничения несущей способности оболочки. Целевой функцией 
выступает максимальная достижимость характеристики веса конструкции, описанной нечётким 
образом. Искомым параметром есть толщина стенки оболочки. Модель реализована геометрически. 
Описанный подход иллюстрирован численным примером синтеза оболочки.  

Ключевые слова: оптимальное проектирование конструкции, цилиндрическая оболочка, теория 
нечётких множеств, математическое моделирование.  

 
V.А. BARANENKO 

Ukrainian State University of Chemical Technology 
D.L. VOLCHOK 

Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture 
 

GEOMETRICAL INTERPRETATION OF THE SYNTHESIS PROBLEM SOLUTION OF 
CYLINDRICAL SHELL WITH FUZZY UNCERTAIN DATA AND PURPOSE INFORMATION  

 
Untypical problem of optimal design of a cylindrical shell formulated. Fuzzy goal are the desired type and 

source data - load, radius, length. The mathematical model includes carrying capacity restriction of the shell. The 
objective function is the maximum achievable weight characteristics of construction described with fuzzy sets. The 
desired parameter is the thickness of the shell wall. The model is realized geometrically. The approach is illustrated 
with a numerical example of synthesis of the shell. 

Keywords: structure optimal design, cylindrical shell,  fuzzy set theory,  mathematical modeling 
 

Постановка проблемы 
В теории оптимального проектирования конструкций (ОПК) наряду с детерминированными 

постановками представляет интерес рассмотрение более общих задач, в которых были бы учтены 
информационные ситуации, обладающие той или иной неопределённостью относительно исходных данных, 
поведения среды, целей, ограничений и т.п. [1, 2]. Для формулировок и решения таких задач требуются 
соответствующие математические средства, которые априорно включали бы в себя возможность учёта 
неопределённостей, таких как: случайность, нечёткость, неточность. Проблема ОПК, которая заключается в 
отыскании наиболее эффективного проекта в условиях противоречивых требований, а также в условиях 
неполной информации относительно исходных данных является сейчас одной из интересных и актуальных 
проблем в строительной механике [1]. Формирование и эффективное решение задачи ОПК с учётом условий 
дефицита энергии, материалов, средств, адекватного описания исходных данных имеет как научное, так и 
практическое значение, поскольку позволяет понизить затраты ресурсов. 
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Анализ последних исследований и публикаций 
 
В работах [3] рассмотрена задача оптимального проектирования упругих шарнирно-стержневых 

систем в условиях нечёткой неопределённости относительно нагрузки. Возможность применения методов 
нечёткой оптимизации и моделирования в проектировании конструкций отражена в работах [4, 5, 6].  

В недавно вышедшей статье авторов [7] показана возможность применения нечёткого 
моделирования в задачах синтеза тонкостенной конструкции. В рамках ССР - моделей (chance-constrained 
programming) (ограничение по шансу) отыскивается порог массы, который не может быть превышен 
целевой функцией из наперёд заданных возможностей  

   
Формулирование цели исследования 

 
Постановка детерминированной задачи 
Рассмотрим ортотропную круговую цилиндрическую оболочку, толщиной δ , радиусом R  и 

длиной L . Плотность материала оболочки ρ . Оболочка загружена в осевом направлении сжимающим 
осевым усилием  *N . Предположим, что прочность материала оболочки на сжатие в осевом направлении 
равна 0σ . Необходимо найти такие значения параметров формы δ  и R , чтобы при условии сохранения 
устойчивости и прочности оболочка обладала минимальной массой [8], то есть  

{ }3,2,1;0)()(minarg =≥= ixgxGx i
x

opt                                         (1) 

где { }321 ,, xxxx = ; δ=1x ; Rx =2 ; Lx =3 ; 

 3210 )()( xxAxxgxG ==                                                             (2) 

*NxCxxg −= 211 )( ; (условие по прочности)                                           (3) 

*NDxxg −= 2
12 )( ; (условие местной потери устойчивости)                                (4) 

*N
x
xxBxg −= 2
3

2
21

3 )(  (условие общей потери устойчивости)                               (5) 

в которых обозначено: πρ2=A ; EB 3π= ; 02πσ=C ; ;)1(3/2 2νπ −= ED  E  - модуль упругости 
материала; ν  - коэффициент Пуассона. 

Соотношения (3) - (5) с учётом определения ограничений в (1) представляет собой приближённые 
выражения:  
- для критического осевого усилия при шарнирном опирании оболочки в предположении достаточной 
сдвиговой жёсткости в трансверсальной плоскости и плоскости оболочки (4). Оно определяет возможность 
местной потери устойчивости оболочки; 
- для критического усилия для шарнирно опёртого стержня с кольцевым поперечным сечением (5). Оно 
определяет возможность общей потери устойчивости;  
- прочность оболочки (3). Оно устанавливает границы изменения параметров δ , R  с учётом возможности 
разрушения оболочки при сжатии её сжимающей силой *N  
 

Постановка оптимизационной задачи и метод её решения 
Пусть параметры 0,,, σρνE  являются детерминированными величинами. Относительно 

*32 ,,, NxxG  предположим, что они задаются нечётким образом с помощью словесного описания типа 
"приблизительно", "примерно", "около". Необходимо спроектировать цилиндрическую оболочку длиной L  
равной "примерно 3м" и радиусом  R  "около 5 см". Оболочка сжата продольным усилием *N  равным 
"приблизительно 25 кН". Желательно чтобы вес W  оболочки был бы "около 3 кг". (цель G ). 

Адекватным описанием перечисленных квантификаторов в теории нечётких множеств [9, 10] 
являются нечёткие числа ∆),,( cbaA  треугольного вида с функцией принадлежности  
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В соответствии с определением (6) имеем нечёткие множества *,,, NLRG  соответственно с 
функциями принадлежности  

);,,( GGGG cbaµ  );,,( RRRR cbaµ  );,,( LLLL cbaµ );,,( NNNN cbaµ  
 

Величины ,,, GGG cba  ,,, RRR cba  ,,, LLL cba NNN cba ,,  являются детерминированными в 
определении нечёткого числа в α - уровне и должны быть заданы ( 0=α ). 

Из выражений (2) - (4) следует, что  

;
*

),(
2

201 xA
WWxx ==ϕ  ;** 3xAA =  множество 

;G
                                (7) 

;),(
2

*211 Cx
NNxx ==ϕ  множество ;R                                                (8) 

;),,( 3
23

*3221
xBx

NNxxx ==ϕ  множество ;L                                          (9) 

;)( *
31 D

NNx ==ϕ  множество .N                                                  (10) 

Поскольку величины WxxN ,,, 23*  нечёткие, то согласно правилам нечёткой арифметики [10] 

величина 1x , а также )3,0( =iiϕ  будут также нечёткими, поскольку арифметические операции 

выполняются над числами (L-R) типа с треугольной функцией принадлежности. Функции )3,1( =iiϕ  

образуют соответственно нечёткие множества )3,0( =iФi . Сформулируем, наконец,  следующую задачу 

оптимального проектирования: найти такое значение 1x , которое обеспечит максимальную достижимость 
нечеткой цели Q , то есть 

{ },)(maxarg
11 xx Q

RXx

opt µ
⊆∈

=                                                                      (11) 

где Q  есть множество значений ординат точек пересечений функции принадлежности нечётких множеств 

,iФ то есть 

;3210 ФФФФQ ∩∩∩=                                                                          (12) 
                                                           .3210 φφφφ µµµµµ ∧∧∧=Q              
Знак ∧  в выражении (12) означает операцию min.  

Таким образом, реализация модели (11) сводится к построению множеств )3,1(, =iQФi , взятию 
максимума функции принадлежности )(xQµ , используя при этом аппарат нечётких множеств: α - уровни, 
принципы обобщения, слияния, операции над нечёткими множествами, функции принадлежности. 
 

Иллюстративный пример 
Рассмотрим проектирование оболочки при следующих исходных данных: 

;1016,8 4 МПаE ⋅=  ;/8010 3смкг=ρ  ;3,0=ν  .1620 МПа=σ  Фаззификация переменных *,,, NGLR  
представлена в графическом виде на рис. 1, где соответственно: 
(рис.1, а) :R  ;3 смaR =  ;4 смbR =  ;5 смcR =  (рис.1, б) :L  ;9,2 мaL =  ;3 мbL =  ;1,3 мcL =  
(рис.1, с) :G  ;5,2 кгaG =  ;3 кгbG =  ;5,3 кгcG =  (рис.1, д) :*N  ;23кНaN =  ;25кНbN =  .30кНcN =  
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                                                                         а)                                                                           б)                                             

                            
                                                                          с)                                                                            д) 

Рис. 1 Фаззификация переменных *,,, NGLR  
 

Построим геометрические множества 30 ФФ −  в соответствии с их определением. В результате 
получим их пересечения и соответственно множество Q ( точки 1, 2, ... 9). Максимальное значение 
функции принадлежности, как видно из рис. 2, находится в точке 5 ( 95,0=µ ). Соответствующее решение 
этому значению µ  параметр ммx 46,11 == δ .  

 
Рис. 2. Геометрическое решение  

 
Из графических определений переменных ;*1 N=ξ  ;2 R=ξ  ;3 L=ξ  G=4ξ  при 95,0=µ  

получаем соответственно оптимистические и пессимистические оценки проекта.  
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Пусть )(αξ p  и )(αξ o - некоторые соответственно возрастающие и убывающие функции и имеет 

место ]1,0()()( ∈∀≥ ααξαξ op , тогда )(αξ p  - есть пессимистическое значение для ξ , а )(αξ o  - 
оптимистическое значение для ξ  (рис. 3). 

 
Рис. 3. Нахождение оптимистического и пессимистического значения нечёткой величины 

 
Используя определения нечётких чисел 1ξ , 2ξ , 3ξ , 4ξ  (рис. 1 а, б, с, д), при µ =0,95 получаем 

пессимистические и оптимистические значения проекта: ;95,3 смRo =  ;05,4 смR p =  ;5,299 смLo =  

;5,300 смLp = ;975,2* кгGo =  ;025,3* кгG p =  ;9,24* кНN o = .25,25* кНN p =  
Выводы 

Приведенная в работе постановка задачи ОПК расширяет многообразие имеющихся типов задач 
математического программирования. Учёт неопределённых факторов делает возможным адекватно 
смоделировать процесс реального проектирования, проанализировать влияние степени размытости 
исходных нечётких данных.  
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ГЕОМЕТРИЧНИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ ДОТИКУ 
 

У результаті використання властивостей метричного оператора трьох точок прямої, на 
плоскій кривій, що задана точковим рівнянням, визначається точка дотику з прямою, яка проведена із 
довільної точки, що розташована поза межами цієї кривої.  

Ключові слова: властивість метричного оператора, точкове рівняння кривої, дотична, точка 
дотику.  
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Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ  

 
В результате использования свойства метрического оператора трёх точек прямой, на плоской 

кривой, заданной уравнением в точечной форме, определяется точка касания с прямой, которая 
проведена из произвольной точки, расположенной за пределами этой кривой. 

Ключевые слова: свойство метрического оператора, точечное уравнение кривой, касательная, 
точка касания.  

 

V.M. VERASHAGA, O.M. PAVLENKO 
Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky 

 
GEOMETRIC ALGORITHM POINT OF CONTACT 

 
As a result of the properties of the metric operator of three straight points on a plane curve given by the 

equation in point form, determined by the point of tangency with the line that carried out from an arbitrary 
point, which is located outside of the curve. 

Keywords: property metric operator equation of the curve point, the tangent point of tangency. 
 

Постановка проблеми 
Відомі традиційні методи побудови дотичної розроблені для аналітичних, графічних і таке інше 

способів задання кривих. У разі, якщо крива задана точковим рівнянням, традиційні методи визначення 
дотичних не працюють. Тому для плоских кривих, що задані рівнянням у точковій формі (точковим 
рівнянням) [2, 3], необхідно розробляти методи, які дозволяють будувати дотичну до кривої.  

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

У дисертаційних дослідженнях Конопацького Є.В., Давиденка І.П. та їхніх наукових керівників 
Верещаги В.М. і Балюби І.Г. було розв’язано задачу побудови дотичної у точці на кривій, що задана 
точковим рівнянням. При цьому застосовувалося диференціювання точкового рівняння і знаходилося 
точкове рівняння для похідної. Знаходження точкового рівняння для похідної інколи викликає певні 
труднощі. Тому у даній статті пропонується інший підхід для побудови дотичної до кривої.  

 
Формулювання мети досліджень 

Визначити у точковій формі точку дотику прямої і кривої, що задана точковим рівнянням, коли 
пряма проходить через довільну точку, яка не належить заданій кривій.  

 
Викладення основного матеріалу досліджень 

Нехай у симплексі А1А2А3 точковим рівнянням (1) задана плоска крива М (рис.1): 
 

                          М = (А2 − А1)𝑝(𝑡) + (𝐴3 − 𝐴1)𝑞(𝑡) + 𝐴1.                                                                   (1) 
 

У площині цієї кривої (1) довільно обираємо (рис.1) точку А у тому ж таки симплексі А1А2А3. Точкове 
рівняння (2) точки А матиме вигляд:  
 

А = (А2 − А1)𝑝А + (𝐴3 − 𝐴1)𝑞А + 𝐴1 .                                                                    (2) 
 
На рис.1 буквою Т позначено шукану точку дотику прямої АТ до кривої М. Змінювані точки, позначені 
літерами МВ   і   МС.  
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Рис. 1. Геометрична схема побудови дотичної АТ 
 

 
Для визначення точки дотику Т, скористаємося властивістю метричного оператора трьох точок 

прямої [1], яку викладемо у відповідності до геометричної схеми (рис.1). У цій властивості визначається, 
що дотримання рівності метричного оператора ∑  А

МВ МС та кореня квадратного з добутку метричних 
операторів ∑  А

МВМВ ∙  ∑  А
МСМС , забезпечує площу ∆АМВ МС, яка дорівнює нулю. Враховуючи це, змінюємо 

положення точок МВ   та   МС, залишаючи повсякчас їх на кривій М, то у момент їхнього співпадання 
МВ = МС = Т , утворюється точка дотику Т. З геометричної точки зору це відповідає рівності відрізків 
АМВ = АМС = АТ. Використовуючи (1) визначимо точки МВ, рівняння 3 та МС, рівняння 4:  

 
                           МВ = (А2 − А1)𝑝(𝑡В) + (𝐴3 − 𝐴1)𝑞(𝑡В) + 𝐴1;                                                    (3) 

 
                            МС = (А2 − А1)𝑝(𝑡С) + (𝐴3 − 𝐴1)𝑞(𝑡С) + 𝐴1 .                                                  (4) 

 
Або у іншому вигляді:  
 

                           МВ = А1�1 − 𝑝(𝑡В) − 𝑞(𝑡В)� + А2𝑝(𝑡В) + 𝐴3𝑞(𝑡В) ;                                                (5) 
 

                          МС = А1�1 − 𝑝(𝑡С) − 𝑞(𝑡С)� + А2𝑝(𝑡С) + 𝐴3𝑞(𝑡С) .                                               (6) 
 
Аналогічним чином визначаємо точку доступу Т:  
 

                           Т = А1�1 − 𝑝(𝑡Т) − 𝑞(𝑡Т)� + А2𝑝(𝑡Т) + 𝐴3𝑞(𝑡Т) .                                                 (7) 
 
Враховуючи згадану вище властивість метричного оператора трьох точок прямої:  
 

                                             � =
А

МВМС
��  

А

МВМВ
∙  �  

А

МСМС
  ,                                                                 (8) 

 
та застосовуючи S-теорему [1] для вимірювання площею ∆ А1А2А3  площ двох трикутників 

∆АМВТ   і   ∆АМСТ , та поставивши вимогу, щоб площі 𝑆АМВТ  і  𝑆АМСТ  дорівнювали нулю, дістанемо два 
визначника (9) та (10), що дорівнюють нулю:  

 

�
1 − 𝑝𝐴 − 𝑞𝐴 𝑝𝐴 𝑞𝐴

1 − 𝑝(𝑡В) − 𝑞(𝑡В) 𝑝(𝑡В) 𝑞(𝑡В)
1 − 𝑝(𝑡𝑇) − 𝑞(𝑡𝑇) 𝑝(𝑡𝑇) 𝑞(𝑡𝑇)

� = 0;                                                      (9) 

 

�
1 − 𝑝𝐴 − 𝑞𝐴 𝑝𝐴 𝑞𝐴

1 − 𝑝(𝑡𝐶) − 𝑞(𝑡𝐶) 𝑝(𝑡𝐶) 𝑞(𝑡𝐶)
1 − 𝑝(𝑡𝑇) − 𝑞(𝑡𝑇) 𝑝(𝑡𝑇) 𝑞(𝑡𝑇)

� = 0 .                                                    (10) 

 
Розв’язавши систему точкових рівнянь відносно 𝑝(𝑡𝑇) та 𝑞(𝑡𝑇), отримаємо значення параметрів, 

що визначають точку дотику Т, у якій пряма АТ дотикається до кривої М.  
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Висновки 

Знаходження точки дотику прямої з кривою, що задані точковими рівняннями, використовуючи 
при цьому, властивість метричного оператору трьох точок прямої, надає інший підхід визначення 
дотичної до кривої, який не використовує диференціювання по параметру точкового рівняння кривої М.  
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This publication made settings of research targets for the integration of structural-parametric shaping and 

multidimensional geometry methods for effectively implement of computer-aided design of technical objects. 
Analysis of existing methods and techniques for computer geometric modeling was carried out. Their advantages 
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Постановка проблеми 

Під час розробки сучасної техніки широко використовуються різноманітні моделі – фізичні, 
математичні, комп’ютерні тощо. Особливе місце серед них займають геометричні засоби, що обумовлено 
об’єктивною необхідністю застосовування параметрів форми, розмірів і положення для створюваних 
об’єктів. Як результат, за багатолітню історію людства винайдено доволі широкий спектр відповідних 
методів, способів та прийомів моделювання. Наприклад, це стосується аналітичної, нарисної, диференціальної, 
комбінаторної, багатовимірної, обчислювальної геометрії і т. д. 

Протягом останніх 15 років на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 
НТУУ "КПІ" напрацьовано новий науковий напрямок у галузі прикладної геометрії, який отримав назву 
структурно-параметричного формоутворення. Його особливістю є поєднання теорії кривих і поверхонь із 
теорією множин, графів, алгоритмів, методами математичного програмування й оптимального управління, 

542 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                               
комп’ютерної графіки тощо. Це дозволило, завдяки інтегральному ефекту, суттєво підвищити якість та 
продуктивність автоматизованого геометричного моделювання, зокрема, в машинобудуванні. Одним із 
традиційних напрямків наукових досліджень у НТУУ "КПІ" щодо проектування технічних об’єктів є 
багатовимірна геометрія. На підставі вищевикладеного актуальною науковою проблемою можна вважати 
успішне поєднання методів структурно-параметричного формоутворення та багатовимірної геометрії для 
забезпечення ефективного моделювання промислової продукції. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій  

У праці [1] викладено загальні теоретичні положення щодо структурно-параметричного 
геометричного моделювання та його використання для варіантного конструювання технічних об’єктів із 
метою їх комплексної оптимізації. Публікація [2] ілюструє практичне застосування зазначеного підходу на 
прикладі інтегрованого автоматизованого проектування сучасного літака. Роботи [3-7] дають уявлення про  
засоби багатовимірної геометрії для розв’язування технічних задач. Аналіз окреслених напрямків наукових 
досліджень свідчить про можливість їх поєднання задля взаємного доповнення та подальшого розвитку.  

 
Формулювання цілі дослідження  

Ціль даної статті полягає у визначенні перспектив інтеграції методологій структурно-параметричного 
формоутворення та багатовимірної геометрії для реалізації більш ефективного автоматизованого 
проектування різноманітних технічних об’єктів. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження  

Згідно зі структурно-параметричним підходом довільний об’єкт O, що моделюється, подається як 
упорядкована множина його елементів 

                                                                                   .)( 1
N

ioO =                                                                               (1) 

Можливі різновиди oi відтворюються кортежами варіантів 

                                                                                  i
j

N
ii oo 1)(=                                                                              (2) 

та векторами параметрів 

                                                                               1 ,)( jiNp

kjj ii pP =                                                                        
(3)

 

де Npij – кількість параметрів j-ого варіанта i-ого елемента. 
Структурний взаємозв’язок між різновидами n-ої та m-ої складової об’єкта О відображають матриці 

суміжності  

                               ), , ... ,1(); , ... ,1(;); , ... ,1(,;, mnmnmn NsNrmnNmnccC
sr

∈∈≠∈=                           (4) 

де cnrcms ≠ 0 при можливій взаємодії варіантів onr та oms, cnrcms = 0 – у протилежному випадку. 
У результаті використання формул (1) … (4) опрацьовуваний об’єкт О подається як множина його  

проектних варіантів  

                                                                                  .)( No
1iOO =                                                                              (5) 

Загальновідомо, що найбільш наочними засобами зображення різноманітних структур є графи. На 
рис. 1 наведені, з урахуванням виразу (5), деякі складові структурної моделі досліджуваного об’єкта. 

                    
                                                                а                                                                                                                      б                                          

Рис. 1. Компоненти структурної моделі  об’єкта О: 
а – граф структури;  б – граф варіантів 
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Комп’ютерні геометричні моделі, завдяки їх наочності, гнучкості, продуктивності, високій точності, 

малій вартості і т. д., інтенсивно застосовуються в науці й на виробництві для опрацювання різноманітних 
об’єктів, процесів та явищ. При цьому велика кількість розв’язуваних теоретичних і практичних задач 
потребує  графічних зображень у більш ніж тривимірному просторі. 

У публікації [3] зазначається, що широко розповсюджене нині подання багатопараметричних 
залежностей як сукупності однофакторних графіків не слід вважати задовільним. Для покращення існуючої 
ситуації пропонується використовувати множини поверхонь, які комплексно враховують спільний вплив 
кількох змінних на досліджувані об’єкти. Прикладом реалізації такого підходу є наведена у праці [5] 
методика оптимізації технічної системи, яка подана чотиривимірною геометричною моделлю. У роботах [4, 
6, 7] розглянуто питання використання n-вимірних просторів для геометричного моделювання багато-
параметричних технічних систем.   

Викладемо далі запропоновану методику застосування ієрархічних структурно-параметричних 
геометричних моделей для комп’ютерної візуалізації багатовимірних об’єктів. 

Спочатку наведемо деякі загальні теоретичні положення. Для досліджуваних геометричних фігур як 
базові вживатимемо терміни точка та множина. Під n-вимірним простором розумітимемо множину 
впорядкованих кортежів дійсних чисел (x1, …, xn), тобто точок. Останні вважатимемо найдрібнішими 
елементами нульової вимірності, рухом яких у просторі утворюються компоненти вищого порядку, а саме, 
лінії з вимірністю одиниця, які мають таку властивість як довжина. Для їх зображення застосовуватимемо 
певні множини точок (каркаси). За аналогією, зміною положення у просторі лінії, що в загальному випадку 
варіює свою форму й розміри, створюється поверхня з вимірністю два, яка характеризується площею та 
подається деяким каркасом ліній. Останній може мати кілька структурних варіантів, наприклад, містити 
тільки твірні чи напрямні, або обидва види зазначених складових і т. д. Подібним чином, переміщуючи у 
просторі поверхню, одержуємо тривимірну фігуру, тобто тіло певного об’єму, яке можна зобразити 
множиною поверхонь. Кількість різновидів каркаса в цьому випадку суттєво зростає за рахунок третього 
виміру модельованого об’єкта. 

Для забезпечення єдиного підходу проаналізовані вище прийоми формоутворення поширено на  
фігури більшої, ніж три, вимірності. Нехай необхідно виконати візуалізацію геометричного об’єкта O, що 
визначений у деякій математичній формі 

                                                                             ),, ... ,( 1 nuufO =                                                                         (6) 

де ui – параметри, n∈N. 
Зробимо пояснення стосовно опрацьовуваних у випадку (6) варіантів NО згідно з формулою (5). 
Трактуватимемо запис ), ... ,( 1 nuufO =  як потребу подання параметра u1 дискретними, а  решти – 

неперервними значеннями. Наприклад, якщо залежність (6) є лінією, тобто n=1, то її варіанти )( 1ufO =

 
формуються багатоманітним поданням точок, включно з різними відстанями між ними. 

Для візуалізації фігур, вимірність яких перевищує три (n>3), як основні елементи комп’ютерних 
геометричних моделей застосовуватимемо наступні множини поверхонь у тривимірному просторі 

                                                                    ),,,, ... ,( 121 nnn uuuufO −−=                                                                (7) 

Вибір фігур (7) обумовлений їх найбільшою наочністю порівняно з множинами ліній 

                                                                         ),,, ... ,( 11 nn uuufO −=                                                                     (8) 

та точок 

                                                                             )., ... ,( 1 nuufO =                                                                          (9) 

Для забезпечення наочності динаміки відтворення досліджуваного геометричного об’єкта у 
просторі далі перша побудована поверхня (7) подається суцільним забарвленням, а наступні – 
різнокольоровими дискретними каркасами неперервних ліній. 

На підставі виразів (5), (6), (7) кожному варіанту Ok ставимо у відповідність структурно-
параметричну модель 

,)( 2-
jii OO n

1=  

, , ... , , 21
1 

1111    )()( n
O uuufOO iN

ii == j  
...  

                                           , , ,, ... , 121
2 ,...,1 

1       ,...,     1     2122  ,...,  )()( nnn
nOO uuuufOO iNiN

nnn ii −−
− == −−− jj                                   (10) 

де j – ієрархічні рівні;  jk – допоміжні індекси, k∈ (1, … , n–2); Noij – кількість дискретних значень параметра 
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uj. 

Отже, для випадку n ≥ 3 варіанти об’єкта O, див. формули (5) і (6), відтворюються множиною з No 
моделей (10). За потреби працювати з лініями (8) або точками (9) необхідно лише збільшити у 
співвідношеннях (10) кількість ієрархічних рівнів відповідно до n–1 або n. 

Проілюструємо викладений підхід до візуалізації багатовимірних фігур на тестовому прикладі. 
Нехай необхідно знайти найменше значення функції 

                                        
 )(  ),()( 54321

2
51 sinsin, ... , uuuuuuuf += −

                                 
(11)

 де u1∈ [0; 4], u2∈ [0; 3], u3∈ [1; 5], u4∈ [0; 4], u5∈ [0; π]. 
Наведена задача проста для людини, оскільки її розв’язок задовольняє очевидним умовам:  

u1–u2=πm, m∈Z; u3=5; u4u5=1,5π+2πm, m∈Z; а потрібна величина функції (11) дорівнює f (u)= –5. Проте, 
внаслідок багатоекстремальності, успіх цього завдання з використанням обчислювальних методів, 
наприклад, у таких відомих комп’ютерних пакетах як Mathcad, Microsoft Excel, Matlab тощо, значною мірою 
залежить від правильного обрання початкової точки для оптимізації, інакше знаходиться лише локальний 
мінімум. Суттєво допомогти вирішити окреслене питання, без залучення математичного аналізу, дозволяють  
геометричні засоби візуалізації. 

Нехай на основі (5), (6) та (11) маємо 

                                                   

)).(),(()( 1234554321
2
1 ,,,,,,,, uuuuufuuuuufOO i ==

                                        

(12)

 Якщо для виразу (12) прийняти 4), 3; 2; 1; (0;=1u  3), 2; 1; (0;=2u  5), 3; 1; (=3u  4), 3; 2; 1; (0;=4u  
), 2; 1; (0; π=5u то згідно з формулами (10) елемент O111 

подається множинами поверхонь, показаних на 
рис. 2. 

               

               
Рис. 2. Візуалізація компонента O111 

За аналогією виконується візуалізація й решти чотирьох компонентів першого ієрархічного рівня 
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варіанта O1. На рис. 3 наведено деякі типові зображення різновиду O2. 

                 
Рис. 3. Візуалізація елементів O22 3,2

 та O22 3,3
 

Аналіз показаних комп’ютерних геометричних моделей дозволяє з'ясувати приблизні екстремальні 
значення цільової функції, їх кількість та розташування у просторі параметрів, вплив останніх на 
досліджуваний об’єкт, стійкість обраних розв’язків до невеликих відхилень параметрів від їх оптимальних 
величин і т. д. 

 
Висновки 

У даній статті визначено перспективні напрямки інтеграції методів структурно-параметричного 
формоутворення та багатовимірної геометрії з метою удосконалення на базі цього автоматизованого 
проектування технічних об’єктів та їх оптимізації. 
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У статті викладено новий підхід до варіантного конструювання складених (комбінованих) 
акустичних концентраторів ультразвукового технологічного обладнання. Запропонована методика 
автоматизованого проектування базується на застосуванні комп’ютерних структурно-параметричних 
геометричних моделей. Висвітлено питання реалізації продуктивного аналізу варіантного інтегрованого 
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впровадження отриманих результатів. Розглянуто перспективні напрямки проведення подальших наукових 
досліджень. 
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В статье изложен новый подход к вариантному конструированию составных (комбинированных) 

акустических концентраторов ультразвукового технологического оборудования. Предложенная методика 
автоматизированного проектирования основывается на применении компьютерных структурно-
параметрических геометрических моделей. Освещены вопросы реализации продуктивного анализа 
вариантной интегрированной компоновки нескольких типов акустических концентраторов, сделаны 
рекомендации по практическому внедрению полученных результатов. Рассмотрены перспективные 
направления проведения дальнейших научных исследований. 
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The article describes a new approach to variant design of compound (combined) acoustic concentrators for 

ultrasonic technology equipment. The proposed method of computer-aided design based on the use of computer 
structural-parametric geometric models. The realizations of productive analysis for variant integrated layout of 
several types of acoustic concentrators are reviewed. The recommendations for practical introduction of obtained 
results are made. Perspective directions for further scientific research are considered. 

Keywords: compound acoustic concentrators, computer structural-parametric geometric models, 
ultrasonic technology equipment, variant design. 

 
Постановка проблеми 

У наш час актуальною науково-прикладною проблемою є конструювання оптимальних технічних 
систем у різноманітних сферах життєдіяльності людини. У багатьох випадках якісному її вирішенню 
сприяють засоби обчислювальної техніки. Однак, для успішного застосування останніх у певних галузях 
промисловості, крім належних інженерних описів відповідної предметної області, потрібні ще і спеціальні 
математичні та комп’ютерні моделі для здійснення високопродуктивного автоматизованого проектування. 
Не виключенням в окресленому плані є і створення ультразвукового (УЗ) обладнання, яке  завдяки певним 
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технологічним властивостям доволі розповсюджене на практиці. Один із прогресивних напрямків його 
удосконалення полягає в оптимальному конструюванні акустичних хвилеводів-концентраторів, що є 
робочими інструментами УЗ-устаткування. Цьому завданню присвячено дану статтю. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій  

У роботі [1] подано базові відомості про будову та функціонування різноманітного  
УЗ-технологічного обладнання. Акустичні концентратори, що являють собою стрижні змінної жорсткості, 
становлять необхідні для зазначеного устаткування елементи, призначені для збільшення амплітуди  
УЗ-коливань. Найбільш популярні стрижні змінного діаметра. У працях [2, 3] наведено математичні 
залежності для інженерних розрахунків конічних, експоненціальних та катеноїдальних концентраторів, які 
отримали свою назву відповідно до застосовуваного закону зміни діаметра стрижня вздовж його довжини. У 
дослідженнях [4, 5] показано, що доволі перспективні складені акустичні концентратори, які є комбінаціями 
ділянок різної форми, наприклад, циліндричних, конічних, експоненціальних, катеноїдальних і т. д. Складені 
акустичні концентратори при однакових розмірах основ, порівняно зі своїми компонентами, забезпечують 
більші коефіцієнти підсилення амплітуди УЗ-коливань. У публікаціях [6-8] викладено загальні положення 
структурно-параметричного геометричного моделювання та його використання для варіантного конструювання 
об’єктів машинобудування з метою їх комплексної оптимізації. Роботою [9] подано методику 
параметричного комп’ютерного моделювання на прикладі експоненціального акустичного концентратора. 

 
Формулювання цілі дослідження  

Головна мета статті полягає в поданні нового підходу до варіантного конструювання складених 
акустичних концентраторів УЗ-технологічного обладнання, що спирається на застосування комп’ютерних 
структурно-параметричних геометричних моделей (СПГМ). 

 
Виклад основного матеріалу дослідження  

Запропонована в даній праці методика комп’ютерного моделювання узагальнює прийоми, викладені 
в публікації [9]. 

Перший етап варіантного конструювання полягає у визначенні множини Ф досліджуваних форм 
акустичних концентраторів. Нехай це буде 

                                                                            ,)()( 4
11 i

N
i ФФФ Ф ==                                                                     (1) 

де Ф1={циліндрична}, Ф2={конічна}, Ф3={експоненціальна}, Ф4={катеноїдальна}. 
Згідно з виразом (1) на рис. 1 показано вироби, які є металевими круглими стрижнями з потрібною 

зміною поперечного перерізу вздовж осі x від діаметра D1 до діаметра D2 на довжині l. 

                            а                                                  б                                                  в                                                г 
Рис. 1 – Форми акустичних концентраторів: 

а – циліндрична;  б – конічна;  г – експоненціальна;  д – катеноїдальна 

На другому етапі для опрацьовуваних концентраторів створюється кортеж М матеріалів, пов’язаний 
із масивом їх фізичних властивостей, необхідних для виконання розрахунків. Наприклад, це може бути  

                                                                          ,)()( 6
11 j

N
j МММ М ==                                                                 (2) 

де М1={латунь}, М2={мідь}, М3={титан}, М4={нікель}, М5={алюміній}, М6={сталь}. 
Примітка. Елементи множини (2) упорядковані згідно зі зростанням швидкості звуку в них. 
Під час третього етапу визначається кортеж робочих частот f  УЗ-коливань генератора   

                                                               ,)()( 5
11 k

N
k fff k ==                                                                        (3) 

де f1={16 кГц},  f2={18 кГц},  f3={20 кГц},  f4={22 кГц},  f5={24 кГц}. 
Четвертий етап варіантного конструювання зводиться до дефініції структурних взаємозв’язків між 

множинами (1) … (3) у вигляді матриць суміжності 

               );, ... ,1(),, ... ,1(, МФ NjNiccC jiij ∈∈=     ),, ... ,1(),, ... ,1(, fМ NkNjccC kjjk ∈∈=             (4) 

де cicj≠0 та cjck≠0 при можливій взаємодії відповідно елементів Ф i і М j та М j і fk, cicj=0 та cjck=0 – у 
протилежному випадку. 
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На п’ятому етапі для концентраторів (1) шляхом варіювання їх матеріалу й робочих частот згідно з 

виразами (2) та (3), на підставі взаємозв’язків (4), відповідно до наявних у літературних джерелах формул, 
зокрема, наведених у праці [1], виконуються оптимізаційні розрахунки таких технічних параметрів і 
характеристик як початковий D1 та кінцевий D2 діаметри, довжина l, площа S2 випромінюючого торця, 
коефіцієнт k підсилення амплітуди тощо (див., наприклад, публікацію [9]). У результаті отримуємо кортеж 
варіантів простих, тобто з однією залежністю змінювання поперечного перерізу, акустичних концентраторів 

                                                                                 ,)( 1
КN

mКК =                                                                            (5) 

що визначаються параметрами 

                                                                              .)( 1
КmN

nmm pК =                                                                        (6) 

Елементи множини (5) упорядковуються відповідно до значень потрібної цільової функції, яка дає 
змогу комплексно оцінити конструкторсько-технологічні параметри та характеристики створених проектних 
варіантів різних типів простих концентраторів УЗ-технологічного обладнання. Після цього реалізується  
завершальний етап варіантного конструювання. 

Для складених акустичних концентраторів спочатку опрацьовується питання комбінування поміж 
собою можливих їх компонентів. Проілюструємо дане завдання на прикладі застосування СПГМ [6-8] із 
використанням теорії розрахунків, яку подано в роботі [4]. У ній аналізуються важливі для практики окремі 
випадки, що полягають у комбінуванні циліндричних, конічних, експоненціальних та катеноїдальних 
круглих стрижнів. Найбільш загальним випадком вважається складений акустичний концентратор (рис. 2) з 
трьох частин: крайніх циліндричних та проміжної конічної, експоненціальної або катеноїдальної форми. 
Допустимі варіанти з двох елементів, коли циліндрична частина поєднується тільки з більшим або меншим 
діаметром проміжної, а також коли остання не застосовується (ступінчастий концентратор із двох 
циліндричних стрижнів різних діаметрів). 

 
Рис. 2 – Складений акустичний концентратор: 

К1, К3 – циліндричні елементи;  К2 – конічні, експоненціальні та катеноїдальні елементи 

    
 Рис. 3 – СПГМ складеного 
акустичного концентратора 

На рис. 3. наведено СПГМ, що може бути використана для інтегрованого 
варіантного конструювання розглянутих вище складених акустичних 
концентраторів. Через КС позначено множину їх проектних різновидів. При цьому 
кортежі К1, К2, К3 визначаються аналогічно формуванню множин (5) і (6). Однак, 
перший і третій із них будуються на базі використання лише елемента Ф1 виразу 
(1), а другий – із застосуванням елементів Ф2, Ф3 та Ф4.  

Дуги поданого графа відтворюють аналітичні залежності, що описують 
існуючі співвідношення між параметрами та характеристиками опрацьовуваних 
компонентів. Взаємозв’язки даної СПГМ забезпечують отримання як простих 
акустичних концентраторів циліндричної, конічної, експоненціальної та 
катеноїдальної форми, так і їх комбінацій. Останнє стосується двох- та 
трьохелементних складених концентраторів. Довжини ребер показаного на рис. 3 
мультиграфа робляться пропорційними значенням певних параметрів і 
характеристик досліджуваних об’єктів. Тоді, на основі наявних способів 
оптимізації на графах, наприклад, метода індексації вершин, успішно 
розв’язується задача дефініції раціональних величин цих параметрів і 
характеристик проектованої продукції. Причому одночасно в аспекті кількох 
технічних дисциплін, тобто реалізується комплексна оптимізація створюваних 
виробів. 

У процесі шостого етапу варіантного конструювання, відповідно до 
визначених раціональних параметрів спроектованого акустичного концентратора 
(простого або складеного), будується його твердотільна комп’ютерна геометрична 
модель у середовищі певної системи автоматизованого проектування та 
формується необхідний комплект технічної документації для виробництва й 
експлуатації. 

Таким чином, запропонована методика комп’ютерного конструювання 
елементів УЗ-технологічного обладнання, що базується на застосуванні СПГМ, 
забезпечує інтеграцію в одне ціле не тільки процесів опрацювання кількох різних 
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типів простих акустичних концентраторів, а й поєднання їх у відповідні складені об’єкти з метою 
проведення комплексної оптимізації. 

Перспективами подальшого розвитку можна вважати застосування не лише циліндричних, 
конічних, експоненціальних і катеноїдальних, а й акустичних концентраторів іншої форми, наприклад, із 
відповідними порожнинами тощо. З практичної точки зору проаналізований підхід варто реалізувати у 
вигляді прикладного програмного додатка до деякої системи автоматизованого проектування, зокрема, 
Autodesk Inventor, SolidWorks, CATIA і т. д. 

Отже, викладений вище матеріал свідчить про доцільність поєднання існуючих інженерних описів 
певної предметної області зі спеціальними математичними та комп’ютерними моделями для забезпечення 
ефективного автоматизованого проектування відповідних промислових виробів шляхом продуктивного 
варіювання їх різноманітних технічних параметрів і характеристик. 

 
Висновки 

У даній статті подано методику автоматизованого варіантного оптимального конструювання 
складених акустичних концентраторів УЗ-технологічного обладнання, що базується на застосуванні 
комп’ютерного структурно-параметричного формоутворення. На конкретних прикладах проілюстровано 
практичне використання напрацьованих прийомів моделювання, окреслено перспективні напрямки 
проведення подальших наукових досліджень. 
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ЗАЛЕЖНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ГІПЕРБОЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ 
 

 В роботі проведено дослідження дискретного інтерполювання числовими послідовностями 
трансцендентних функціональних залежностей на прикладі гіперболічних функцій, зокрема числової 
послідовності ланцюгової лінії, із використанням геометричного апарату суперпозицій одновимірних 
точкових множин. 
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ДИСКРЕТНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СУПЕРПОЗИЦИЯМИ ОДНОМЕРНЫХ ТОЧЕЧНЫХ 

МНОЖЕСТВ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  
НА ПРИМЕРЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
 В работе проведено исследование дискретного интерполирования числовыми 
последовательностями трансцендентных функциональных зависимостей на примере гиперболических 
функций, в частности числовой последовательности цепной линии, с использованием геометрического 
аппарата суперпозиций одномерных точечных множеств. 

Ключевые слова: дискретная интерполяция, числовые последовательности, гиперболические 
функции, геометрический аппарат суперпозиций, суперпозиции точечных множеств. 
 

O.V. VORONTSOV 
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DISCRETE INTERPOLATION BY SUPERPOSITIONS OF ONE-DIMENSIONAL POINT SETS OF 

TRANSCENDENTAL FUNCTIONAL RELATIONSHIP FOR HYPERBOLIC FUNCTIONS 
 

In the article we have studied the discrete interpolation by numerical sequences of transcendental 
functional relationships for hyperbolic functions, particularly by a numerical sequence of catenary, using geometric 
apparatus of superpositions of one-dimensional point sets. 

Keywords: discrete interpolation, numerical sequences, hyperbolic functions, geometric apparatus of 
superpositions, superpositions of point sets. 

 
 

Постановка проблеми 
У процесі створення дискретних моделей геометричних об’єктів розповсюджені задачі переходу від 

дискретної інформації до неперервної, що розв’язуються різними методами апроксимації та інтерполяції, і 
задачі зворотного переходу – від неперервної інформації про об’єкт моделювання до дискретної. Тому 
необхідні дослідження ефективності алгоритмів визначення дискретних аналогів різних аналітичних 
закономірностей. 

Залучення математичного апарату числових послідовностей і геометричного апарату суперпозицій 
для формування дискретно визначених геометричних образів довільної вимірності значно розширює 
можливості дискретного геометричного моделювання об’єктів, процесів та явищ. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 У роботах автора даної статті [1, 2, 3, 4] проведені дослідження методики дискретного визначення 
геометричних образів одновимірними числовими послідовностями класу елементарних функціональних 
залежностей на основі геометричного апарату суперпозицій. Визначені дискретні аналоги поліному  n-го 
степеня, дробово-лінійних, степеневих, показникових, а також зворотних до них функцій суперпозиціями 
одновимірних точкових множин. 

Виведено аналітичні вирази для визначення координат шуканих точок як суперпозицій початку 
системи координат і координат двох довільних точок  послідовностей вищеперерахованих функцій.  
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Постановка завдання 

 Мета даної роботи полягає у проведенні досліджень методики дискретного моделювання числовими 
послідовностями трансцендентних функцій із використанням геометричного апарату суперпозицій 
одновимірних точкових множин. 
 

Виклад основного змісту дослідження 
 У групі трансцендентних кривих особливе місце для дискретного геометричного моделювання об’єктів 
посідає ланцюгова лінія (як і у групі алгебраїчних  
кривих – парабола). Ланцюгова лінія за формою нагадує параболу, але її рівняння містить гіперболічний 
косинус: 

                                                                             y = a × ch
x
a

 ,                                                                            (1) 

Замкнена форма числової послідовності даної трансцендентної функції матиме вигляд:  

                                                                              
i

y = a × ch
i
a

                                                                            (2) 

 Згідно доведеної у роботі [1] властивості 3 також можемо вважати, що координати будь-якої точки 
числової послідовності (2) будуть визначені як суперпозиції координат початку системи координат та двох 
довільних точок даної послідовності.  

Для визначення i-го члена послідовності (2) за даними координатами перших двох членів і початку 
системи координат знайдемо вирази для обчислення коефіцієнтів суперпозиції, розв’язавши систему 
рівнянь: 

                                                                  

+

⋅ ⋅ ⋅









0 1 2

0 1 2

0 1 2

k 0 k 1 + k 2 = i

1 2 i
k 0 + k a ch + k a ch = a ch

a a a
k + k + k = 1

  ;                                                  (3) 

                                   ⋅ ⋅
2 1

Δ  = a ch - 2a ch
a a

 ;   
 
 
 

0

2 1 i
Δ   = a (ch -2ch )+ch

a a a
 ;  

                                    ⋅
1

2 i
Δ   = a(i ch - 2ch )

a a
 ;   ⋅

2
i 1

Δ   = a(i ch - ich )
a a

 .  

 Формули для обчислення величин коефіцієнтів суперпозиції матимуть вигляд: 

       0
0

i
chΔ ak = = 1 + 2 1Δ ch - 2ch

a a

 ;  1
1

2 i
ich - 2chΔ a ak = = 2 1Δ ch - 2ch

a a

 ;  2
2

i 1
ch - ichΔ a ak = = 2 1Δ ch - 2ch

a a

 .            (4) 

Значення 
i+ p

y  будь-якої точки ;0
1 i+ p

A (i + p y )  послідовності (2) можуть бути визначені як 

суперпозиції відповідних координат трьох точок: ;O(0 0) , ;
1

1 1 i+ p
A (i + p y ) , ;

2
2 2 i+ p

A (i + p y )  даної 

послідовності за формулою (5):  
                                                                     

1i+ p 0 1 i+ p 2 i+ p2
y = k 0 + k y + k y  ,                                                 (5) 

де вирази для обчислення величин коефіцієнтів k1,  k2,  k0 будуть одержані у процесі розв’язання системи 
(6) та за умови (7).  

                                                                     




1 2
1 2 i+ pi+ p i+ p

1 1 2 2

k y + k y = y

k (i + p )+ k (i + p ) = i + p
 ,                                                   (6) 

де:  

                                                                                0 1 2k + k + k = 1                                                                        (7) 

 Рівняння системи (6) для числової послідовності (2) матимуть вигляд (8):  

552 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              

                                                             
⋅ ⋅ ⋅







1 1 2 2

1 2
1 2

k (i + p )+ k (i + p ) = i + p

i + p i + p i + p
k a ch + k a ch = a ch

a a a

 .                                              (8) 

 Або:  

                                                            






1 1 2 2

1 2
1 2

k (i + p )+ k (i + p ) = i + p

i + p i + p i + p
k ch + k ch = ch

a a a

 ;  

                                                           2 1
1 2

i + p i + p
Δ  = (i + p )ch - (i + p )ch

a a
 ;  

                                                           2
1 2

i + p i + p
Δ   = (i + p)ch - (i + p )ch

a a
 ;  

                                                           1
2 1

i + pi + p
Δ = (i + p )ch - (i + p)ch

a a
 .  

 Формули для обчислення величин коефіцієнтів суперпозиції матимуть вигляд (9):  

                                                










2
1

1 2 1
1 2

1
12

2 1
1 2

i+ p
(i + p)ch - (i + p )chΔ a 2k = = i+ p i+ pΔ (i + p )ch - (i + p )ch

a a

(i + p )ch - (i + p)chΔ
k = =

Δ2 (i + p )ch - (i + p )ch

i+ p
a

i+ p i+ p
a a

i+ p i+ p
a a

 ;                                   (9) 

 У таблиці 1 наведено величини коефіцієнтів суперпозиції фіксованих точок: початку системи 
координат – A1(0; 0), і послідовності (2), при умові a=1 – A2(-7; 548,31704), A3(7; 548,31704) для 
визначення координат невідомих точок A0

1, A0
2, A0

3, A0
4, A0

5, A0
6, A0

7, A0
9, A0

10, A0
11, A1

12 (рис. 
1). 

Таблиця 1. 

Значення коефіцієнтів суперпозиції для визначення координат точок послідовності 
i

y = chi   

x_0^i y_0^i x_1 x_2 y_(x_1) y_(x_2) k_1 k_2 k_0 
-7 548,3170352 -6 6 201,7156361 201,7156361 1,942467027 0,77580036 -1,718267387 
-6 201,7156361 -6 6 201,7156361 201,7156361 1 0 0 
-5 74,20994852 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,600613608 -0,232719725 0,632106118 
-4 27,30823284 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,401023259 -0,265643408 0,864620149 
-3 10,067662 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,274955086 -0,225044914 0,950089828 
-2 3,762195691 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,17599216 -0,157341173 0,981349013 
-1 1,543080635 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,087158224 -0,079508442 0,992350218 
0 1 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,002478737 0,002478737 0,995042526 
1 1,543080635 -6 6 201,7156361 201,7156361 -0,079508442 0,087158224 0,992350218 
2 3,762195691 -6 6 201,7156361 201,7156361 -0,157341173 0,17599216 0,981349013 
3 10,067662 -6 6 201,7156361 201,7156361 -0,225044914 0,274955086 0,950089828 
4 27,30823284 -6 6 201,7156361 201,7156361 -0,265643408 0,401023259 0,864620149 
5 74,20994852 -6 6 201,7156361 201,7156361 -0,232719725 0,600613608 0,632106118 
6 201,7156361 -6 6 201,7156361 201,7156361 0 1 0 
7 548,3170352 -6 6 201,7156361 201,7156361 0,77580036 1,942467027 -1,718267387 

 Величини коефіцієнтів суперпозиції k1, k2, k0 обчислені за формулами (9) та за умови (7).  
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 Значення yi знайдені за формулою (5).  

 
                                                    Рисунок 1. Графік числової послідовності 

i
y = chi   

Висновки 
 Для дискретного моделювання геометричних образів можуть бути застосовані формули визначення 
координат довільних точок одновимірних числових послідовностей гіперболічних функціональних 
залежностей. 

Координати будь-якої точки числової послідовності ланцюгової лінії можна визначити як 
суперпозиції координат одновимірної множини точок початку системи координат та двох її довільних 
точок.  
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Рассматривается задача формирования пространственных одномерных обводов с закономерным 
изменением кривизны и кручения. Методика основана на формировании кривой по отдельным монотонным 
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Розглядається задача формування просторових одновимірних обводів с закономірною зміною 

кривини та скруту. Методика заснована на формуванні кривої по окремим монотонним ділянкам з 
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The task of forming of spatial one-dimensional contours with regular change of curvature and torsion is 

considered. The method is based on the formation of a curve on a separate monotonous sections and their 
subsequent docking. 
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Постановка проблемы 
Формирование сложных функциональных поверхностей на основе массива точек является 

актуальной задачей геометрического моделирования. Координаты точек могут быть получены в результате 
замеров на физических образцах или рассчитаны исходя из условий работы изделия. Это может быть 
кинематическая схема движения изделия, заданный характер обтекания поверхности средой, условия 
компоновки. 

Создание геометрической модели такой поверхности предполагает формирование дискретного 
линейчатого каркаса. Линейными элементами каркаса являются одномерные обводы, полученные в 
результате интерполяции точечных рядов. 

Функциональные качества поверхности определяются дифференциально-геометрическими 
характеристиками одномерных элементов модели. Это порядок гладкости обвода, фиксированные 
характеристики в узловых точках, динамика изменения дифференциально-геометрических характеристик 
вдоль кривой. 

На данный момент наиболее разработаны методы непрерывного геометрического моделирования 
(НГМ), формирующие одномерные обводы на основе аналитически заданных кривых линий. Участки 
кривых стыкуются в узловых точках с обеспечением характеристик обвода, заданных в этих точках. 
Современные CAD-пакеты используют именно такую методику формообразования одномерных обводов. 

Недостатком методов НГМ является то, что наращивание условий, накладываемых на обвод, 
требует увеличения параметрического числа кривых линий, формирующих его участки. Увеличение 
параметрического числа усложняет, или делает невозможным контроль формы кривой и графиков 
изменения ее характеристик внутри участков. 

Недостатки методов НГМ ограничивают их возможности по обеспечению требований к 
формированию линейных элементов моделей динамических поверхностей. Функциональное назначение 
динамической поверхности – обеспечение ламинарного характера обтекания изделия средой. Требованиями 
к линейным элементам модели такой поверхности является закономерное изменение кривизны и кручения 
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при обеспечении заданного порядка гладкости и фиксации обвода. 

Задача формирования сложных геометрических образов по заданным условиям может эффективно 
решаться методами дискретного геометрического моделирования. Дискретное геометрическое 
моделирование предполагает задание поверхности исходным точечным массивом, а линейных элементов 
модели – точечным рядом. 

Дискретное представление исходных данных и результата моделирования означает, что 
геометрический образ и его характеристики не определены однозначно на всех этапах моделирования. 
Дискретное моделирование обводов по заранее определенным условиям требует разработки алгоритмов, 
основанных на использовании специальных критериев, позволяющих оценивать характеристики дискретно 
представленных геометрических образов. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Из методов непрерывного геометрического моделирования широкое применение получило 

формирование сложных геометрических образов на основе В-сплайнов. В-сплайн определяется задающими 
точками, каждой из которых соответствует функция сопряжения [6]. Дискретный характер исходных 
данных обеспечивает гибкость управления формой кривой. Порядок гладкости обвода обеспечивается 
степенью функций сопряжения. Большинство CAD-пакетов формируют одномерные обводы на основе 
кубических В-сплайнов. Кубический В-сплайн автоматически обеспечивает второй порядок гладкости 
обвода и позволяет контролировать возникновение осцилляции с помощью задающего многоугольника. При 
назначении в узловых точках фиксированных положений касательных и значений кривизны контроль 
возникновения осцилляции резко усложняется. Корректировка графика изменения кривизны вдоль обвода 
возможна в ручном режиме и может быть эффективной при интерполировании небольшого количества 
узлов. Обеспечить закономерное изменение кривизны вдоль обводов сложной конфигурации, состоящих из 
большого числа участков, практически невозможно. 

Из известных направлений дискретного геометрического моделирования наиболее широкие 
возможности формирования сложных геометрических образов по заданным условиям дает вариативное 
дискретное геометрическое моделирование (ВДГМ). ВДГМ предполагает формирование обвода в виде 
сколь угодно большого количества точек, получаемых в результате последовательных сгущений исходного 
точечного ряда [4]. Основными особенностями ВДГМ являются: 

- дискретное представление исходных данных и результата моделирования; 
- вариативность решения; 
- локальность формообразования; 
- предотвращение осцилляции; 
- пошаговый контроль и корректировка формируемой модели. 
Существующие на данный момент методы ВДГМ решают задачу формирования плоских дискретно 

представленных кривых (ДПК). Методы, обеспечивающие отсутствие осцилляции и первый порядок 
гладкости обвода разработаны в [1]. В качестве параметра формообразования используется положение 
касательных к обводу, назначаемых в узлах. Метод формирования обвода второго порядка гладкости 
разработан в [2]. Формообразующими параметрами обвода являются значения кривизны, назначаемые в 
узловых точках и условие монотонного изменения кривизны вдоль обвода. Методы ВДГМ 
пространственных обводов с заданными геометрическими характеристиками в настоящее время не 
разработаны. 

Формулирование цели исследования 
Задачей разрабатываемого нами направления ВДГМ на основе пространственных угловых 

параметров является создание единой методики формирования плоских и пространственных одномерных 
обводов с обеспечением заданных геометрических свойств и особых условий. 

Создаваемые в рамках разрабатываемого направления методы объединяют общие особенности. 
1. Формируемая кривая представлена упорядоченным множеством принадлежащих ей точек и 

дифференциально-геометрическими характеристиками кривой. Эти характеристики необходимо обеспечить 
в процессе моделирования. Такую кривую будем называть дискретно представленная кривая или ДПК.  

2. Кривая формируется сгущением, предполагающим определение для исходного точечного ряда 
промежуточных точек. При этом полагаем, что исходные точки заданы без погрешности и в процессе 
моделирования не изменяют своего положения. 

3. ДПК формируется на основе любого точечного ряда по участкам, на которых возможно 
обеспечить монотонное изменение значений кривизны и кручения. Монотонные участки стыкуются с 
заданным порядком гладкости. 

Изложение основного материала исследования 
Рассмотрим ДПК, представленную пространственным точечным рядом. Каждые три 

последовательные точки определяют плоскость. Будем называть эти плоскости прилегающими (ПП). 
Потребуем, чтобы угол между смежными ПП ( iϕ ), внутри которого располагается участок ДПК, не 

превышал 1800. Тогда направление поворота i -й ПП относительно хорды [ ]1i;i +  на угол iϕ  до 
совмещения с 1i + -й ПП совпадает с направлением хода ДПК (рис. 1). 
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Рис. 1. Расположение прилегающих плоскостей 

  
Четыре последовательные ПП, проходящие через i -ю и 1+i -ю точки ограничивают тетраэдр. Этот 

тетраэдр является областью возможного расположения ДПК постоянного хода на участке ( i , 1+i ). Цепочка 
последовательных тетраэдров, определенных на всех участках, является областью расположения гладкой 
кривой линии постоянного хода, интерполирующей исходный точечный ряд (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Исходная область расположения ДПК 

 
Касательная к ДПК ( it ) располагается внутри двух смежных двугранных углов: iϕ  и 1i+ϕ . 

Назначение касательной it  определяет плоскости, касающиеся ДПК в точке i  и проходящие через 
предыдущую ( 1−i ) и последующие ( 1+i ) исходные точки. Плоскости, касающиеся ДПК в одной точке, 
ограничивают диапазон возможного расположения соприкасающейся плоскости. 

Назначение касательных и соприкасающихся плоскостей уточняет тетраэдр расположения ДПК. В 
результате получаем новую цепочку тетраэдров, грани которых принадлежат касательным и 
соприкасающимся плоскостям. Эта цепочка тетраэдров – область возможного расположения гладкой ДПК 
постоянного хода, в узлах которой назначены положения основных трехгранников. 

Точка сгущения ( сгi ) назначается внутри тетраэдра расположения ДПК. Для нее, внутри 
соответствующих диапазонов, назначается положения касательных и соприкасающихся плоскостей. В 
результате на каждом участке получаем два новых тетраэдра.  

Назначение касательных прямых, соприкасающихся плоскостей, точек сгущения внутри 
соответствующих диапазонов обеспечивает формирование, в процессе последовательных сгущений, обвода 
первого порядка гладкости, постоянного хода, который интерполирует исходный точечный ряд. 

Обвод второго порядка гладкости формируется на основе полярного торса (ПТ) ДПК. ПТ является 
огибающей поверхностью семейства нормальных плоскостей пространственной кривой линии. Кривую 
линию можно представить как траекторию движения точки, принадлежащей нормальной плоскости, которая 
обкатывает ПТ. 

Рассмотрим задачу формирования ПТ, задающего ДПК, интерполирующую исходный точечный 
ряд. Проведем через середины хорд сопровождающей ломаной линии ДПК плоскости, перпендикулярные 
хордам ( iP ). Пересекаясь, перпендикулярные плоскости образуют гранную поверхность, которую будем 
рассматривать как дискретный аналог ПТ (рис. 3). 
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Рис. 3. Формирование гранной поверхности перпендикулярных плоскостей 
 
Смежные iP  пересекаются по прямым ( ip ), на которых расположены центры прилегающих 

окружностей ( iЦ ). Это окружности, проходящие через три последовательные точки ДПК. По аналогии с 
осями кривизны непрерывной кривой, будем называть прямые ip  осями прилегающих окружностей (ПО) 
ДПК. Оси ПО, пересекаясь, определяют ломаную линию, являющуюся дискретным аналогом ребра возврата 
ПТ. 

Пусть исходный точечный ряд определяет гранную поверхность, вдоль которой углы iϕ  между 
последовательными осями ПО изменяются в одном направлении, а значения  радиусов ПО изменяются 
монотонно. 

Разработанные алгоритмы обеспечивают сохранение указанных закономерностей при любом 
количестве сгущений точечного ряда. Тогда в пределе получим ПТ, ребро возврата которого – гладкая 
спираль постоянного хода. Этот ПТ задает обвод второго порядка гладкости с монотонным изменением 
кривизны, и этот обвод интерполирует исходный очечный ряд. 

Назначая в исходных точках ДПК касательные прямые, мы задаем в них положения нормальных 
плоскостей ( iN ). В результате получаем гранную поверхность, состоящую из участков iP  и iN  (рис. 4). 

 

Рис. 4. Формирование гранной поверхности нормальных плоскостей 
 
Прямые пересечения iP  и iN  будем называть осями касательных окружностей (КО) ДПК. Центры 

окружностей ( iO ), касательных с обводом в исходных точках, и проходящие через ближайшие точки ДПК 
принадлежат осям КО. Пересекаясь между собой, оси КО формируют ломаную линию – уточненный аналог 
ребра возврата. На iP  оси КО ограничивают уточненную область расположения центра ПО сгущения (Цсг). 
На нормальной плоскости iN  оси КО ограничивают сектор возможного расположения оси кривизны ДПК в 
точке i . В процессе последовательных сгущений этот сектор уменьшается и сходится к оси кривизны, а 
хорда ломаной линии  сходится к точке – центру i -ой соприкасающейся сферы. 
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При формировании ПТ на основе гранной поверхности нормальных плоскостей для исходных точек 

ДПК могут быть заранее заданы положения осей кривизны. На оси кривизны назначается центр кривизны 
(Ci) и центр соприкасающейся сферы ДПК. 

При формировании плоской ДПК, для которой ПТ является цилиндрической поверхностью, схема 
сгущения точечного ряда значительно упрощается. В этом случае вместо перпендикулярных плоскостей iP  
используются перпендикулярные прямые, вместо нормальных плоскостей – нормали ДПК, а вместо гранной 
поверхности – ломаная линия. 

Плоская ДПК формируется на основе двух цепочек базисных треугольников. Одна ограничена 
касательными прямыми и является областью расположения ДПК [7]. Другая ограничена нормалями и 
является областью расположения эволюты кривой [3]. 

 
Выводы 

В результате проведенных исследований разработана общая методика формирования одномерных 
обводов. Методика основана на сгущении точечного ряда и не требует аналитического представления 
участков обвода. Необходимым этапом формирования обвода является анализ, в результате которого 
определяется область возможного расположения кривой и диапазоны возможных значений ее 
дифференциально-геометрических характеристик. Границы диапазонов рассчитываются исходя из 
динамики изменения кривизны и кручения, которая определяется на основании параметров исходного 
точечного ряда. 

Разработанные методы обеспечивают формирование обводов второго порядка гладкости с 
закономерным изменением кривизны и кручения. В зависимости от условий, накладываемых на 
моделируемую кривую, в качестве параметров формообразования используются величины двугранных 
углов между прилегающими, касательными и соприкасающимися плоскостями; положение осей кривизны; 
значения радиусов прилегающих, касательных и соприкасающихся окружностей. При этом существует 
возможность пошагового контроля и корректировки получаемого решения, наложения на него 
дополнительных условий, гарантируется отсутствие осцилляций.  

Определение области возможного расположения кривой позволяет оценить абсолютную 
погрешность, с которой формируемая ДПК представляет обвод,  отвечающий условиям задачи. 

Формирование обвода по участкам с монотонным изменением дифференциально-геометрических 
характеристик обеспечивает устойчивость методов к изменению исходных условий.  

Последовательная локализация области расположения кривой и диапазонов значений ее 
характеристик гарантирует сходимость процесса моделирования к единственному решению – непрерывному 
однопараметрическому множеству точек с заданными дифференциально-геометрическими свойствами. 
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Постановка проблеми 
На сьогоднішній день дослідження переваг, що дають технології лазерного сканування, є дуже 

актуальним для різних галузей промисловості. Поєднання геометричних засобів і даної технології в різних 
сферах потребує більш глибокого аналізу і ширшого практичного впровадження. Багатогранність та 
проблематика розширення можливостей застосування сучасних технологій є суттєвими. 

Аналіз останніх досліджень 
В основі технології тривимірного лазерного сканування лежить метод визначення безлічі 

тривимірних координат X, Y, Z окремих точок, які знімаються на об'єкті. Вимірювання виконуються з 
допомогою високошвидкісного лазерного далекоміра [4]. За отриманими даними можна створювати 
кресленики, перерізи, плани та тривимірні цифрові моделі об’єктів складної геометричної форми [1], що 
реалізується через лазерні сканери (рис. 1). 

 

Рис. 1  Сучасні лазерні сканери                                               Рис. 2  Принцип роботи сканера 
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В основному у лазерних сканерах використовується фазовий метод виміру відстані (рис. 2). Фазовий 
метод вимірювання відстаней заснований на визначенні різниці фаз модульованих сигналів, які посилаються 
і приймаються. У цьому випадку відстань обчислюється за формулою (1). 

            R = φ2R * c / (4π * ƒ),             (1) 

де φ2R — різниця між опорним та робочим сигналом; ƒ — частота модуляції.  
Режим роботи фазовимірюючого пристрою залежить від його температури, зі зміною якої 

трохи змінюється фаза сигналу. 
Основні технічні характеристики наземних лазерних сканерів [2] (коротко): 
Точність: від 5 мм до 5 см.  Поле зору: від 40×40° до 360×180°. Дальність: від 25 до 2500 м.  Поле 

зору: від 40×40° до 360×180°.  Час сканування: від 15с до 15 хв.  Кількість точок: від декількох тисяч до 
декількох мільйонів. 

Формулювання цілей 
Ціллю даної роботи є виявлення множини застосування лазерних технологій сканування у 

поєднанні із засобами прикладної геометрії. Аналіз сфери застосування та переваг використання такої 
технології, а також визначення перспектив впровадження в нових сферах промисловості розглядаються в 
даному дослідженні.                                                                    

Основна частина 
Суть технології лазерного сканування полягає у визначенні просторових координат точок поверхні 

об’єкта. Кількість точок визначається регулярною сіткою (кількість рядків і кількість стовпчиків задаються 
користувачем) – так звана, матриця сканування [3]. Чим більша щільність матриці сканування, тим більша 
щільність точок на поверхні об’єкта. Результатом роботи являється множина точок з відомими 
тривимірними координатами. Такі набори точок прийнято називати хмарами точок або сканами. Кількість 
точок в одному скані може варіюватись від декількох десятків тисяч до десятків і сотень мільйонів [2]. 
Робота по скануванню, найчастіше, відбувається в декілька сеансів через форму об’єкта, коли всі поверхні 
не видно з однієї точки (наприклад, чотири стіни будівлі) [5]. Отримані з різних точок стояння скани 
суміщаються за допомогою спеціального програмного модуля в єдиний простір – хмару точок всього 
об’єкта. Хмара точок всього об’єкта несе максимум інформації про нього. В подальшому по цій хмарі точок 
можна вирішувати найрізноманітніші задачі:  

- отримання тривимірної моделі об’єкта; 
- отримання креслеників, у тому числі, перерізів, планів, фасадів; 
- виявлення дефектів конструкцій шляхом порівняння з проектною моделлю; 
- визначення і оцінка значень деформації шляхом порівняння з раніше проведеними вимірами; 
- отримання топографічних планів методом віртуальної зйомки; 
- розрахунок об’ємів між поверхнями та ін. 
Розглянемо застосування та основні переваги технології лазерного сканування у тих галузях, де є 

найбільша необхідність використання даної технології, а саме: будівництво, архітектура, дорожньо-
транспортна сфера. Дану технологію також застосовують у гірничодобувній, нафтогазовій, енергетичній  
промисловості. 

Застосування в будівництві та експлуатації споруд 
 

 
 

                                                                           Рис. 3  3D будівельна модель  
 

Основні переваги застосування: 
- коригування проекту в процесі будівництва; 
- оптимальне планування і контроль переміщення, установки і видалення великих частин споруд або 

обладнання; 
- моніторинг стану об'єкта при експлуатації; 
- можливість відновлення втрачених креслеників (рис. 3). 
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Застосування в архітектурі 
 

 

                                             Рис. 4  Застосування лазерних сканерів для отримання архітектурних моделей 
 

Основні переваги застосування: 
- архітектурні обміри; 
- геодезичне забезпечення проектування і монтажу фасадних конструкцій; 
- контроль деформацій (рис. 4); 
- 3D-моделювання будівель, вулиць і кварталів; 
- складання детальних планів і 2D-креслеників; 
- моніторинг фасадів (рис. 4); 
- створення і відновлення технічної і конструкторської документації. 
 

Застосування в дорожньо-транспортній сфері 
 

 

                             

Рис. 5  Застосування лазерних сканерів для контролю над дорожньо-транспортним полотном  
у різних об’єктах інфраструктури 

 

              Основні переваги застосування: 
- створення 3D-моделі рельєфу; 
- проектування, реконструкція та будівництво об'єктів інфраструктури (рис. 5); 
- діагностика стану рейкової колії; 
- будівництво під'їзних шляхів; 
- контроль граничних відхилень; 
- можливість застосування системи «автопілот» (рис. 5); 
-  можливість підвищення безпеки на дорогах (рис. 5). 
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Застосування у гірничодобувній промисловості 

 
              Рис. 6   3D модель кар'єру                     Рис. 7  3D модель зони гірничих порід, на якій показано «пусту породу» 

                 Основні переваги застосування: 
- 3D-моделювання відкритих кар'єрів і підземних виробок (рис. 6); 
- визначення обсягів виробок і складів; 
- маркшейдерський супровід буропідривних робіт (рис. 7); 
- будівництво та проектування об'єктів облаштування родовищ. 

Застосування в нафтогазовій промисловості 

    
Рис. 8  Сканована та отримана модель нафтового резервуару 

Основні переваги застосування:                                                                                                                                           
- 3D-моделювання родовищ, продуктопроводів, відкритих кар'єрів і підземних виробок; 
- високоточні цифрові моделі складних технологічних об'єктів і вузлів (рис. 8); 

    - інвентаризація і моніторинг; 
    - геометричний контроль резервуарів; 
    - маркшейдерський супровід буропідривних робіт; 
    - проектування об'єктів облаштування родовищ (рис. 8). 
 

                                                    Застосування в енергетичній промисловості 

 
 

Рис. 9  3D модель трансформаторної станції (отримана скануванням поверхні) 
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Основні переваги застосування: 
- зйомка об'єктів (кабелі, опорні конструкції); 
- створення 3D-моделей (рис. 9); 
- моніторинг стану об'єкта; 
- контроль деформацій; 
- складання планів і креслеників. 
Технології лазерного сканування поверхонь значно пришвидшують процес створення робочих 

креслеників, оскільки можна отримати вже готову 3D модель, маніпуляції з якою мають більшу 
інформативність та наочність [4].  

Всі переваги, що дають технології наземного сканування в різних галузях, можна отримати і більш 
традиційними методами. Проте, з використанням даної технології робота проходить значно швидше та 
економічно вигідніше, оскільки потребує менших трудових затрат на виконання одних і тих самих обсягів 
роботи. За допомогою даних технологій можна отримати досить значні результати у вимірах за швидкістю 
та точністю. 

Саме через ці переваги потрібно надавати ґрунтовні знання інженерам з прикладної геометрії та 
комп’ютерних технологій на стадії їх підготовки. Оскільки в більшості навчальних закладів, які пов’язані з 
даним напрямом роботи, не надаються відповідні знання по можливостяx наземного лазерного сканування, 
то більшість підприємств не використовують дані технології (через малу кількість фахівців, 
нерентабельність використання тощо). Однак, наземне лазерне сканування поверхонь активно реалізується 
на ринку комерційних послуг, але в більшості випадків замовниками є великі компанії. Також потрібно не 
забувати про різноманітність лазерних сканерів та можливість їх застосування в специфічних умовах, де 
традиційні методи моніторингу не можна використати з ряду інших причин (наприклад, неможливість 
отримання прямих вимірів). Лазерні сканери як точний та універсальний засіб можна використовувати  не 
тільки для отримання швидких 3D моделей об’єктів різного роду складності, а також і для традиційних 
фотографій. При використанні для фотозйомки лазерних установок досягається значно вища, в порівнянні з 
традиційними методами, точність, якість та достовірність результатів (немає різних фотоефектів квантової 
природи), що є дуже важливою умовою для підприємств, які працюють у специфічних щодо освітлення 
умовах. 

Висновки 
Загалом вказані вище переваги використання 3D лазерних технологій дуже вагомі. Подальший 

розвиток даної технології відкриє людству нові напрямки та можливості використання. Лазерні сканери 
поверхонь мають дуже високу точність (похибка до 4 мм) зчитування матеріальних точок різного роду 
об’єктів. Також слід відмітити високу автоматичність процесу, порівняну дешевизну та простоту в 
використанні. 

Сфера використання лазерів у сучасному інформатизованому суспільстві досить широка, тому 
сучасний інженер має вміти маніпулювати сучасними засобами в роботі з креслениками різних об’єктів, це 
дозволить впроваджувати дану технологію в нові сфери промисловості. 
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MATHEMATICAL MODELS OF OPTIMIZING THE CHOICE OF THE TECHNICAL FACILITIES 

AND THEIR LOCATIONS FOR EVACUATION FROM HIGH-RISE BUILDINGS 
 

The paper presents mathematical model of optimization of choice of means and their locations in the high-
rise buildings for their use in an emergency evacuation in case of emergency 

Keywords: technical means of escape, combinatorial optimization, optimization of placement  
 

Постановка проблемы 
Развитие человечества на современном этапе определяется уровнем развития науки и технологий, 

возможностями эффективно решать новые сложные задачи. Современные научные подходы к решению 
проблем практически во всех областях опираются на достижения в области математического моделирования 
и компьютерных технологий. 

Одной из проблем на сегодняшний день является безопасность жизнедеятельности людей в 
высотных зданиях. При пожарах люди остаются отрезанными от путей эвакуации, источников 
электроэнергии, лифтов, более того пожарная техника оборудована неэффективно с точки зрения 
проведения спасательных работ на этажах, выше 14 – 16 -ого. 

В случае, когда пути к лестничным клеткам перекрыты, а лифты отключены, возможна эвакуация 
людей путем их выхода на лоджии для последующего перехода (если это возможно) в другой подъезд; либо 
для спуска с помощью стационарных спасательных средств индивидуального или коллективного 
использования на противопожарные карнизы, которые расположены по периметру здания на границе 
каждого из противопожарных отсеков и которые разбивают здание по высоте на отдельные 
противопожарные зоны. Спуск людей на граничные этажи противопожарных отсеков позволит им укрыться 
на этаже в специально оборудованном убежище отсека, либо с помощью пожарных осуществить 
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окончательную эвакуацию с противопожарных карнизов.  Поэтому актуальной является задача 
рационального выбора стационарных спасательных средств и их местоположений, позволяющих за 
необходимое время, определяемое исходя из объемно-планировочных решений здания, покинуть здание 
при чрезвычайной ситуации. 

 
Анализ последних достижений и публикаций 

В работе [1] поставлена задача разбиения здания на этапе его проектирования на противопожарные 
отсеки плоскостями, параллельными  xOy , позволяющая осуществить полную аварийную эвакуацию 
людей внутри каждого отсека с помощью стационарных средств за допустимое время.  Решена задача 
размещения одного вида из набора средств в каждом из отсеков.  

 
Формулирование цели исследования 

Целью статьи является построение математических моделей оптимизации выбора технических 
средств и их местоположений в высотных зданиях для разработки эффективных методов решения. 

 
Изложение основного материала исследования 

Для защиты высотных зданий используются следующие средства: индивидуальные средства 
одноразового использования (веревочные, тросовые устройства, парашюты); индивидуальные средства 
многоразового использования (веревочные, тросовые устройства);  коллективные средства непрерывного 
действия многоразового использования (эластичные рукава и т.д.); коллективные средства дискретного 
действия многоразового использования (навесные лифты и другие специальные конструкции). Пусть 
количество средств защиты насчитывает l  типов. 

Рассмотрим высотное здание, его можно представить в виде геометрического объекта любой 
пространственной формы, в частном случае, в виде прямоугольного параллелепипеда 0S . Рассматриваемое 
здание заполнено людьми, количество которых различно на этажах, в зависимости от его функционального 
назначения. Другими словами,  область 0S  является неоднородной с точки зрения рассматриваемой 

характеристики. Неоднородная область 0S  по высоте на этапе проектирования разбивается резами на n  

подобластей (противопожарных отсеков с разной пожарной опасностью), т.е. , 1, 2,. ..,  ,jS j n=  

3
0; 1, 2,  ...,  ;  ( \ ) , 1, 2,  ...,  ;i j iS S i j n R S S i n=∅ > = =∅ =

 

, 0
1

,  
n

j
j

S S
=

=


 
1

,
jn

k
j j

k
S S

=
=


 где 

1 2, ,..., jn
j j jS S S  соответственно первый, второй,…, jn -тые этажи j -того отсека. Под пожарной опасностью 

понимается как разная пожарная опасность отсеков, так и разная возможность для эвакуации: например, с 
первых или последних этажей, которые могут быть отрезаны от выходов. 

К местоположению вышеперечисленных средств защиты выдвигается ряд ограничений, которые 
определяют дискретную область допустимых размещений {( , , )}, 1, 2,..., , 1, 2,..., .i i i

c c c iD х y z c C i l= = , где 

iC  – количество возможных мест размещения для i-того средства. Каждое i-тое средство защиты может 

быть использовано in  раз. ( in =1 – в случае одноразового использования; i
i

i

N
n

k
 

=  
 

 – для случая 

многократного использования, ik  – вместимость i-того средства, iN  – количество людей, использующих 
i-тое средство. 

Возникает следующая задача. 
Необходимо определить соответствующий разбиению здания на противопожарные отсеки набор 

средств защиты , 1, 2,..., mmmT m = ,
1

l
i

i
mm M

=
=∑ ( iM  – количество i-того средства защиты) и места их 

размещения  i
i
c

i
c

i
c

i
i

i
m

i
m

i
m C,...,2,1c)},z,y,х({M,...,2,1m),z,y,x( =∈=∑ , чтобы максимальное время t  

аварийной эвакуации людей из каждого этажа на крайние ряды (этажи) соответствующих отсеков не 
превышало допустимого времени с учетом разной пожарной опасности пожарных отсеков при ограничении 
на содержание средств эвакуации, либо была минимальной стоимость C  средств эвакуации   
оборудованных отсеков при выполнении ограничения на время эвакуации. 

Другими словами, необходимо найти 
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   (4)                                                  ,min),, ..., ,,,( max)( 111 Du
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zyxzyxCuQ

∈
→=  

 
                                     :D  
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Рассмотрим особенности рассматриваемой задачи. 
Рассмотрим случай, когда здание защищается одним видом средств. В рассматриваемом случае 

необходимо рассмотреть  lС1
l =  вариантов выбора средства, количество элементов выбранного 

}l,...,1{i∈ -того вида определяется по формуле ∑=







=

k

k
ii

i

kk
i nK,

k
Nn , где ik k,N  – соответственно 

количество людей на k -том этаже  и вместимость i-того средства. Таким образом, выбор необходимого 
количества средств можно осуществить ∑∈

⋅=
k

k
i

li
l nСL }{max

} ..., ,1{

1
1  способами. 

В случае двух средств защиты необходимо рассмотреть 2
lС  вариантов выбора  пары 

}l,...,2,1{j,i),j,i( ∈ . Количество единиц каждого вида средств (кортеж определяемой длины ,  k k
i jn n  

вычисляется из множеств {1, 2,..., }, {1, 2,..., }k kk k
i j

i j

N N
n n

k k

  
∈ ∈   

    
, где kj

k
ji

k
i Nknkn =⋅+⋅ . Таким 

образом, выбор необходимого количества пары средств можно осуществить 

}){max(
} ..., ,1{,

2
2 ∏
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⋅=

∈
k j

k

i

k
lji

l k
N

k
NСL  способами (верхняя оценка). Аналогично,  выбор трех видов средств 

}l,...,2,1{r,j,i),r,j,i( ∈   можно осуществить }){max(
} ..., ,1{,,

3
3 ∏ 
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⋅=

∈
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i

k
lrji

l k
N

k
N

k
NСL  способами, с 

учетом ограничения k
k
rj

k
ji

k
i Nnknkn =+⋅+⋅ . 

Таким образом, необходимое количество средств защиты ∑∑ ∑
==

==
l

1i
i

l

1i k

k
i K)n(K  может быть 

определено, исходя из их свойств, следующим количеством способов (верхняя оценка) 
 

1
, ..., {2, ..., }2 1

( max { ... })
l l

i k k
il ii ll l ii lli ik

N N
NN С L L

k k∈= =

   
= ⋅ ⋅ ⋅ + =   

   
∑ ∑∏                                               (6) 

 
 

способами, с учетом того, что k
k
l

kk Nnknkn =++⋅+⋅ ...2211 , т.е. на комбинаторном множестве сочетания 

кортежей мощностью (6). Для каждого из NN  вариантов необходимо K  средств разместить  на ∑
=

=
l

i
iCM

1

 

фиксированных мест.  
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Свойство 1. Если k
i i

к
n C=∑ , то каждый i -тый элемент }l,...,1{i∈ , (средство эвакуации) 

назначается   на ( , , ), 1, 2,  ...,  i i i
c c c iх y z c C=  места размещения. Количество возможных вариантов 

назначения определяется следующим образом: 
 
 

1 2
1 1 1...

1 2 1

!... ,  где  .
! ! ... !

l
l

lCC C
iM M C M C C

l i

MN C C C M C
C C C−

−

− − − −
=

= ⋅ ⋅ ⋅ = =
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Оценка (7) имеет место, когда места размещения для разных типов средств эвакуации обладают 

разными свойствами, а сами средства – однотипны с точки зрения мест их размещения.  
 
Пусть места размещения для i-того средства эвакуации образуют дискретную, неоднородную, с 

точки зрения мест размещения, область допустимых размещений .,...,2,1)},,,{( i
i
c

i
c

i
ci CczyхD =  Обозначим 

через ∑=
=

k

k
inN . 

Свойство 2. Если MN = , то каждый элемент  (средство эвакуации) назначается  на 

i
i
c

i
c

i
c Cczyх ,...,2,1)},,,{( =  места размещения. 

Введем перестановку 
}. ..., ,2,1{;,,,;;);,...,,( 21 iCCpqpqN

CIIjipqpqiiiii
ii
=∈≠∀≠=π Перестановка π  определяет 

варианты назначения средств экакуации на места размещения из области допустимих решений. При этом 
критерий эффективности (время эвакуации) рассматривается, как функционал , заданный на комбинаторном 
множестве П  перестановок,  П∈π . Мощность множества П  равна !ii CN = , т.е. !)( iCN =π . Если все 
средства эвакуации i-того вида однотипны с точки зрения мест их размещения, то оценка примет вид 

( ) 1 iN π = . 

Свойство 3. Если iCN > , т.е. число необходимых средств эвакуации больше, чем мест размещения, 
то комбинаторное множество в этом случае состоит из элементов 

iNi
IiIipqpqiiiii piNqpqC ∈∈≠∀≠= ;,,;;);,...,,( 21π  размещений i

N

CA , т.е. .)( i
N

C
i ANN ==

−
π  Если все 

средства эвакуации i-того вида однотипны с точки зрения мест их размещения, то оценка примет вид 
iC

N
i CN =

−
. 

 Свойство 4. Если iCN < , т.е. число необходимых средств эвакуации меньше, чем мест 

размещения, то комбинаторное множество - это размещения с повторениями 
_
А . Мощность комбинаторного 

множества в этом случае .)(
i

i
N

C
C NANN

=−
=== π Если все средства эвакуации i-того вида однотипны с точки 

зрения мест их размещения, то оценка примет вид .
)!1(!
)!1(1

1
−⋅

−+
=== −

−

−+ NC
CNCfN

i

iNC

N
i iCN

i  

Количество вариантов, которое необходимо рассмотреть при выборе средств эвакуации и 

назначения на их на фиксированные места составит ( )O NN N
−

⋅ , где N
−

 определяется либо по (7), когда места 

размещения равнозначны для i -того средства, либо 
i

i
N N
− −
=∏  , когда  неоднородны. 

Таким образом, рассматриваемые критерии эффективности определяется на комбинаторном 
множестве, которое представляет собой 2-х уровневый композиционный образ [1], на первом уровне 
которого рассматривается перестановка кортежей, а на втором – перестановки с повторениями (свойство 1), 
перестановки (свойство 2), размещения (сочетания) (свойство 3), размещения с повторениями (сочетания с 
повторениями) (свойство 4).  
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Пусть определен набор средств аварийной эвакуации , 1, 2,..., mmmT m = ,
1

l
i

i
mm M

=
=∑ , время 

, ,  1, 2,  ..., j допt j n=  аварийной эвакуации из отсеков, согласно их пожарной нагрузке, необходимое время 

необt  полной эвакуации, которое рассчитывается для каждого здания, исходя из его объемно-
планировочных решений. 

Необходимо определить места размещения  средств , 1, 2,..., mmmT m = , 
1

l
i

i
mm M

=
=∑ , где 

i
i
c

i
c

i
c

i
i

i
m

i
m

i
m C,...,2,1c)},z,y,х({M,...,2,1m),z,y,x( =∈=∑ , позволяющие повысить вероятность 

спасення людей при ограничениях на максимальное время  аварийной эвакуации людей из каждого этажа на 
крайние ряды (этажи) соответствующих отсеков, не превышающее допустимого времени, и на время полной 
эвакуации людей из здания, не большее необходимого.  

Другими словами, необходимо найти 
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где N  - предполагаемое количество людей в здании, Nспас - количество спасенных людей за 

необходимое время с помощью средств аварийной эвакуации.  
Количество вариантов, которое необходимо рассмотреть при назначения средств эвакуации на 

фиксированные места составит ( )O N
−

, где 
i

i
N N
− −
=∏  . 

Таким образом, рассматриваемый критерий эффективности (8) определяется на комбинаторном 
множестве, в качестве которого рассматриваются перестановки с повторениями (свойство 1), перестановки 
(свойство 2), размещения (сочетания) (свойство 3), размещения с повторениями (сочетания с повторениями) 
(свойство 4).  

 
Выводы 

 
В статье предложены математические модели оптимизации выбора технических средств эвакуации 

и стационарных мест их размещения в высотных зданиях и показано, что рассматриваемые задачи относятся 
к классу задач комбинаторной оптимизации.  
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ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ 
 
Підвищення ефективності сучасного виробництва у вирішальній мірі залежить від рівня розвитку і 

вдосконалення досліджень в області фундаментальних і прикладних наук. 
Розробка способу криволінійних перетворень для формування спряжених квазігвинтових поверхонь 

для створення точних, високопродуктивних ріжучих інструментів, яка спрямована на вдосконалення і 
підвищення якості виробів машинобудування, кораблебудування, авіаційної промисловості, є однією з 
найважливіших проблем, пов'язаних з прискоренням науково-технічного прогресу. 

Впровадження у виробництво найбільш прогресивних способів обробки виробів на верстатах з 
числовим програмним управлінням, створення автоматичних ліній з багатоканальним зворотним зв'язком, 
у свою чергу, вимагають розробки і впровадження загального графоаналітичного способу моделювання 
квазігвинтових поверхонь з просторовою лінією контакту. 

Геометричне моделювання квазігвинтових поверхонь за допомогою криволінійних перетворень 
включає кругове перетворення вихідної криволінійної поверхні.  

Ключові слова: геометричне моделювання, криволінійні поверхні, гвинтові поверхні, квазігвинтові 
поверхні. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЗИВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
 

Повышение эффективности современного производства в решающей степени зависит от уровня 
развития и совершенствования исследований в области фундаментальных и прикладных наук. 

Разработка способа криволинейных преобразований для формирования сопряженных квазивинтовых 
поверхностей для создания точных, высокопроизводительных режущих инструментов, которая 
направлена на совершенствование и повышение качества изделий машиностроения, кораблестроения, 
авиационной промышленности, является одной из важнейших проблем, связанных с ускорением научно-
технического прогресса.  

Внедрение в производство наиболее прогрессивных способов обработки изделий на станках с числовым 
программным управлением, создание автоматических линий с многоканальной обратной связью, в свою 
очередь, требуют разработки и внедрения общего графоаналитичесого способа моделирования 
квазивинтовых поверхностей с пространственной линией контакта. 

Геометрическое моделирование квазивинтовых поверхностей с помощью криволинейных 
преобразований включает круговое преобразование исходной криволинейной поверхности. 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, криволинейные поверхности, винтовые 
поверхности, квазивинтовые поверхности. 
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GEOMETRICAL DESIGN OF KVAZIVINYL SURFACES 
 

The increasing of the effectiveness of modern production in decisive degree depends on the level of 
development and perfection of the investigations in the area of fundamental and applied sciences. 

The development of the way of curvilinear conversion for conjugate kvazivinyl surfaces’ forming for creating 
of exact, high productive cutting instruments, directed to the development and increasing of items’ quality of 
machine building, shipbuilding, aviation industry is one of the most important problems, connected with the 
speeding of scientific technological progress.  

The introduction of the most progressive ways of items’ treatment on the machine-tools with numeral program 
management into the production, the creation of аutomatic lines with multichannel feedback, in its turn, requires the 
development and introduction of the general graphic analytical way of modeling of kvazivinyl surfaces with 
spacious contact line. 

The geometrical modeling of kvazivinyl surfaces by means of curvilinear conversions include round 
conversions of the original curvilinear surface. 

Keywords: geometrical modelling, curvilinear surfaces, screw surfaces, kvazivinyl surfaces. 
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Постановка проблеми 

Впровадження більш досконалих технологій обробки виробів на гнучких автоматизованих 
виробництвах, за допомогою модулів обробки, на верстатах з ЧПУ вимагає від фахівців з теорії спряжених 
квазігвинтових поверхонь розробки ефективних способів геометричного моделювання спряжених 
квазігвинтових поверхонь, які виключають інтерференцію. Ці способи повинні не тільки скорочувати 
терміни проектування, забезпечувати потрібну розрахунково-графічну точність, але й дозволяти формувати 
математичну модель процесу дослідження об’єкта за допомогою комп’ютерних програм. 

 
Аналіз останніх досліджень 

В основі створення алгоритму визначення спряжених поверхонь лежить теорема академіка 
Підкоритова А.М. про знаходження точок контакту спряжених узагальнених гвинтових поверхонь: якщо 
кожну із спряжених узагальнених поверхонь ΣА і ΣВ розглядати як огинаючу сім’ї попарно спряжених 
миттєвих аксоїдов ФА

𝑖  і ФВ
𝑖 , що задовольняють діаграмі кінематичного гвинта, тоді кожна точка контакту 

поверхонь ΣА і ΣВ визначається, як точка дотику лінії контакту аксоїдов з поверхнею ΣА [1]. 
 

Мета статті (постановка завдання) 
Викласти новий спосіб геометричного моделювання поверхонь за допомогою кругового 

перетворення вихідної криволінійної поверхні стосовно профілізації спряжених квазігвинтових поверхонь 
для виробів машинобудування. 

 
Основна частина 

Розглянемо геометричне моделювання спряжених квазігвинтових поверхонь Σ за допомогою 
кругового перетворення вихідної криволінійної поверхні Ф (рис. 1). 

Нехай вихідна криволінійна поверхня Ф задана радіус-вектором �̅�(𝜎, 𝜏) і криволінійною віссю 𝑚(𝑢), 
яка визначається радіус-вектором 𝑚�(𝑢). 

Квазігвинтова поверхня Σ формується обертанням навколо відповідних точок, що належать осі 
𝑚(𝑢), кожної точки заданої вихідної поверхні Ф на кут φ (σ, τ), який залежить, в загальному випадку, від 
положення точки на вихідній поверхні Ф. 

Виберемо на твірній ℓ(𝜏) поверхні Ф деяку точку 𝑀. Проведемо через неї горизонтальну площину 
Г. Точка М0, в якій площина Г перетинає вісь 𝑚, є проекцію точки М на вісь 𝑚. Повернемо точку 𝑀 навколо 
точки М0 на деякий кут 𝜑(𝜎, 𝜏).  

Описане кругове перетворення точки М визначається положенням точки М*. Здійснюючи аналогічні 
перетворення всіх інших точок твірної ℓ(𝜏) поверхні Ф, отримаємо точки квазігвинтової лінії ℓ∗(𝜏) поверхні 
Σ. 

Для формування каркасу квазігвинтової поверхні Σ будемо вважати, що точка М задана радіус-
вектором �̅�(𝜎, 𝜏), де 𝜎 і 𝜏 є криволінійними координатами точки М на поверхні Ф (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Моделювання точки М∗ кругововим перетворенням точки М вихідної поверхні. 
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Нехай також задана деяка вісь т, яка є плоскою кривої, що міститься у вертикальній площині по 

відношенню до площини Г і задається радіус-вектором т(и), де параметр и визначає положення точки на цій 
осі. Тоді положення точки М0 на осі т(и) відповідає значенню параметра и0. 

Позначимо через 𝜌0(𝑢0) одиничний напрямний вектор дотичної до осі т(и) в точці М0, тоді 
значення параметра и0 може бути знайдене із співвідншення: 

 
�̅�(𝜎, 𝜏) −𝑚�(𝑢0)  ×  �̅�(𝑢0) = 0.�  

Метод кругового перетворення не приводить до розширення класу формованих поверхонь у 
порівнянні з методом узагальненого кругового перетворення, який визначається теоремою Підкоритова 
А.М. [1]. 

Побудувати каркас шуканої поверхні можна за допомогою кругових перетворень точок заданої 
поверхні. Цей процес пояснюється на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Побудова каркасу квазігвинтової поверхні круговим перетворенням. 
 
Застосуємо описане вище перетворення до кожної обраної точки М𝑖𝑗  на кожній твірній ℓ𝑖(𝜏) 

вихідної поверхні Ф (рис. 2). В результаті отримаємо сім’ю дискретно поданих ліній ℓ𝑖∗�𝜎, 𝜏,𝜑(𝜎,𝜑)�, яка 
визначає каркас квазігвинтової поверхні Σ. 

 
Висновки 

 
1. Розроблений спосіб моделювання спряжених квазігвинтових поверхонь дозволяє отримувати 

графоаналітичну модель створюваних поверхонь стосовно сучасних технологій.  
2. Створений спосіб скорочує шлях до розробки комп'ютерних програм формування спряжених 

квазігвинтових поверхонь.  
3. Відкривається безпосередня можливість обробки деталей із складними поверхнями на верстатах з 

програмним управлінням.  
4. Завдяки запропонованому способу істотно підвищується точність проектування і виготовлення виробів. 

 
Список використаної літератури 

 
1.  Подкорытов А.Н. Исключение интерференции сопряженных поверхностей зубчатых передач / 

А.Н.Подкорытов. – INTERNATIONAL CONGRES – GEAR TRANSMISSIONAL. – Sofia 
(BULGARIA), 1995. – С. 143–145. 

2. Ісмаілова Н.П. Алгоритм утворення кінематичного метода визначення інтерференції спряжених 
нелінійчатих поверхонь / Н.П. Ісмаілова // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Київ, 
2010.–Вип. 84. – С. 271–275. 

 

572 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              
УДК 519.85 

В.М. КОМЯК, А.Ю.ПРИХОДЬКО 
Национальный университет гражданской защиты Украины 

 А.В.ПАНКРАТОВ 
Институт проблем машиностроения НАН Украины  

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ 

НАБЛЮДЕНИЯ НАЗЕМНЫХ СИСТЕМ ВИДЕО-МОНИТОРИНГА  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 
В статье предложены математические модели оптимизации размещения пунктов наземных 

систем видео-мониторинга, приведены тестовые примеры локальной оптимизации покрытия области 
кругами переменных радиусов  
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПУНКТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
НАЗЕМНИХ СИСТЕМ ВІДЕО-МОНІТОРИНГУ ЛІСНИХ ПОЖЕЖ  

 
У статті запропоновано математичні моделі оптимізації розміщення пунктів наземних систем 

відео-моніторингу, наведено тестові приклади локальної оптимізації покриття області кругами змінного 
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MATHEMATICAL MODELS OF THE OPTIMIZATION OF THE ARRANGEMENT OF THE 
OBSERVATION POINTS OF THE GROUND-BASED SYSTEMS OF VIDEO- MONITORING  

THE FOREST FIRES 
 

In the article the mathematical models of the optimization of the arrangement of the points of the ground-
based systems of video- monitoring are proposed, the test examples to the local optimization of coating region with 
the circles of the variable radii are given 

Keywords: ground-based systems of video-monitoring, optimization, local optimization gutters and 
placement 

 
Постановка проблемы 

 Одним из подходов к раннему выявлению лесных пожаров является их мониторинг [1], как 
космический [2], так и наземный [3,4]. Данные мониторинга различных уровней (наземного и космического) 
составляют единую архитектуру информационных слоев геоинформационных систем противопожарного 
мониторинга лесов. 

Одной из проблем проектирования наземных систем видео-мониторинга является оптимизация 
размещения пунктов наблюдения.  

 
Анализ последних достижений и публикаций 

Задача оптимального размещения вышек может быть сформулирована как задача покрытия. 
Оптимальность покрытия кругами одного радиуса при размещении центров кругов в вершинах 
равностороннего треугольника, разбивающих область, показана в [5]. Один из подходов к решению задачи 
покрытия кругами разных радиусов изложен в [6]. В работах [3 – 4] рассматривается задача наземного 
мониторинга лесных массивов с помощью вышек наблюдения для случая, когда каждая вышка 
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контролирует круговые зоны разных радиусов и задача сводится к задаче покрытия невыпуклого 
многосвязного многоугольника (лесного массива с областями запрета) кругами разного радиуса. Задача 
решается эвристически без учета разного уровня пожарной опасности участков леса, рельефа местности, 
условий не размещения вышек в областях запрета. В работах [7 – 9] предложены методы математического и 
компьютерного моделирования оптимального покрытия области кругами, но учет  перечисленных выше 
ограничений требует как разработки новых методов моделирования рационального покрытия, так и 
модификации существующих.  

 
Формулирование цели исследования 

Целью статьи является построение математических моделей оптимизации размещения пунктов 
наземных систем видео-мониторинга и на их основе – создание методов решения. 

 
Изложение основного материала исследования 

Задана невыпуклая многоугольная область 0S , описывающая участок леса. Область 0S  может быть 
несвязной (например, разделенной рекой) с многосвязными компонентами связности (например, 
содержащими пруды и озера). Поскольку различные участки леса могут иметь пожарную опасность одного 

из пяти возможных классов [10], область 0S  задана  в виде объединения подобластей с разными классами 

пожарной опасности 
5

0 0
1

j
j

S S
=

=


, 0 0int inti jS S =∅ , i j 1,2,...,5< = . Некоторые из 

компонент 0 jS  могут быть пустыми множествами. При этом область 0S  должна контролироваться 

некоторой аппаратурой видеонаблюдения, устанавливаемой на вышках kS , 1,2,...,k n= , 

расположенных в точках c ( , )k k kx y= . Высота вышек может дискретно изменяться от минимального 

значения minh  до максимального maxh  с заданным шагом дискретности h∆ , при этом стоимость вышки 
изменяется линейно в зависимости от ее высоты. Вышки не могут быть расположены в некоторых областях 
(водоемах, болотистых территориях и т.д.) и к ним должен быть доступ для профилактических и ремонтных 
работ, что обеспечивается заданием описанных невыпуклыми многоугольниками и/или кругами областей 
запрета ,tV  c ,k tV∉  1,2,..., ,k N=  1,2,...,t m= . Каждая из вышек kS  контролирует некоторую 

территорию, которую можно приближенно представить в виде круга kC  радиуса kR , при этом центр 

круга в общем случае не совпадает с точкой kc . Радиус круга kR  зависит от рельефа окружающей 

местности, заданного уравнением поверхности (x, y,z) 0F = . Размещение контролирующей аппаратуры 
на более высокой местности (с большей относительно среднего значения величиной высоты над уровнем 
моря z ) приводит к увеличению контролируемой площади, а размещение в низменностях (с меньшей 
относительно среднего значения величиной z ) соответственно уменьшает радиус обзора. Таким образом, 
радиус и положение центра кругов kC  зависит (в общем случае нетривиальным образом) от высоты 

вышек, рельефа местности и класса пожарной опасности в окрестностях точек ck  размещения вышек с 
пожарными извещателями. Следует отметить, что если используется аппаратура нескольких видов, то 
радиус обзора зависит также и от вида используемой аппаратуры  

Необходимо построить покрытие области 0S  зонами обнаружения kC , 1,2,...,k N= , так, чтобы 

точки  ck  не принадлежали областям , 1,2,...,tV t m=  и достигался оптимум некоторого критерия 
качества. 

В рамках предложенной в [11] концепции можно сформулировать, описать в аналитическом виде и 
решить несколько тесно связанных задач, различающихся функциями цели. Общим является условие, что 
пожарные извещатели  своими зонами защиты переменного радиуса должны полностью покрывать лесной 
массив при выполнении следующих ограничений (условий): 

– радиус каждого круга (обзора с вышки) строится с учетом зависимости от рельефа и класса пожарной 
опасности защищаемого вышкой участка лесного массива; 
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– пункты наблюдения принадлежат области 2

1

\ int
m

t
t

R V
=


, где intV  – внутренность V .  

Замечание 1. Для покрытия, даже оптимального, выполнение условий 0kc S∈  необязательно 
(например, подковообразный участок может быть оптимально покрыт круговой зоной обнаружения с 
центром, ему не принадлежащим). Поэтому, в случае необходимости, условие 0kc S∈  может быть 

обеспечено заданием зоны запрета 2
0 0\ intV R S= . 

Замечание 2. Поскольку произвольная невыпуклая многоугольная область может быть всегда 
представлена в виде объединения выпуклых частей (например, по методу, изложенному в [12]), в 
дальнейшем полагаем, что все зоны запрета являются выпуклыми. 

Предлагается модификация изложенного в работе [11] подхода к покрытию области 0S  круговыми 

зонами kS  переменного радиуса  kR  с учетом рельефа, зон пожароопасности, и зон запрета, 
принимающая во внимание особенности используемых в процессе расчета методов интерполяции и 
генерации области допустимых решений задачи.  Как известно, на равнине размещенный в точке 
c ( , )k k kx y=  на вышке с высотой kh  пожарный извещатель обслуживает круговую зону радиуса не 

более чем kR  (может быть менее при использовании аппаратуры с малым радиусом обнаружения), где 

(км) ( ) 3.57 (м)k k k kR R h h= ≈  с центром в точке ck . Согласно методу учета рельефа, 
изложенному в [11], обслуживаемая зона  преобразуется в множество, которое может быть приближенно 
аппроксимировано «приведенным» кругом радиуса  

( , , )i i i i i iR R x y z h′ ′= +        (1) 

с центром в точке c ( , )i i ix y′ ′ ′= ,  

( , , )i i i i i ix x x y z h′ ′= + ,       (2) 

( , , )i i i i i iy y x y z h′ ′= + .       (3) 

При условии, что задано допустимое начальное размещение пожарных извещателей и высоты 
соответствующих им вышек  (построенное автоматически или в интерактивном режиме), в рамках 
предлагаемого подхода могут быть поставлены и решены следующие задачи:  
1. минимизация стоимости создания и функционирования системы обнаружения путем уменьшения 

количества пожарных извещателей; 
2. минимизация стоимости создания и функционирования системы обнаружения путем уменьшения 

высоты вышек; 
3. повышение надежности функционирования системы путем увеличения перекрытия зон обнаружения;  

Построены выражения (1)-(3) в аналитическом виде [13]. 
 Утверждение. Для того, чтобы размещение кругов являлось покрытием многоугольника 0S , 
необходимо и достаточно, чтобы оно удовлетворяло условиям:  

1) для любой вершины kp  области 0S  существует такой круг 
1iC , что  

1 1i k k iv p C= ∈ , 
1iC P⊄ . 

2) если существует точка 
2 0it frC frS∈  , 

2 0iC S⊄ , то существуют круг 
2jC , 2 2i j≠ , и 

точка 
2 2 2 2 2 2

( , y )i j i j i jv x=  такие, что 
2 2 2i j iv C∈ , 

2 2 2i j jv C∈ , 
2 2

2
0\ inti jv R S∈ ; 

3) если существует точка  
3 3i jt frC frC=   и при этом 0t frS∈ , то существуют sC , 3s i≠ , 

3s j≠ , и точка 
3 3 3 3 3 3

( , )i j s i j s i j sv x y=  такие, что 
3 3 3i j s iv C∈ , 

3 3 3i j s jv C∈ , 
3 3i j s sv C∈ ; 

4) если существует точка  
4 4k i jt frC frC∈   и int

kk st C∈ , 1, 2,k =  4 4i j≠ , то 

существуют круг 
ksC , 4ks i≠ , 4ks j≠ , и точка 

4 4 4 4 4 4
( , )

k k ki j s i j s i j sv x y=   такие что 

4 4 4ki j s iv C∈ , 
4 4 4ki j s jv C∈ , 

4 4 k ki j s sv C∈ . 
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С учетом вышесказанного и материала, изложенного в [11], математическая модель задачи 

покрытия области зонами обнаружения может быть сформулирована как задача локальной оптимизации на 
области допустимых решений W , заданной системой ограничений 

( , ) 0il i ix yφ ≥ , 1,2,...,l m= ,       (4) 

( )i xi iox k x x′′ = − , (y )i yi ioy k y′′ = − ,      (5) 

0 1ix′′≤ ≤ , 0 1iy′′≤ ≤ ,        (6) 

( , )i xi i ix F x y′ ′′ ′′= , ( , )i yi i iy F x y′ ′′ ′′= , ( , )i Ri i iR F x y′ ′′ ′′= ,   (7) 

 1,2,...,i N= , 
и неравенствами 

1 1 1
2 2 2( ) ( )i t i t ix x y y R′ ′ ′− + − ≤ ,      (8) 

для всех вершин области и кругов, удовлетворяющих условиям пункта 1 утверждения, 

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

( ) ( )

( ) ( )

( , ) 0

i i j i i j i

j i j j i j j

i j i j i j

x x y y R

x x y y R

f x y

 ′ ′ ′− + − ≤

 ′ ′ ′− + − ≤
 ≥

,    (9) 

для всех пар кругов, удовлетворяющих условиям пункта 2 утверждения, 

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

i i j s i i j s i

j i j s j i j s j

s i j s s i j s s

x x y y R

x x y y R

x x y y R

 ′ ′ ′− + − ≤

 ′ ′ ′− + − ≤


′ ′ ′− + − ≤

    (10) 

для всех троек кругов, удовлетворяющих условиям пункта 3 утверждения, 

4 4 4 1 4 4 4 1 4

4 4 4 1 4 4 4 1 4

1 4 4 1 1 4 4 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

i i j s i i j s i

j i j s j i j s j

s i j s s i j s s

x x y y R

x x y y R

x x y y R

 ′ ′ ′− + − ≤

 ′ ′ ′− + − ≤


′ ′ ′− + − ≤

    (11) 

и 

4 4 4 2 4 4 4 2 4

4 4 4 2 4 4 4 2 4

2 4 4 2 2 4 4 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

i i j s i i j s i

j i j s j i j s j

s i j s s i j s s

x x y y R

x x y y R

x x y y R

 ′ ′ ′− + − ≤

 ′ ′ ′− + − ≤


′ ′ ′− + − ≤

    (12) 

для всех троек кругов, удовлетворяющих условиям пункта 4 утверждения,  где ( , )i i ic x y=  – параметры 

размещения i -го пожарного излучателя, ilφ  – функция принадлежности точки ic  области 2 \ int lR V ,  

( , )i i ic x y′′ ′′ ′′=  – трансформированные параметры размещения, , , ,xi yi io iok k x y  – коэффициенты 

трансформации выделенной прямоугольной окрестности точки ic  в квадрат с центром в точке ic′′ , 

( , )i i ic x y′ ′ ′=  и iR′  – координаты центра и радиус «приведенной» круговой зоны обнаружения, xiF , 

yiF  и RiF  – полиномы [13], 
2 2 2 2 2 2

( , y )i j i j i jv x= , 
3 3 3 3 3 3

( , )i j s i j s i j sv x y= , 
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4 4 4 4
( ,

k ki j s i j sv x=  
4 4

)
ki j sy  – координаты вспомогательных точек, 0ijf ≥  – функция 

принадлежности точки ijv  множеству 0
2 int\ SR .  

 Математическая постановка задачи 1. Найти минимум значения iR′  на области допустимых 

решений W , из описания которой удалены неравенства вида (4), (6) для выбранного i -го объекта, а 

ограничения (7) принимают вид  i ix x′ ′′= , i iy y′ ′′= , i iR R′ =  и добавлено ограничение 0iR′ ≥ . 

 В данной постановке на i -ый круг налагаются только ограничения вида (8)-(12), обеспечивающие 
условие покрытия области зонами обнаружения. Если в результате решения задачи достигается глобальный 
экстремум, при котором выполняется  0iR′ = , то данный круг может быть удален из полученного 
покрытия. 
 Решение задачи производится попеременно для всех пожарных извещателей.  
            Математическая постановка задачи 2. Найти максимум значения дополнительной переменной t  
на области допустимых решений W , в описании которой все квадратичные ограничения из (8)-(12) для 
которых один из индексов 1i , 2i , 3i , 4i , 1j , 2j , 3j , 4j , s , 1s , 2s  при R′  равен выбранному i , 

заменены на неравенства вида ( ) ( )2 2 2( )q i q i ix x y y R t′ ′ ′− + − ≤ − , где ( , )q q qv x y=  – точка 
1i kv , 

2 2i jv , 
3 3i jv  или 

4 4i jv  соответственно. 

 В задаче максимизируется перекрытие зон обнаружения выбранного круга с остальными зонами 
обнаружения. Из условий задачи вытекает возможность уменьшение радиуса iR′  на величину t  без 

нарушения условия покрытия области 0S . 
 После достижения локального экстремума задачи осуществляется анализ полученного покрытия на 
предмет уменьшения высоты ih . 
 Решение задачи производится попеременно для всех пожарных извещателей.  
 Математическая постановка задачи 3. Найти максимум значения дополнительной переменной t  
на области допустимых решений W , в описании которой все квадратичные ограничения из (9)-(12) 

заменены на неравенства вида ( ) ( )2 2 2( )q i q i ix x y y R t′ ′ ′− + − ≤ − , где ( , )q q qv x y=  – точка 

2 2i jv , 
3 3i jv  или 

4 4i jv  соответственно. 

 В результате решения задачи повышается надежность функционирования системы вследствие 
увеличения взаимного перекрытия зон обнаружения.  

Алгоритм решения поставленных задач представлен в [13]. 
Пусть задана стартовая точка – вектор )),, ..., ,,,( 0000

1
0
1

0
1 nnn hyxhyx , при котором 

),, ...,,,,( 0000
1

0
1

0
1 nnn hyxhyxF  является покрытием 0S (рис. 1а).  

 
  а)     б) 
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  в)     г) 
 

Рис. 1. Оптимизация покрытия области кругами переменных радиусов 
(а) – исходное покрытие области, (б) – минимизация числа извещателей,  в) – оптимизация радиуса выбранной зоны с целью 
уменьшения высоты вышки, г) –  повышение надежности путем максимизации минимального взаимного перекрытия зон. 

 
Стартовая точка может быть получена в интерактивном режиме пользователем с заданием начальных 
радиусов кругов зон обслуживания, учитывающих как рельеф, так класс зоны. Интерполяционная формула 
для радиусов зон контроля в тестовом примере имеет вид 

2 2 2 2 3 3

3 3 2 2 2 3 3 2 3 3

12 4.501 9.01 11.22 240.03 88.802 3.11 6.02
208.81 57.6 394.8 316.8 165.61 115.21

x y xy xy x y x y
xy x y x y x y x y x y

+ + + − − − − +

+ + + − − −
  

Необходимо определить вектор ),, ...,,,,( ****
1

*
1

*
1

*
nnn hyxhyxu = , при котором ( )F u  является покрытием 

0S , а радиусы кругов достигали бы минимальных значений и выполнялись бы условия (4) – (12). На рис.1б 
– 1г представлен тестовый пример решения трех оптимизационных задач для одного стартового покрытия 
области зонами обнаружения с учетом рельефа местности. 

 
Выводы 

В статье предложены математические модели оптимизации размещения пунктов наземных систем 
видео-мониторинга, приведены тестовые примеры локальной оптимизации покрытия области кругами 
переменных радиусов. 
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В.М. КОРЧИНСКИЙ,  А.С. БУШАНСКАЯ  

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Украина 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ  
ОБЪЕКТОВ НА МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫХ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
 

Предложен метод восстановления геометрических форм объектов, представленных на растровых 
изображениях дистанционного зондирования, зафиксированных в произвольном количестве спектральных 
интервалов излучения – носителя видовой информации. Метод обеспечивает компенсацию искажающего 
влияния аппаратной функции датчика изображения на пространственное распределение его яркости и 
тем самым – выявление непосредственных (собственных) геометрических форм объектов, 
визуализированных на изображениях. 

Ключевые слова: растровое изображение, гомоморфная фильтрация, векторная декомпозиция,  
ортогонализация, информативность. 
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЛАСНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ  

ОБ’ЄКТІВ НА БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ  
ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ  

 
 Запропоновано метод відновлення геометричних форм об’єктів, поданих на растрових 
зображеннях дистанційного зондування, що зафіксовані у довільній кількості спектральних інтервалів 
випромінювання – носія видової інформації. Метод забезпечує компенсацію спотворюючого впливу 
апаратної функції датчика зображення на просторовий розподіл його яскравості і тим самим – визначення 
безпосередніх (власних) геометричних форм об’єктів, візуалізованих на зображеннях. 
 Ключові слова: растрове зображення, гомоморфна фільтрація, векторна декомпозиція, 
ортогоналізація, інформативність. 

 
V.M.KORCHINSKY, A.S.BUSHANSKAYA 

Dnepropetrovsk National University, Ukraine  
 

RECONSTRUCTION OF OWN GEOMETRICAL FORMS OF OBJECTS  
ON MULTISPECTRAL RASTER IMAGES OF REMOTE SENSING 

   
The method of restoration of geometrical forms of the objects presented on raster images of remote sensing, 

the spectral intervals of radiation fixed in any quantity - the carrier of the specific information is offered. The 
method of vector representation of obtained in such way is offered also. The comparative analysis  of 
selfdescriptiveness the offered ways of vectoring. 

Results can be used at image processing and the thematic analysis of the specific data of Earth remote 
sensing.  

Keywords: homomorphic analysis,  raster image, vector decomposition, orthogonalization, self 
descriptiveness. 

  
Постановка проблемы 

 
 Современные средства дистанционного зондирования Земли с аэрокосмических носителей, 
формирующие видовые данные, фиксируют соответствующие изображения в значительном количестве 
спектральных интервалов электромагнитного излучения – носителя видовой информации (главным образом, 
в оптическом и инфракрасном диапазонах). Совокупность распределений яркости зафиксированных 
изображений образует многомерный геометрический объект – многоспектральное изображение (МСИ). 
Геометрические формы объектов, визуализированных на таких изображениях, искажены вследствие 
влияния аппаратной функции датчика изображения (для изображений, зафиксированных в коротковолновх 
диапазонах излучения – носителя видовой информации – собирающей линзы). Интерпретация МСИ для 
распознавания представленных на них объектов и их тематической интерпретации затруднены, главным 
образом, вследствие: 1) наличия таких искажений; 2) необходимости обработки и интерпретации огромных 
объемов видовой информации, содержащейся в МСИ. Поэтому актуальна проблема  реконструкции 
собственных геометрических форм визуализированных объектов в сочетании с редукцией размерности 
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преобразованных таким образом видовых данных, сопровождающейся потерей содержащейся в них 
информации, несущественной для достоверной интерпретации полученных изображений.  
 

Анализ публикаций 
 

В настоящее время основным методом компенсации искажающего влияния частотных 
характеристик канала передачи цифровых сигналов в общем случае является их гомоморфная фильтрация 
(см., напр., [1]). Известные приложения такой фильтрации связаны, главным образом, с обработкой   
речевых (одномерных) сигналов. Возможности гомоморфной фильтрации многомерных сигналов, к 
которым относятся распределения яркости МСИ, в настоящее время в полной мере не исследованы.  
Существующие методы уменьшения размерности МСИ базируются на векторизации составляющих таких 
изображений, одновременно зафиксированных в различных спектральных интервалах излучения – носителя 
видовой информации, которая сводится к аппроксимации распределений яркости исходных растровых 
изображений совокупностью графических примитивов [2–4].. Альтернативный подход к проблеме снижения 
размерности первичных видовых данных базируется на ликвидации корреляционной связи между 
распределениями яркости изображений отдельных спектральных каналов и сводится к представлению 
пространства данных в виде суммы взаимно ортогональных собственных подпространств, а 
соответствующей корреляционной матрицы – в виде линейной комбинации ортогональных проекторов на 
эти подпространства.  В традиционной форме этот подход реализован методом главных компонент (МГК) 
[5, 6], в рамках которого ликвидируются наименее значимые в информационном отношении проекции с 
последующим обратным преобразованием в пространство данных. Применение МГК в такой постановке 
требует значительных вычислительных ресурсов во многих трудноформализуемых случаях приводит к 
утрате вычислительной устойчивости [7] . 

       
Цели исследования 

 
Цель статьи состоит в разработке метода реконструкции (восстановления) собственных 

геометрических форм объектов, визуализированных на МСИ, сформированных в коротковолновых 
диапазонах излучения – носителя видовой информации, в сочетании с понижением размерности 
полученных изображений и обеспечением контролируемого уровня достоверности их тематического 
анализа.  

Основная часть 
 

Как известно, распределение яркости изображения, сформированного оптической системой его 
датчика в коротковолновом приближении, представляет собой свертку “собственной” яркости 
визуализированного объекта ( )r0I  и аппаратной функции ( )rF . Посредством  r  обозначен радиус-вектор 
точки изображения [8]. Двумерное преобразование Фурье функции ( )rF  позволяет трактовать ее как 

идеальный фильтр нижних пространственных частот с частотой среза  dλπ 222 , где D  – диаметр 
апертуры датчика, λ  – длина волны излучения, d – расстояние от фазового центра датчика до плоскости 
изображения. Применение стандартной процедуры гомоморфной фильтрации, обобщенной на двумерное 
представление ( )rF , позволяет  определить распределение “собственной”  яркости объекта, 
визуализирующее его геометрическую форму.  

Редукция размерности  полученного изложенным способом изображения базируется на идеях 
метода, предложенного в работе [9]. 

Как известно, растровое изображение задается на прямоугольной сетке, каждая ячейка которой 
имеет числовой уровень яркости., тем самым представляя собой матрицу размерности mn × , где n , m  – 
размерности растра по горизонтальной и вертикальной осям. Упорядочивая растровые представления 
изображения каждого спектрального канала вдоль строк (либо столбцов), сформируем векторы размерности 
( )i
n m⋅x , где 1,i k= , k – количество спектральных составляющих МСИ. На основе множества полученных 

векторов, образуем матрицу kmn ×⋅M . 
 Как известно, произвольная матрица qp×S  с рангом q , может быть представлена в виде 

произведения матрицы qp×Q  с попарно ортогональными столбцами и верхнетреугольной матрицы qq×R  
(так  называемое qr-представление) [10]. Существует ряд методов реализации qr-представлений [9].  Однако, 
вследствие неизбежных ошибок при их численной реализации полная  ортогональность столбцов матрицы 

kmn ×⋅M   не достигается  (скалярные попарные произведения векторов ( )i
n m⋅x , ( )j

n m⋅x , i j≠ , не строго равны 
нулю). 
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Альтернативный способ ортогонализации полученных указанным способом векторных 

представлений изображений спектральных каналов – составляющих МСИ состоит в использовании 

сингулярного разложения матрицы kmn ×⋅M : T
n m k n m k k k k k⋅ × ⋅ × × ×= ⋅ ⋅M U S V , где n m k⋅ ×U , kk×V - 

унитарные матрицы, kk×S  – диагональная матрица сингулярных чисел [11] .  
Многочисленные компьютерные эксперименты показали., что наиболее эффективным по критерию 

минимизации попарных скалярных произведений столбцов матрицы kmn ×⋅M  применительно к видовым 
данным дистанционного зондирования Земли является сингулярное разложение этой матрицы. 

Для оценки информационной значимости полученных в результате ортогонализации изображений 
для их последующей реставрации использовались их информационные энтропии (в отличие от МГК, в 
котором для этого используются собственные значения корреляционной матрицы уровней яркости 
изображений спектральных каналов – составляющих МСИ [5, 6]). 

Реконструкция распределений яркости изображений после исключения информационно 
малозначимых компонент, реализуется операциями, обратными к выполненными на этапе ортогонализации.   

Ниже приведены результаты применения предложенного метода понижения размерности МСИ.  
 На рис. 1–6 представлены изображения шести спектральных каналов МСИ с размерностью 400 ×  
400 пикселей и указанием соответствующих длин волн излучения – носителя видовой информации. 

 

   
 

Рис. 1.  Изображение канала  
0.52 мкм – 0.60 мкм 

 
Рис. 2.  Изображение канала  

0.63 мкм – 0.69 мкм  

 
Рис. 3.  Изображение канала 

0.78 мкм – 0.86 мкм 

   
 

Рис. 4.  Изображение канала  
1.60 мкм – 1.70 мкм 

 

 
Рис. 5.  Изображение канала   

2.145 мкм – 2.185 мкм 

 
Рис. 6.  Изображение канала  

2.360 мкм – 2.430 мкм 

Рис. 7–12 иллюстрируют ортогонализированные изображения, полученные изложенным методом с 
использованием сингулярного разложения матрицы 6160000 ×M , и соответствующие изображениям, 
приведенным на рис. 1- 6.  
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Рис. 7  Проекция изображение канала 
0.52 мкм – 0.60 мкм 

 

 
Рис. 8. Проекция изображения канала 

0.63 мкм – 0.69 мкм 

 
Рис. 9.  Проекция изображения канала 

0.78 – 0.86 мкм 

   
 

Рис. 10.  Проекция изображения канала 
1.60 мкм – 1.70 мкм 

 
Рис. 11.  Проекция изображения канала 

2ю145 мкм – 2.185 мкм 

 
Рис. 12.  Проекция изображения канала 

2.360 мкм – 2.430 мкм 
 

Таблица 1. 
Информационные энтропии проекций изображений спектральных каналов 

Проекция 
изображения 

канала 

0.52 мкм-
0.60 мкм 

0.63 мкм-
0.69 мкм 

0.78 мкм-
0.86 мкм 

1.60 мкм-
1.70 мкм 

2.145 мкм-
2.185 мкм 

2.360 мкм-
2.430 мкм 

Энтропия, 
бит 2.4614 0.2723 1.5921 1.0756 0.2473 0.1169 

 
Таким образом, проекции изображений спектральных каналов 0.63 мкм – 0.69 мкм, 2.145 мкм – 

2.185 мкм, 2.360 мкм – 2.430 мкм являются наименее значимыми в информационном отношении. После их 
исключения была проведена реконструкция МСИ, результат которой для каналов 0.52 мкм – 0.60 мкм и 
2.360 мкм – 2.430 мкм представлен на рис. 13, 14.  
  

  
 

Рис. 13. Реконструированное изображение канала  
0.52 мкм – 0.60 мкм 

 
Рис. 14. Реконструированное изображение канала 

2.360 мкм – 2.430 мкм 
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 Нетрудно видеть, что исключение ряда проекций незначительно сказалось на виде 
реконструированных изображений при практическом сохранении их информационной значимости – 
значения информационных энтропий равны соответственно  2.2513 бит и 2.1156 бит. Между тем, объем 
МСИ после редукции его размерности уменьшился на 42 %. 
 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
 

В работе предложен эффективный метод реконструкции собственных геометрических форм 
объектов на многоспектральных растровых изображениях и снижения размерности первичных видовых 
данных, зафиксированных в растровых форматах компьютерной графики. В сравнении с известными 
способами редукции размерности первичных видовых данных метод практически сохраняет 
информационную значимость редуцированных изображений, существенную для их тематической 
интерпретации, с выявлением непосредственных геометрических форм визуализированных объектов. 

Перспективы дальнейших исследований по проблематике данной работы связаны с совмещением в 
одном графическом объекте изображений различных спектральных каналов МСИ с различным 
пространственным и радиометрическим разрешением. 
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УДК 514.18 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВАНЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВИНИ ФАЗОВИХ ТРАЕКТОРІЙ  

 
Наведено графоаналітичний метод визначення критичних значень параметрів коливань на основі 

обчислення кривин фазових траєкторій їх диференціальних рівнянь. Метод базується на вивченні 
викривленості траєкторій і враховує зміну знака їх кривини вздовж фазових траєкторій.  
 Ключові слова: фазова траєкторія, критичні значення параметра, аналіз на якісному рівні, 
викривленість кривої, кривина лінії. 
 

Л.Н.  КУЦЕНКО 
Национальный университет гражданской защиты Украины 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ 

ПРИ ПОМОЩИ КРИВИЗНЫ ФАЗОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ  
 
Приведен графоаналитический метод определения критических значений параметров колебаний на 

основе вычисления кривизны фазовых траекторий их дифференциальных уравнений. Метод базируется на 
изучении искривленности траекторий и учитывает изменение знака их кривизны вдоль фазовых 
траекторий.  
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DETERMINATION OF CRITICAL VALUES OF PARAMETERS  

OF VIBRATIONS THROUGH CURVATURE PHASE TRAJECTORIES  
 

A graph-analytic method over of determination of critical values of parameters of vibrations is brought on 
the basis of calculation of curvature of phase trajectories of their differential equalizations. A method is based on 
the study of distorted of trajectories and takes into account the change of sign of their curvature along phase 
trajectories. 
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Постановка проблеми 
Дослідження механічних коливань на якісному рівні зручно 

здійснювати методом фазових траєкторій. Сутність цього методу 
полягає в описі поводження коливальної системи за допомогою 
наочних геометричних зображень – фазових портретів [1, 2]. Вони 
будуються на площині у прямокутних координатах, де на осях 
відкладаються “зміщення” і “швидкість”. Зручними для досліджень є 
маятникові коливання, спостерігати за якими можна за допомогою: 
маятника з періодично змінною довжиною, маятника з вібруючою 
точкою підвісу, багатоланкового маятника, перевернутого маятника, 
маятника із пружними елементами, тощо. У описі коливального 
процесу маятника може існувати параметр, який суттєво впливатиме 
на характер коливань, і зміна значення якого може розмежовувати 
коливання на якісному рівні (що пояснює термін “критичне значення параметра”).  

Наведемо приклад коливання математичного маятника, описаного диференціальним рівнянням 
0,2 9,8sin 0x x x+ + =   з початковими умовами [x(0) = 0; x′ (0) = p], коли керуючий параметр р змінюється у 

межах 6 < p < 8. На рис. 1 зображено фазовий портрет, з якого видно, що залежно від значення параметра р 
коливання маятника можуть бути або згасаючі, або згасаючі з одним чи двома обертами навколо точки 
кріплення. Ці якісно різні коливання будуть розмежовані двома критичними значеннями параметра р.  

Звичайно, критичні значення параметра р можна обчислити за допомогою формул теоретичної 
механіки [3]. Але у випадку коливань складнішої природи не завжди можна знайти формули для обчислення 

 
Рис. 1. Фазовий портрет 
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відповідних критичних значень. Для інженерної практики необхідні способи їх обчислення в умовах 
відсутності точних формул. В подібних випадках інженерні обчислення базуються, як правило, на 
графоаналітичних методах досліджень, підкріплених комп’ютерною технікою. Для практичних впроваджень 
необхідні суто інженерні способи обчислення критичних значень керуючого параметра коливань [4], 
врахування якого може або поліпшити конструкцію коливальної системи, або запобігти її аварійному стану. 
Це вказує на актуальність обраної теми досліджень. 

Огляд відомих результатів 
Традиційний аналіз коливань складається [1, 2, 5] з визначення особливих точок, що відповідають 

положенням рівноваги коливальної системи, побудови фазових портретів системи зі значеннями керуючого 
параметра у межах особливих точок, а також визначення сепаратрис, які проходять через особливі точки за 
допомогою рівняння інтеграла енергії системи, коли кінетична енергія дорівнює нулю.  

Основи пошуку критичних значень параметрів фазових траєкторій (теорії біфуркацій) закладені А. 
Пуанкаре та О.М. Ляпуновим, потім  ці дослідження були розвинені О.О. Андроновим, Є.А. Леонтовичем і 
їх учнями [1, 2]. Основною задачею класичної теорії якісного дослідження є визначення динамічних 
властивостей систем без одержання замкнутого аналітичного розв’язку. 

У роботах [6-8] наведено огляд різноманітних способів дослідження фазових траєкторій на якісному 
рівні, звідки слідує висновок про недостатній розвиток графоаналітичних способів пошуку критичних 
значень параметрів фазових траєкторій для інженерної практики.  

Графічні способи пошуку критичних значень параметрів фазових траєкторій на основі поля ізоклін 
доцільно було б доповнити і такими, що базуються на графічному характері викривленості фазової 
траєкторії, і які визначаються сукупністю значень її кривини вздовж цієї траєкторії. 

Розробити графоаналітичний метод визначення критичних значень параметрів коливань на основі 
обчислення кривин фазових траєкторій їх диференціальних рівнянь. Метод має базуватися на вивченні 
викривленості траєкторій і враховувати зміну знака їх кривини вздовж фазових траєкторій.  

Основна частина 
 Вважатимемо, що рух точки по фазовій траєкторії здійснюється у межах, який визначається 

границями зміни параметра t часу, а «поворот» вправо або вліво при русі по фазовій площині відбувається 
завдяки різним знакам при значеннях кривини в точках цієї траєкторії. В результаті приходимо до поняття 
викривленості – тобто характеристики лінії, яка визначається послідовністю чисел, кожне з яких (з 
урахуванням знака) є значенням її кривини.  

Для аналізу викривленості лінії розглянемо допоміжну задачу, не пов’язану з фазовими 
траєкторіями. Нехай маємо параметричну множину кривих F = F(x,y,р), де x,y – параметри координатної 
площини,  р – керуючий параметр. Необхідно навести метод визначення такого значення керуючого 
параметра р, при якому елементи множини кривих будуть змінюватися на якісному рівні, тобто матимуть 
різний характер викривленості.   

Для пояснення суті методу розглянемо сім’ю кривих  
 
                                        sin( ) cos( ) / 2; sin( ),x pt p t y t t= + = −                                                                   (1) 

 
де параметр t змінюється у межах ππ 1,22,0 =<<−= MAXMIN ttt , а керуючий параметр р змінюється у межах 

3,25,1 =<<= MAXMIN ppp . Необхідно визначити критичні значення параметра р. 
 Побудуємо ряд послідовних зображень, які відповідають певним значенням параметра р. 
Аналізуючи рисунки (бажано у режимі комп’ютерної анімації) легко помітити, що сім’ю кривих можна 
розділити за трьома характерами викривленості її елементів, які будуть розмежовані двома кривими, що 
відповідають значенням параметрів р=1,7 і р=2,14.  
  Далі визначимо критичні значення керуючого параметра р формальним методом, який не буде 
спиратися на анімаційні зображення елементів сім’ї кривих. При цьому буде враховано, що якісні зміни 
елементів сім’ї кривих можна відслідковувати, аналізуючи зміни характеру викривленості з використанням 
функцій кривини ліній, а критичні значення керуючого параметра сім’ї кривих відповідатимуть моментам 
зміни характеру викривленості елементів сім’ї кривих (рис.2). 

Посилаючись на [9], обчислимо функцію кривини для сім’ї кривих (1):  
 

                                                 2

3
2 2 2

( 2cos( ) sin( )) ( sin( ) cos( ) / 2)( )
( )

u t t t v p pt p tk t
u v

− + − − −
=

+

,                                             (2) 

де 2/)sin()cos( tpptpu −=  і )cos()sin( tttv −−= . 
 
 На рис. 2 наведено елементи сім’ї кривих, відповідні графіки функції k(t) кривини, а також значення 
інтеграла І від k(t) (обчисленого  у межах ππ 1,22,0 =<<−= MAXMIN ttt ) залежно від значень параметра р 
(зафарбована площа підграфіка кривини k(t) умовно обмежена прямими k = ±6).   
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І = 4,946636 І = 114,2589  І = 1,028081 
р = 1,5 р = 1,7 р = 2 
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І = 221,0662 І = 8,850904  І = 7,816823 

р = 2,14 р = 2,2 р = 2,3 
Рис. 2. Елемент сім’ї кривих і графік кривини k(t) та значення інтеграла І для деяких значень параметра p.   

 
Далі вивчимо зміну інтеграла І функції k(t) залежно від параметра р на відрізку [1,5; 2,3]. Для цього 

скористаємося складеною maple - програмою, де в циклі по символу і обчислюються N значень інтегралів 
функції k(t). В програмі функцію кривини (2) позначено як curvat(t).  

В процесі обчислень використано maple - оператор  BSplineCurve з бібліотеки CurveFitting.   
 for i from 0 to N do 
p := evalf(1.5 + i*(2.3 - 1.5)/N); 
 w[i] := p; 
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S[i] := evalf(Int(curvat(t), t=tmin..tmax)); 
xydata[i] := [w[i], S[i]];  

  graf := t -> BSplineCurve ([seq(xydata[i], i=0..N)], t); 
 plot(graf(t), thickness=4,labels=[р,S],view=-6..6); 

 В результаті буде побудовано графік S(p) залежності від р множини інтегралів функції k(t) . На рис.3 
зображено один і той же графік у різних масштабах.  
 

   
Рис. 3. Графік функції S(p) залежностей від р інтегралів функції k(t). 

  
Характерна ознака функції S(p) полягає у тому, що її графік перетинає вісь Ор в точках, які 

відповідають критичним значенням параметра р. Інші дві точки перетину графіка не відповідають умові 
«стрибка» графіка (пояснення далі).  Отже, елементи сім’ї кривих мають змінити характер викривленості 
при значеннях р=1,7 і р=2,14, що збігається з результатом, одержаним за допомогою анімації.  
 Але у загальному випадку для фазових траєкторій невідомі описи аналітичними формулами. У 
результаті розв’язання диференціального рівняння чисельними методами на фазовій траєкторії одержуються 
координати окремих точок. Тобто постає задача визначення кривини фазової траєкторії, заданої множиною 
N точок ),( ii yx , коли i = 2..М – 1.  

У подальшому наближене значення кривини буде обчислюватися за допомогою радіуса кола, 
проведеного через три точки. Це пояснюється тим, що чисельним способом при розв’язанні 
диференціального рівняння вдається обчислити лише значення функції та її похідної. А для обчислення [9] 
кривини лінії, яка задана рівняннями )(txx = , )(tyy = , необхідно знати ще і другу похідну: 

( )3/ 22 2

y x x yk
x y

′′ ′ ′′ ′−
= ±

′ ′+

. Така формула використана для обчислення кривини у попередньому прикладі (2). Для 

плоских кривих є можливість розрізняти напрямок обертання дотичної прямої при русі уздовж лінії, тому 
кривині приписують знак залежно від напрямку цього обертання 

Оберемо на фазовій кривій три сусідні точки ( )11, −− ii yx ,  ( )ii yx ,  і ( )11, ++ ii yx .  Для обчислення 

кривини в середній точці ( )ii yx ,  знайдемо радіус кола 1r , яке проходить через дані три точки: 

                                                               
2 2

i
B C ADr

A
+ −

= ,                                                                     (3) 

де                 1 1 1 1 1 1 1 1;i i i i i i i i i i i iA x y x y x y x y x y x y− + + − + − − += + + − − −  
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Тоді значення кривини у точці ),( ii yx  буде k=1/ 1r . Умова А = 0 визначатиме нульову кривину 
(тобто коли три точки розташовані на прямій). 
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Застосуємо наближений спосіб обчислення кривини лінії для пояснення розв’язання попередньої 

задачі. Для цього залежно від значень параметра р розглянемо аксонометричні зображення елементів сім’ї 
кривих на координатній площині Оху (рис. 4).  

 

   

   
р = 1,5 р = 2 р = 2,2 

Рис. 4. Зображення елементів сім’ї кривих на координатній площині Оху 
 

Для певного значення параметра р з точок кривої відкладемо вздовж осі аплікат відрізки, довжина 
яких дорівнює значенню кривини лінії у поточній точці. Сполучаючи кінці відрізків, одержуємо кусково-
лінійний графік. За допомогою одного з чисельних методів обчислюємо площу між цим графіком та кривою 
на координатній площині (з врахуванням “знака” площі). Виконуючи зазначені дії в циклі для інших значень 
параметра р, одержимо наближений графік функції S(p) зміни площі. Критичні значення визначатимуться 
точками перетину осі Ор з вертикальними складовими кусково-лінійного графіка функції  S(p). Звідси слідує 
пояснення згаданої вище умові «стрибка» графіка функції. 

Дослідимо коливання маятника, стан якого описано системою диференціальних рівнянь 
                                            ))(sin(8.9)(2,0)();()( txtyty

dt
dtytx

dt
d

−−== .                                            (5)   

Тут x(t) можна інтерпретувати як зміщення, а y(t) – як швидкість маятника.  
Розв’язок системи (5) одержано чисельно методом Рунге-Кутта-78, змінюючи при цьому лише 

початкову умову 6<y(0)<8. На рис. 5 наведено кадри комп’ютерної анімації зміни фазового портрету, з яких 
визначаються наближені критичні значення початкової швидкості y1(0) = 6,65 і y2(0) = 7,6. На рисунках 
колом позначається точка, що відповідає початковим умовам. На формальному рівні ці ж значення було 
одержано шляхом побудови графіка відповідної функції S(p) (рис. 6), де критичні значення визначатимуться 
лише вертикальними складовими цього графіка (позначено кружечками). При цьому крок між точками на 
фазовій кривій обирався ∆ = 0,1; всього кількість точок N = 100.  

 

   
y(0) = 6 y(0) = 6,6 y(0) = 6,72 

Рис. 5. Анімаційні кадри зміни фазового портрету залежно від y(0) (початок) 
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y(0) = 7,52 y(0) = 7,64 y(0) = 8 

Рис. 5. Анімаційні кадри зміни фазового портрету залежно від y(0) (закінчення) 
 

   
Рис. 6. Графік функції S(p) залежно від кількості ітерацій N  

 
Наведені результати можна використати для дослідження фазових траєкторій на площині з 

координатами “переміщення х “ – “прискорення х”. Адже залежність ( )x x′′  є обернено симетрична відносно 
осі Ох графіку зміни пружних властивостей коливальної системи. Саме фазові траєкторії ( )x x′′  дозволяють  
виявити вигляд системи і визначити рівень її нелінійності [10]. Адже прискорення точок більш чуттєве до 
відхилення коливань від гармонічних. 

Висновки 
 Критичні значення параметра р сім’ї кривих F(x,y,p) будуть визначатися точками перетину з віссю 

Ор близькими її нормалі фрагментами графіка  S=S(p) залежності від параметра р значень інтеграла функції 
кривини k(t).     
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Постановка проблеми 

Одною з актуальних проблем, є активне застосування у кіберзлочинності обчислювальних 
можливостей сучасних ЕОМ, стрімко зростають. Так, на щорічній міжнародній конференції Black Hat (Лас-
Вегас, 2013 р.) з особливим зверненням виступила група фахівців з кібербезпеки. У зверненні було 
наголошено: існуючі алгоритми, на яких базується сучасна криптографія, знаходяться у небезпеці через 
швидкий розвиток автоматизованого розв’язання математичних задач, тому необхідно розробляти нові 
методи криптографії [1]. Тобто, була сформульована загальна науково-прикладна проблема криптографії: 
розробка нових алгоритмів для шифрування та захисту даних на принципово нових засадах. 

Аналіз останніх досліджень 
Відомі [2, 6] підходи та методи криптографії (шифрування) мають суто геометричний зміст або ж 

геометричну інтерпретацію (модель). Причому, розглядаючи еволюцію криптографії як науково-прикладної 
галузі, можна дійти висновку, що розвиток ідей та методів криптографії дуже тісно пов'язаний (зумовлений) 
з ходом еволюції математики: від натуральних чисел, наочних геометричних фігур та побудов до сучасного 
абстрактно-понятійного апарату. Виходячи з цього факту та розглядаючи еволюцію криптографічних 
методів приходимо до висновку, що одним з напрямів розв’язання вище сформульованої проблеми 
криптографії є залучення нових геометричних ідей та методів геометричного моделювання. 

Первинні міркування щодо напряму пошуку розв’язання проблеми та його концептуальні засади, 
що витікають з аналізу сучасного стану проблеми, були сформульовані у роботі [2], але ще одним важливим 
міркуванням при цьому є дослідження еволюції ідей та методів криптографії. 

Формування цілей статті 
Провести аналіз історичного розвитку та взаємозв’язку геометричних об’єктів у задачах 

криптографії з метою виявлення та уточнення основних напрямів та умов пошуку шляхів розвитку методів 
криптографії на засадах апарату геометричного моделювання. 

Основна частина 
Для подальшого аналізу необхідно чітко визначити деякі поняття та терміни криптографії. 
Криптографія (від грецького kryptós – прихований і gráphein – писати) – наука про математичні 

методи забезпечення конфіденційності (неможливості прочитання інформації стороннім) і автентичності 
(цілісності і справжності авторства) інформації [2]. 

Шифрування — оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації, за допомогою 
математичних або геометричних способів [3]. 
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Серед різновидів шифрування можна виділити 2 групи: шифри перестановки та шифри заміни 
(підстановки). 

Шифр простої заміни – клас методів шифрування, які зводяться до створення за певним алгоритмом 
таблиці шифрування, в якій для кожної літери відкритого тексту існує єдина відповідна їй літера шифр-
тексту [4]. 

Шифр підстановки – це метод шифрування, у якому елементи вихідного відкритого тексту 
замінюються зашифрованим текстом у відповідності до деяких правил [5]. 

Розглянемо взаємозв’язок способів шифрування та геометричних об’єктів, задіяних при цьому 
(табл. 1). 

Таблиця 1. 
Взаємозв’язок способів шифрування і геометричних об’єктів 

Геометрична фігура Назва шифру 

Циліндр (конус)  Шифр Сцитала 

Відрізок  Шифр Цезаря 
лінійка Енея 

Коло Диск Альберті 

Квадрат “Магічний квадрат” 
Квадрат Полібія 

Прямокутник Шифр перестановки за групам 
Шифр Чейза 

Трикутник Шифр Уілкінса 

Крива Шифр на базі еліптичних кривих 
 
Одним з найперших шифрувальних засобів був жезл “Сцитала” (циліндр), який використовувався у 

V віці до н.е. Шифр “Сцитала” має наступний вигляд: m – кількість витків на циліндрі, n – кількість літер, 
розташованих на одному витку. Отже ключом шифру є числа m та nm, що визначаються діаметр циліндра та 
довжину стрічки. 

Із терміном “відрізок” пов’язано декілька технік шифрування, в основу яких покладена відстань 
(відрізок) між знаходженням символів у відкритому та закритому повідомленнях.  

Принцип дії шифру Цезаря і лінійки Енея полягає в тому, щоб послідовно зсунути алфавіт на певну 
відстань, а ключ – це відстань (відрізок) між літерами, на які робиться зсув (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Шифр із застосування відрізків 

 
Прикладом шифрування із застосування кола є шифр Альберті, який представляє собою механічний 

шифрувальний диск, що працював наступним чином: у середині великого зовнішнього диску знаходився 
рухомий внутрішній диск, обидва з круговими алфавітами. Щоб прочитати шифр, адресат повинен був 
знати взаємне положення дисків. 

Шифри із використанням квадратів (“магічні квадрати”, “квадрат Полібія”) базуються на такому 
принципі: літери алфавіту записуються у квадрат, таким чином, зашифроване повідомлення буде мати 
вигляд послідовного набору чисел, що відповідають номеру рядку і стовбця для кожної літера, наприклад, А 
→ 1.1, Б → 1.2, В → 1.3 і т.д.  

Прикладом шифрування на основі трикутників є шифр Уілкінсона (рис. 2), у якому криптограма 
мала вигляд невинних геометричних фігур. Передавалось лише зображення. Ключем шифру є верхня 
послідовність літер і відстаней між ними. Такий змішаний підхід до захисту інформації активно 
використовується і в теперішній час. 
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Рис. 2. Шифр Уілкінса 

 
На теперішній час активного розвитку набуває шифрування із використанням різноманітних 

кривих, найбільш розповсюдженим є шифрування на базі еліптичних кривих [1]. Особливістю еліптичних 
кривих є те, що пряма перетинає таку криву максимум у трьох точках, а якщо пряма – дотична, то точка 
дотику враховується за дві однакові точки (рис. 3). У криптографії еліптичні криві утворюють самостійний 
розділ еліптичної криптографії, який присвячено вивченню криптосистем на базі еліптичних кривих, 
зокрема на еліптичних кривих базується російський стандарт ГОСТ Р 34.10-2001, що описує алгоритми 
формування та перевірки електронного цифрового підпису. 

 
Рис. 3. Приклад еліптичної кривої 

 
Проаналізувавши історичний розвиток взаємозв’язку криптографії та геометричних об’єктів можна 

зробити висновок, що задачі шифрування та дешифрування зводяться до позиційних та метричних задач 
прикладної геометрії, зокрема розвиток способів шифрування базується на збільшенні складності виду та 
ступеню геометричного образу аналогу. 

Опираючись на [2] можна зробити припущення, що подальший розвиток криптографії буде 
базуватися не на ускладненні апарату еліптичних кривих, а на розвитку із залученням принципово нового 
математичного апарату. Сформулюємо вимоги, яким повинен відповідати новий сучасний метод 
криптографії: 

- мінімізація похибки; 
- можливість моделювання кривих із наперед заданими властивостями; 
- варіативність модельованих кривих; 
- спільність підходу для різних видів кривих; 
- простота програмної реалізації. 
Опираючись на ці вимоги, доречним, на наш погляд, буде використання апарату БН-числення, серед 

особливостей якого можна відмітити наступне: 
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- БН-числення дозволяє використовувати функціонали для визначення геометричних об’єктів;  
- точкові рівняння геометричних образів інваріантні відносно мірності простору глобальної 

системи координат;  
- дискретні вихідні дані – дискретний результат; 
- кожній геометричній операції ставиться у відповідність аналітична операція; 
- простота подальшої програмної реалізації алгоритмів і способів. 
Виходячи із вище наведеного доречно буде звернути увагу на можливість вирішення задач 

криптографії способами апарату БН-числення. 
Висновки 

Було проведено аналіз історичного розвитку способів шифрування та взаємовідповідність 
елементарним геометричним об’єктам – складність та специфіка задачі визначає складність та геометричний 
сенс способу шифрування. Розглядаючи історичну ретроспективу еволюції способів шифрування можна 
зробити наступні висновки: 

- збільшення виду і складності базової кривої геометричного об’єкту; 
- застосування якісно нових замість застарілих підходів зсуву та заміни; 
- розвиток принципово нових математичних апаратів для застосування у криптографії. 
Також необхідно відмітити, що якщо відкинути формальні вимоги задачі шифрування, то, виходячи 

з табл. 1, отримуємо значну область варіацій для задач шифрування, а завдяки комбінації різноманітних 
геометричних об’єктів та їх властивостей можна значно збільшити складність шифру. 

На наш погляд, у подальших дослідженнях з даної тематики доречно розвивати математичних 
апарат геометричного моделювання БН-числення як перспективного та принципово нового апарату для 
розв’язку задач криптографії. 
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УДК 515.2                                                                    
  О.А. НІКІТЕНКО 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 
 

ПОБУДОВА ТА  АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС  
СПРЯЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ  

 
 Робота присвячена аналітичному опису та комп’ютерному моделюванню спряжених поверхонь 
обертання. Для аналітичного опису криволінійних поверхонь було запропоновано алгоритм, який базується 
на використанні лінійчатих аксоїдів. Були розглянуті наступні пари спряжених поверхонь: два 
однопорожнинних гіперболоїда обертання, сфера і глобоїд, глобоїд та закритий тор. Усі поверхні було 
побудовано в графічному редакторі AutoCAD з використанням команди “Моделювання сітки обертання”. 

Ключові слова: спряжені поверхні, аксоїд, однопорожнинний гіперболоїд обертання, сфера,  
глобоїд, закритий тор. 
 

О.А. НИКИТЕНКО 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

 
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ    
  СОПРЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  ВРАЩЕНИЯ 

 
Работа посвящена аналитическому описанию и компьютерному моделированию сопряженных 

поверхностей вращения. Для аналитического описания криволинейных поверхностей был предложен 
алгоритм, который базируется на применении линейчатых аксоидов. Были рассмотрены следующие пары 
сопряженных поверхностей: два однополостных гиперболоида вращения, сфера и глобоид, глобоид и 
закрытый тор. Все поверхности были построены в графическом редакторе AutoCAD с использованием 
команды “Моделирование сетки вращения”.   

Ключевые слова: сопряженные поверхности, аксоид, однополостный гиперболоид вращения, сфера, 
глобоид, закрытый тор. 
 

O.NIKITENKO 
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture 

 
CONSTRUCTION AND ANALYTICAL DESCRIPTION  OF 

CONJUGATED SURFACES OF REVOLUTION 
 

The work is devoted to analytical description and computer modelling of conjugated surfaces of revolution. 
The algorithm was proposed for analytical description of curved surfaces, which is based on the use of line axoids. 
There were the following pairs of conjugated surfaces: two one-sheeted hyperboloids, surface of a sphere and 
globoid, globoid and closed torus. All surfaces have been built in the graphic editor AutoCAD using the command 
"Modelling of the grid rotation.". 

Keywords: conjugated surfaces, axoids one-sheeted hyperboloid of rotation, surface of a sphere, globoid, 
closed torus. 
 

Постановка проблеми 
На даний час теорія спряжених поверхонь  в працях сучасних вчених вже достатньо вивчена. Такі 

поверхні використовуються у різноманітних зубчастих зачепленнях і в гвинтових компресорах. 
Особливістю формоутворення таких поверхонь є те, що вони проектуються у парі з урахуванням взаємно 
обвідного руху. Це, в свою чергу, розкриває широке поле діяльності для науковців, проектантів та 
пошукувачів в цій області.   

 
Аналіз основних пошуків та публікацій 

 В попередній роботі було розглянуто побудову спряжених криволінійних поверхонь – а саме для 
гвинтової поверхні були побудовані спряжені криволінійна поверхня обертання та криволінійний гелікоїд. 
Для їх побудови було використано діаграму кінематичного гвинта для таких поверхонь з урахуванням 
положень обвідних аксоїдів.  

Формування цілі досліджень 
В цій роботі постає питання про побудову спряжених поверхонь, які можна описати аналітично. 

Тобто, не тільки побудувати спряжену поверхню для заданої у графічному редакторі, але й подати 
аналітичний опис формоутвореної поверхні.  
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Основна частина 

  Для формування спряжених поверхонь використовують  метод діаграми кінематичного гвинта. Ще 
у 1963 році А.М. Підкоритов запровадив її використання для спряжених лінійчастих і криволінійних 
поверхонь обертання і гвинтових [1]. Суть цього методу складається у тому, що в діаграмі, побудованою за 
заданими вихідними параметрами: відстанню та кутом між осями спряжених поверхонь, – легко 
визначаються інші необхідні параметри. Але можна також знайти  іх.  

Закон побудови діаграми кінематичного гвинта базується на такій теоремі спряжених поверхонь: 
пряма, яка проходить через точку контакту перпендикулярна до твірної l та повинна перетинати обидві осі 
поверхонь (рис. 1). Виходячи з цього, зробимо комплексне креслення осей і твірної (рис. 2). Використавши 
формули аналітичної геометрії ми отримуємо формули для визначення необхідних параметрів.  

Якщо задані ∆, ϕ і α, то відстань а визначається за формулою: 

2
)(2sin αϕα tgctga +∆

=                                                                         (1) 

Необхідно додати, що ця формула значно полегшує визначення необхідних даних для 
криволінійних поверхонь обертання, так як у цьому випадку діаграма досить громіздка і вимагає 
допоміжних побудов та вимірювань. Отже, для побудови спряжених поверхонь обертання ми можемо 
користуватися як діаграмою (графічний метод) як і формулою (1) (аналітичний метод). 

Для того, щоб розглянути криволінійні спряжені поверхні обертання, необхідно спочатку 
розглянути спряження лінійчастих поверхонь, які будуть, в свою чергу, допоміжними аксоїдами. Такою 
поверхнею є однопорожнинний гіперболоїд обертання. Нехай задана відстань ∆ і кут ϕ між осями, і 
гіперболоїд, у якого кут нахилу α. За формулою (1) визначаємо радіус його горловини а. Радіус горловини 
спряженого гіперболоїда дорівнює b = ∆ – а, а кут нахилу твірної β  = ϕ – α.       

Для аналітичного опису введемо системи координат O1x1y1z1 та O2x2y2z2, які пов’язані з кожною 
поверхнею – осі і та  j співнаправлені з осями z1 та z2 (рис. 1). 

       
Рис. 1.                                                            Рис. 2. 
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(3) 
Запишемо рівняння (3) шуканої поверхні в координатах O1x1y1z1:   

1)cossin()()sincos(
22

2

2

2

2

2
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+
−
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+

−

β
ϕϕϕϕ

ctgb
zx

b
y

b
zx

.                                     (4) 

Зробимо заміну b = ∆ – а та  β = ϕ – α: 
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Система з двох рівнянь (2) та (5) визначає в просторі твірну l. 
Комп’ютерна модель цих двох поверхонь зводиться до побудови двох осей i  і  j та твірної l (рис.1) 

яка за допомогою команди “Моделювання сітки обертання” утворює обидві поверхні (рис. 3).      
Для аналітичного визначення спряжених криволінійних поверхонь пропонуємо наступний 

алгоритм: 
1. Задається змінний параметр α (кут нахилу аксоїдної твірної) заданої поверхні, визначається 

залежний від нього параметр а за формулою (1).  
2. На відстані у = а маємо переріз поверхні (коло, еліпс, тощо). 

3. Точка К перетину аксоїдної твірної l  і утвореного перерізу визначається системою:
( , ) 0

xctgα
f x z
z

=
 = −

. 

4. Отримані координати точки К переводяться з системи O1x1y1z1 до O2x2y2z2 (рис. 4).                                                                  
5. При необхідності пункти 1-4 повторюються. 
6. За даними координатами отриманих точок визначаються необхідні параметри кривої (наприклад, 

радіус, координати центра та інші). 

   
 

Рис. 3.                                                                                                 Рис. 4. 
 
 А зараз розглянемо алгоритм побудови двох спряжених поверхонь на прикладі, де однією з них є 
сфера з радіусом R. Звісно, спряженою поверхнею буде поверхня обертання, твірна якої є дугою з таким 
самим радіусом R. Але докажемо це аналітично. Нехай задано ∆ і ϕ. Задамо змінний α  і визначимо параметр 

а. На відстані у = а маємо переріз сфери: 2222 aRzx −=+ . Точку перетину утвореного кола і аксоїдної 
твірної l визначаємо системою: 

2 2 2 2

xctgα
x z R a
z

 + = −


= −
.                                                                        (6) 

 Координати шуканої точки К: ( )cos;;sin 2222 αα aRaaR −− . Переводимо ці координати у 
систему координат шуканої спряженої поверхні. Для того, щоб отримати профіль шуканої поверхні 
обертання визначимо координати по осі z та радіус кола, яке утворюється при оберті точки К навколо осі j. 

Координата  z: βcos22 aRz −−= . 

Радіус  r: 2222 )(sin)( aaRr −∆+−= β . 
 Щоб визначити характер кривої (коло або еліпс),  було задано три аксоїдних твірних і відповідно 
визначимо три точки шуканої кривої. Склавши систему з трьох рівнянь з трьома невідомими (х0, мала та 
велика осі еліпса), визначаємо, що велика і мала осі рівні, тобто крива є частиною кола.   
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Для визначення радіуса кола, в нашому випадку, достатньо мати дві точки на площині – ( a−∆ ;0) 
(точка дотику на коротшій відстані між поверхнями) і довільна точка з координатами  

2222 )(sin)(( aaR −∆+− β  ; βcos22 aR −− ). Склавши систему рівнянь, отримуємо r = R з центом 
в точці ( ∆ ,0,0). Тобто, маємо глобоїд – внутрішню частину тора (рис. 5).  Класичне рівняння тора: 

)(4)( 222222222 yxRrRzyx +=−+++ . 
 Так як у нашому випадку ∆=R  і Rr = , то рівняння отриманої поверхні в системі O2x2y2z2: 

)(4)( 222222222 yxRzyx +∆=−∆+++ .                                               (7) 
Тепер розглянемо обернену задачу – для заданого глобоїда побудуємо спряжену поверхню 

обертання. Якщо центр твірного кола збігається з віссю шуканої спряженої поверхні, то шуканою 
спряженою поверхнею буде сфера з радіусом твірного кола глобоїда (рис. 5).  

Розглянемо випадок, коли відстань між поверхнями R<∆ , тобто шуканою спряженою поверхнею 
буде закритий тор. Розв’язуємо задачу згідно з запропонованим алгоритмом: задаємо α, визначаємо а і 
складаємо систему: 

2 2 2 2 2 2 2 2( ) 4 ( )
xctgα

x a z R r R x a
z

 + + + − = +


= −
. 

 Ця система зводиться до біквадратного рівняння: 

0sin)4)(()sin4)(sin2( 422222224222224 =−−++−−++ aaRraRxRraRx αα .                (8) 
 Так як твірною шуканої поверхні є дуга кола і відома точка контакту на коротшій відстані між 
осями ( a−∆ ;0;0) , то достатньо визначити лише одну точку контакту,  її координати:  ( ; ; -xctgαx a ). 
Перевівши координати у систему O2x2y2z2, визначаємо радіус та центр кола.  

В нашому випадку при ∆ = 25, ϕ = 20 та рівнянні заданого глобоїда в системі O1x1y1z1: 

)(354)2535( 222222222 yxzyx +⋅=−+++  
маємо рівняння шуканого закритого тора в системі O2x2y2z2 : 

)(134)2813( 222222222 yxzyx +⋅=−+++ . 
 Дві спряжені поверхні представлено на рис. 6. 

        
Рис. 5.                                                                                                      Рис. 6.                 

 
Висновки та перспективи подальшої роботи 

 В роботі було запропоновано алгоритм для аналітичного опису спряжених криволінійних 
поверхонь обертання. Цей алгоритм базується на використання лінійчатих аксоїдів – одно порожнинних 
гіперболоїдів обертання. Були розглянуті такі пари спряжених поверхонь: два гіперболоїда, сфера та глобо 
їд, глобо їд та закритий тор.  Розглянуті поверхні були побудовані графічному редакторі AutoCAD  за 
допомогою команди “Моделювання сітки обертання”.     

Наступним кроком цієї роботи буде побудова комп’ютерної моделі спряжених криволінійних 
поверхонь, у яких твірні – криві другого порядку. 
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26-УЗЛОВОГО КУБИЧЕСКОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 
 

Работа посвящена построению кусочно-трилинейного базиса для 26-узлового кубического 
конечного элемента. Показано, что с помощью процедуры усреднения можно строить аппроксимации 
гармонических функций с большей точностью, чем при использовании базисов более высокого порядка. 

Ключевые слова: кусочно-трилинейный базис, аппроксимация гармонических функций, процедура 
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26–ВУЗЛОВОГО КУБІЧНОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА 
 

Робота присвячена побудові кусочно-трилінійного базису для 26-вузлового кубічного скінченного 
елемента. Показано, що за допомогою процедури усереднення можна будувати апроксимації гармонічних 
функцій з вищою точністю, аніж при використанні базисів більш високого порядку. 

Ключові слова: кусочно-трилінійний базис, апроксимація гармонічних функцій, процедура 
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PIECEWISE TRILINEAR BASIS OF 26-NODE CUBIC FINITE ELEMENT 

 
The aim of the study was to building 26-node cubic finite element of piecewise trilinear basis by which it 

will be possible to construct approximations of the solution of the Laplace equation with  is not inferior in accuracy 
of higher order approximations. It is shown that by using an averaging procedure can build approximations 
harmonic functions with a higher accuracy than when using higher order of  basis. 

Keywords: piecewise trilinear basis, harmonic approximation functions, procedure of averaging. 
 

Постановка проблемы 
С активным внедрением в инженерную практику вычислительной техники наиболее эффективным 

приближенным методом решения прикладных задач механики является метод конечных элементов. 
Ключевая идея МКЭ заключается в разбиении сплошной среды на области – конечные элементы (КЭ), в 
которых поведение среды описывается с помощью отдельных наборов функций – базисных функций (БФ). 
При решении задач математической физики в 3D областях наиболее распространенными формами 
объемных конечных элементов являются четырехгранные и шестигранные конечные элементы [1–3]. 
Актуальность работы состоит в необходимости создания новых подходов к конструированию 
интерполяционных полиномов для задач восстановления функций.  

Один из путей улучшения модели – это усреднение ординарных математических моделей. При этом 
использование взвешенного усреднения способствует повышению точности, чувствительности модели. 
Широкое применение взвешенного усреднения обусловлено, прежде всего, существованием глубоких 
связей между различными методами дискретизации. 

Анализ публикаций по теме исследования 
Процедура усреднения в математическом моделировании имеет универсальный характер и, как 

правило, является надежным средством усовершенствования модели, метода, расчетной схемы. Конкретные 
примеры описаны в [4, 8]. Было установлено, что идеи усреднения присутствуют во многих численных 
методах. В частности, расчетная формула столь популярного метода, как метод конечных разностей (МСР), 
представляет собой среднее арифметическое в случае квадратной сетки, среднее взвешенное в случае 
прямоугольной сетки и адаптированного шаблона. Метод конечных элементов (МКЭ) также использует 
усреднения при построении интерполяционного полинома на отдельном элементе. В схемах случайных 
блужданий метода Монте-Карло тоже используется взвешенное усреднение. Это дает возможность для 
создания новых моделей и методов. 
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Классические базисы для пространственных элементов были получены методами матричной 

алгебры [1-3]. Геометрический подход, комбинированный алгебро-геометрический метод и компьютерный 
эксперимент позволили построить альтернативные базисы [5-7] для 20, 32 и 44 узловых моделей.  
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Следует отметить, что модели [5-7] удовлетворяют требованиям межэлементной непрерывности и 

геометрической изотропии, имеют положительный спектр поузлового распределения равномерной массовой 
силы. Однако увеличение порядка КЭ в данных моделях привело к повышению степени интерполяционного 
полинома, и как следствие к нежелательным осцилляциям на границе элемента. Кроме того неравномерное 
распределение узлов на границе, а именно концентрация узлов на ребрах и вершинах и отсутствие узлов на 
гранях элемента, может повлиять на вычислительную точность модели. 

Трилинейный базис простейшего 8-узлового КЭ кубической формы с базисными функциями  

)1,1,1()1)(1)(1(
8
1

±=±=±=+++= iiiiiijN ζηξζζηηξξ  обладает уникальными свойствами – его базисные 

функции являются гармоническими и линейно изменяются между соседними узлами на границе элемента. 
Вследствие чего он хорошо приспособлен для аппроксимации решений задачи Дирихле для уравнения 
Лапласа. Поэтому привлекательно выглядит перспектива построения базиса 26-узлового КЭ кубической 
формы, сохраняющего преимущества трилинейного базиса. 

Цель статьи 
Построить кусочно-трилинейный базис 26-узлового КЭ кубической формы, с помощью которого 

можно строить аппроксимации гармонических функций, не уступающие по точности аппроксимациям более 
высокого порядка.   

Основная часть 
Построим формулу усреднения для гармонической функции, в которой значение функции в центре 

куба выражается через ее значения в 26-ти узлах на границе куба (рис.1).   

 
Рис. 1. Кусочно-трилинейный 26-узловой КЭ 

Для этого по формуле Тейлора выразим значения восстанавливаемой функции в граничных узлах 
через ее значения и значения ее производных в центре куба с точностью до O(h8), где h – половина длины 
ребра куба. Отдельно просуммируем значения функций в тех узлах, которые находятся на одинаковом 
расстоянии от центра куба. 
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В формулах (1) uk – значение функции в k-ом узле на поверхности куба, u0 – значение функции в 
центре куба, все смешанные производные тоже вычисляются в центре куба. При этом было учтено, что  
 функция ),,( zyxu  удовлетворяет уравнению Лапласа ( 0)2()2()2( =++ zzyyxx uuu ). 

Комбинируя формулы (1), можно избавиться от слагаемых, содержащих множитель h4, что 
позволяет получить 14-тиузловую и 18-тиузловую формулы усреднения с положительными 
коэффициентами, имеющие погрешность порядка O(h6): 
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(4)  или 
Требование положительности коэффициентов усреднения связано с тем, что только в этом случае 

коэффициенты можно интерпретировать как переходные вероятности (из центра куба в граничные узлы), 
которые используются в методе Монте-Карло при решении задачи Дирихле для уравнения Лапласа. 

Комбинируя формулы (2), (4) получаем единственную формулу усреднения с положительными 
коэффициентами, имеющую погрешность порядка O(h8): 
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Кусочно-трилинейные БФ 26-узлового КЭ можно задать компактными аналитическими 
выражениями с помощью трехмерного аналога функции-пагоды y)П(x,  [10], которая определяется 
следующим образом: 
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где )(),(),( zóõ θθθ  – функции Хевисайда. Базисные функции строим таким образом, чтобы их значения в 
центре куба совпадали с соответствующими коэффициентами усреднения в формуле (6): 
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(9) 
Функции (6)-(8) фактически представляют собой взвешенные средние трилинейных базисных 

функций, определенных в восьми кубиках с длинами ребер равными единице, на которые естественным 
образом делится КЭ-26 (рис. 1). 

Легко проверить, что функции (6)-(8) удовлетворяют обязательным требованиям, предъявляемым к 
базисным функциям: 

 
),26,1,26,1(),( === kiyxN ikkki δ  где ikδ - символ Кронекера; 

.1),(
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1
=∑
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В работах [5-7] качество моделей определяется наличием положительного спектра поузловой 

нагрузки, минимальным значением следа матрицы жесткости КЭ и гармоничностью базисов по Привалову и 
Кёбе. В нашей работе мы предлагаем оценить качество полученной модели непосредственными расчетами 
на конкретном примере и подсчетом среднего квадратического отклонения. 

Для тестирования выберем известную гармоническую функцию 

222 )3()1()2(

10),,(
−+−+−

=
zyx

zyxu , которая описывает распределение потенциала точечного 

заряда, расположенного в точке М(2,1,3). Рассчитаем значения uk этой функции в 26-ти граничных узлах 
куба со стороной 2h=1 с центром в точке Мо(0,0,0) . Эти значения используем для построения 
аппроксимации ),,( zyxu  функции ),,( zyxu   внутри куба по известной в МКЭ формуле: 
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Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
Для оценки точности полученных формул будем использовать значение среднего квадратического 

отклонения: 
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где V – объём КЭ (=1 куб.ед.), u  – точное значение функции,
 
u  – приближенное значение.  

 
Таблица 1 

Расчет точных и приближенных значений функции ),,( zyxu  
Координаты 
точки Мk 

Точные 
значения 

Приближенные значения/относительные погрешности 
Базис (6)-(8) Базис СКЭ-20  [6] Базис СКЭ-32  [7] 
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0,0018% 
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0,013% 
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 2,753713564 2,753778405 
0,0023% 

2,753985216 
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0,0066% 
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 2,654893245 2,654973302 
0,003% 

2,654856821 
0,0014% 

2,652864895 
0,076% 

( )0,0,0  2,672612419 
2,672612331 

50,33 10 %−⋅  
2,673381283 

0,029% 
2,673251904 

0,024% 
Среднее квадратическое 

отклонение 0,0021 0,0033 0,0032 
 

Результаты расчетов показывают, что увеличение числа узлов на ребрах элемента с 12-ти в модели 
СКЭ-20 до 24-х в модели СКЭ-32 практически не повысило точность аппроксимации гармонических 
функций. Использование же 6-ти дополнительных узлов в центре граней куба и применение кусочно-
трилинейного базиса 26-узлового КЭ заметно уменьшило среднюю погрешность вычислений. 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

В работе построен кусочно-трилинейный базис 26-узлового КЭ кубической формы, базисные 
функции которого являются гармоническими внутри куба за исключением множества меры ноль. Этот базис 
позволяет строить более точные аппроксимации гармонических функций, чем при использовании базисов 
более высокого порядка моделей СКЭ-20, СКЭ-32. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТАНІВ НЕБОЗВОДУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ ISO 15469:2008 «РОЗПОДІЛ ЯСКРАВОСТІ 

ДЕННОГО СВІТЛА» 
 

На основі кліматичних даних у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 «Розподіл яскравості 
денного світла» визначені стандартні типи небозводу для території України. Проведено моделювання 
спектрального складу сонячного випромінювання та просторового розподілу яскравості по небу. 
Запропонована карта уточненого світлокліматичного районування території країни. 

Ключові слова: будівельна кліматологія, світлокліматичне районування території, сонячне 
світлове випромінювання, стандартизований МКО тип небозводу. 

 
Д.А. РАДОМЦЕВ, О.В. СЕРГЕЙЧУК 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЙ НЕБОСВОДА НА ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДСТУ ISO 15469:2008 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ ДНЕВНОГО СВЕТА» 

 
На основе климатических данных в соответствии с ДСТУ ISO 15469:2008 «Распределение 

яркости дневного света» определены стандартные типы небосводов для территории Украины. Проведено 
моделирование спектрального состава солнечного излучения и пространственного распределения яркости 
по небу. Предложена карта уточнённого светоклиматического районирования территории Украины. 

Ключевые слова: строительная климатология, светоклиматическое районирование территории, 
солнечное световое излучение, стандартизированный МКО тип небосвода. 

 
D. RADOMTSEV, O. SERGEYCHUK 

Kiev National University of Construction and Architecture 

MODELING OF SKY CONDITIONS FOR THE TERRITORY OF UKRAINE ACCORDING TO              
DSTU ISO 15469:2008 «SPATIAL DISTRIBUTION OF DAYLIGHT» 

 
Basing on the climate data according to the DSTU ISO 15469:2008 «Spatial distribution of daylight» have 

been defined the standard types of skies for the territory of Ukraine. Have been done the modeling of solar 
radiation’s spectra and spatial luminance distribution. The detail map of light-climate zoning of the territory of 
Ukraine have been propose. 

Keywords: building climatology, light-climate zoning of the territory, solar radiation, CIE standard sky. 
 

Постановка проблеми 
 Одним з напрямків досліджень в будівельній світлофізиці є вивчення станів атмосфери за 

світловими характеристиками. Результатами наукових розробок стають математичні моделі, що описують 
розподіл яскравості по небу у певній географічній точці за різних кліматичних та атмосферних умов. Наразі 
широкого використання набувають моделі небозводу стандартизовані Міжнародною комісією з освітленості 
– CIE S 011/E:2003 [1], прийнята на території України у вигляді стандарту ДСТУ                           ISO 
15469:2008 [2]. З огляду на те, що вказаний нормативний документ надає лише математичне описання 
розподілу денного світла, актуальним є визначення градацій небозводу для всієї території України на основі 
кліматичних даних за ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 [3] та виокремлення шляхів впровадження моделі до 
розробки інженерних методів розрахунку і нормування природного освітлення приміщень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 З часу введення стандарту ISO 15469 у Європі (2004 р.) вже проведені дослідження градації типів 

небозводу для Гонконгу [4], Чилі [5] та Сінгапуру [6]. Детальний опис алгоритму підбору та визначення 
групи стандартизованих типів неба для м. Києва та західної частини Україна зроблено у [7,8]. 

Світлокліматичне районування території СРСР (включно з Україною) проводилось за методикою 
Гусєва у [9,10]. У [11] за вищезазначеною методикою розроблена карта світлокліматичних поясів України з 
4 світловими зонами. Пізніше у [12] запропонована методика зонування за показниками «сумарна 
енергетична освітленість/коефіцієнт світлового клімату» та наведена карта світлокліматичного районування 
території України, що прийнята у [13] в якості архітектурно-будівельної норми. 

Ціллю статті є визначення відповідності світлофізичних станів небозводу на території України до 
стандартизованих типів неба за МКО [1], проведення моделювання неба за результатами визначення та 
окреслення пропозицій щодо впровадження результатів досліджень до задач будівельної світлофізики. 
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Основна частина 
Стандарт [1] впроваджує 15 типів небозводів, що розподіляються за хмарністю на 3 групи по 5 типів 

в кожній – хмарне небо, з мінливою хмарністю та безхмарне. Кожний зі станів неба описаний математично 
за допомогою єдиної формули розподілу яскравості по небозводу. Геометричний апарат моделі складається 
з наступних елементів: 

- небозводу представленого у вигляді півсфери одиничного радіуса у сферичній системи 
координат; 

- Сонця – точки на поверхні небозводу, положення якої визначається азимутом та висотою 
сонцестояння у задані час та день року; 

- довільного елементу небозводу – розрахункової точки з заданим азимутом та кутовою висотою, 
для якої визначається відносна або абсолютна яскравість. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 1. Геометричний апарат моделі стандартизованих типів небосхилів 

 
Головними параметрами системи є дві функції, що пов’язують взаємне розташування елементів: 
- ϕ(Z) – функція градації яскравості, що поєднує вертикальне положення елементу небозводу та 

зеніту, описуючи вертикальний розподіл яскравості від горизонту до зеніту; 
-  – функція індикатриси розсіювання, що поєднує горизонтальне положення елементу 

небосхилу та Сонця, описуючи горизонтальний розподіл яскравості. 
Кожний з типів небозводу характеризується шістьма світлокліматичними параметрами та 

індивідуальним набором коефіцієнтів за двома значеннями функцій [2, табл.1], що підставляються в 
формулу розрахунку відносної яскравості елементу небозводу: 

 

, (1) 

де      – яскравість довільного елементу небозводу, кд/м2; 
          – яскравість в зеніті небозводу, кд/м2; 
            – кутова висота довільного елементу небозводу, рад; 
            – зенітний кут довільного елементу небозводу, рад; 
            – кутова відстань від довільного елементу небозводу до Сонця, рад; 
           – зенітний кут Сонця, рад; 
          a, b, c, d, e – коефіцієнти, що визначають групу градацій та індикатрис типу небозводу, [2, табл.1]. 
 

Визначення типів небозводів ґрунтується на детальному описі математичної моделі за [14] та 
запропонованою методикою у [7]. Відповідно до методики проведення світлокліматичного районування 
території СРСР [9, с. 28] для розрахунків обрані середньорічні дані. Основною вихідною інформацією є 
кліматичні дані за табл. №№ 2, 8, 24 [3] та супутникові дані щодо яскравості в зеніті у містах [15]. Відсутні 
дані щодо яскравості в містах східної частини України отримані за методикою [15] в процесі розрахунку за 
ARSC-CIE моделлю небозводу [16], відповідно до якої яскравість в зеніті визначається за формулою: 

 
, (2) 
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де Dv – миттєва горизонтальна дифузна радіація при реальних умовах хмарності, Вт/м2; 
ai, ci, ci

’, di – коефіцієнти, які визначають світлокліматичні характеристики небозводу за e-коефіцієнтом 
прозорості атмосфери, [16, табл.4] що розраховується за формулою: 
 

, (3) 
 

 

E – миттєва нормальна пряма радіація при реальних умовах хмарності, Вт/м2; 
Δ – відносна яскравість небозводу, що визначається за формулою: 
 

, (4) 

де m – відносна оптична маса атмосфери; 
 – енергетична освітленість площини, яка є нормальною до випромінювання на середній відстані від 

Сонця до Землі.  = 1366,1 Вт/м2; 
Відповідно до [14] головним параметром, що характеризує тип небозводу для конкретної 

місцевості, є  – співвідношення яскравості у зеніті до горизонтальної дифузної освітленості під 
відкритим небозводом. З огляду на те, що наявні супутникові дані є моментальними світловими 
величинами, а значення дифузної освітленості є сумарними за місяць енергетичними величинами, для 
коректного співвідношення даних треба провести ряд математичних перетворень: 
1. Знайти середньорічне значення енергетичної дифузної сонячної радіації. На основі даних за табл. 8 [3] 
для 12 місяців виводиться середнє арифметичне значення. 
2. Розрахувати моментальне значення розсіяного випромінювання. Визначення відбувається за допомогою 
програмного комплексу “Atmospheric radiation” базуючись на розрахунку довжини світлового дня для 
цивільних присмерків, що наведений у [17]. 
3. Визначити світловий еквівалент на основі спектрального складу сонячного випромінювання та 
розрахувати середньорічне моментальне значення горизонтальної дифузної освітленості. Світловий потік 
джерела з суцільним спектром розраховується за формулою: 

 
, (5) 

де Ф – світловий потік, лм; 
 – спектральна щільність потоку випромінювання; 

 – відносна спектральна світлова ефективність. 
Спектральна щільність потоку розрахована за допомогою програмного комплексу “SMARTS”, 

розробленого Національною лабораторією відновлювальної енергетики США [18]. Результатом розрахунку 
спектральної щільності є дані щодо потужності потоку світла для елементарної довжини хвилі в діапазоні 
280÷4000 нм (рис.2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Графіки спектрального складу сонячного випромінювання для м. Києва о 1200  15.VI та 15.XII  
на межі атмосфери та на горизонтальній поверхні Землі 
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На основі отриманих даних та графіків розподілу спектру знайдені коефіцієнти відносної 
спектральної щільності випромінювання з кроком через 10 нм (табл.1), та значення світлового еквівалента 
для дифузного сонячного випромінювання. 

Таблиця 1. 
 Відносна спектральна щільність потоку випромінювання  у видимому спектрі для м. Києва,15.VI. 

Довжина хвилі, нм 
 

Довжина хвилі, нм 
 

Довжина хвилі, нм 
 

380 0.42139978 520 0.879320875 660 0.746915842 
390 0.520214975 530 0.90106266 670 0.771589105 
400 0.710395 540 0.846219616 680 0.761206791 
410 0.671308171 550 0.886405277 690 0.594356907 
420 0.763527544 560 0.835104434 700 0.692194943 
430 0.607059973 570 0.804812508 710 0.720776841 
440 0.821179919 580 0.817882008 720 0.515207036 
450 0.963967 590 0.741297178 730 0.593868328 
460 0.955661414 600 0.791620862 740 0.67228533 
470 0.928789544 610 0.797239526 750 0.678148284 
480 0.969463784 620 0.794308049 760 0.074911445 
490 0.972761695 630 0.734701356 770 0.630145352 
500 0.909490656 640 0.778917797 780 0.628557469 
510 0.898741908 650 0.748748015   

Значення відносного розподілу спектру для інших розрахункових днів отримуються шляхом 
лінійного інтерполювання. Таким чином, підставивши у формулу (8) коефіцієнти спектральної щільності 
потоку та коефіцієнти відносної спектральної світлової ефективності сонячного випромінювання (стор. 63, 
18), отримуємо світлові величини горизонтальної дифузної освітленості. Визначивши середньорічне 
значення співвідношення розсіяної освітленості до яскравості у зеніті, за [14, табл.1] проведено підбір типу 
небозводу для обласних центрів України (табл.2). 

Для порівняння результатів підбору використані дані горизонтальної дифузної радіації за ДСТУ-Н Б 
В.1.1-27:2010 [3, табл. 8] з подальшим перетворенням до світлових величин, абсолютні значення яскравості 
в зеніті [15] та розрахункові значення горизонтальної освітленості, отримані при моделюванні розподілу 
яскравості по півсферичному небозводу відповідно до формули (1). Освітленість розрахункової точки на 
довільно розташованій площині розраховується як інтегральна характеристика світлового поля [19, с. 177]: 

 
, (11) 

де  – яскравість довільного елементу небосхилу в напряму заданому кутами  і , кд/м2; 
         – функція цінності випромінювання; 
              – тілесний кут, в межах якого знаходиться випромінююча світло поверхня. 

Таблиця 2.  
Визначення стандартизованого типу небозводу для території України 

№ 
п/п Назва міста 

, 

МДж/м2 

, 

Вт/м2 

, 

Лк 

,  

Кд/м2 
/ 

 
 

Лк 

/ 
         ,%

 Тип 
неба 

1 Вінниця 164,66 114,33 18221 4450 0,24 18251 0,16 

ІІІ.4 

2 Дніпропетровськ 167,00 116,01 18461 4456 0,24 18668 1,11 
3 Донецьк 165,08 113,22 18022 4430 0,24 18496 2,56 
4 Житомир 164,25 115,44 18252 4483 0,24 18386 0,72 
5 Запоріжжя 167,66 114,98 18230 4461 0,24 18625 2,12 
6 Івано-Франківськ 161,83 112,42 18223 4460 0,24 18615 2,10 
7 Київ 167,41 117,67 18166 4315 0,23 18242 0,41 
8 Кіровоград 169,91 118,03 18695 4434 0,23 18576 0,64 
9 Луганськ 164,16 114,04 18104 4418 0,24 18512 2,20 

10 Луцьк 162,33 114,09 18035 4097 0,23 17635 2,26 
11 Львів 161,33 112,02 18206 4395 0,24 18517 1,68 
12 Миколаїв 165,75 119,17 18812 4671 0,24 19403 3,04 
13 Одеса 166,25 120,03 19026 4617 0,23 19150 0,64 
14 Полтава 166,33 115,49 18303 4378 0,24 18433 0,70 
15 Рівне 162,41 114,15 18035 4175 0,23 17657 2,14 
16 Сімферополь 167,92 121,78 19330 4742 0,24 19490 0,82 
17 Суми 161,08 113,21 18025 4090 0,23 17297 4,20 
18 Тернопіль 161,16 111,90 18254 4461 0,24 18780 2,80 
19 Ужгород 163,16 115,43 18226 4416 0,24 18504 1,50 
20 Харків 163,50 114,92 18222 4323 0,23 18254 0,17 
21 Херсон 165,17 120,14 19014 4672 0,24 19387 1,92 
22 Хмельницький 161,00 111,78 18217 4445 0,24 18704 2,60 
23 Черкаси 166,75 117,17 18246 4432 0,24 18652 2,17 
24 Чернівці 163,58 113,63 18771 4514 0,24 18901 0,68 
25 Чернігів 168,75 117,16 17734 4085 0,23 17347 2,23 
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Рис 3. Уточнена карта світлокліматичного районування території України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (а)                                   (б) 

Рис 4. Розподіл відносної яскравості по півсфері небозводу (а) та по умовній поверхні (б) 
 

Висновки 
В результаті підбору типів небозводу для території України визначено, що за середньорічними 

показниками світлокліматичний стан неба міст країни відповідає єдиному типу небозводу - № ІІІ.4 “Мінлива 
хмарність без градації у напрямку до зеніту, з чіткою сонячною короною”. Результати переведення 
горизонтальної дифузної освітленості з енергетичної величини до світлової

 
співставленні із розрахунковими 

значеннями горизонтальної освітленості за математичною моделлю [2] з обраним типом небозводу. 
Відносна похибка складає 0,16 ÷ 4,20 %, що свідчить про вірогідність обрання типу небозводу для 
розглянутої території. Крім того для території України визначені середньорічні дані щодо яскравості у зеніті 
та побудовані графіки спектрального складу сонячного випромінювання.  

Отримані результати досліджень передбачається впровадити у будівельні стандарти в якості 
коригування розрахунку КПО за методикою ДБН В.2.5-28:2006 в частині заміни розрахункової формули 
коефіцієнта q, що враховує нерівномірну яскравість ділянки хмарного неба МКО, на таблиці із попередньо 
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розрахованими значеннями коефіцієнту при заданих азимуті та кутовій висоті ділянки небозводу. Також 
перспективним вважається можливість впровадження розрахунку відносних та абсолютних значень 
освітленості при проведенні світлотехнічних розрахунків у нових державних стандартах з розрахунку 
природної освітленості у вигляді інженерного методу і/або автоматизованого програмного комплексу. 
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В данной статье рассматривается проблема распознавания зданий на снимках высокого 

пространственного разрешения. Целью исследования является создание новой технологии для 
автоматизации процесса. Методика, опробованная в работе, включает различные методы обработки 
изображения на различных стадиях и подчеркивает необходимость слияния данных во время процедуры 
распознавания объектов.  
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У даній статті розглядається проблема розпізнавання будівель на знімках високого просторового 

розрізнення. Метою дослідження є створення нової технології для автоматизації процесу. Методика, 
випробувана в цій роботі, включає різні методи обробки зображення на різних стадіях і підкреслює 
необхідність злиття даних під час процедури розпізнавання  об’єктів.  
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This article considers the problem of recognition of buildings in images of high spatial resolution. The aim 

of the study is the creation of new technology to automate the process. The technique is tested in this work, various 
methods of image processing at various stages and stresses the need to merge data during the procedure of  
building extraction.  

Keywords: segmentation, histogram, feature space, expert attribute data, remote sensing, extraction of 
buildings. 

 
Постановка проблемы 

В области фотограмметрии и дистанционного зондирования Земли в последние годы 
предпринимаются попытки разработки автоматизированных и полуавтоматических подходов для 
распознавания объектов и, в частности, зданий. Однако сегодня нет общепринятой методологии для 
автоматического распознавания зданий на снимках высокого пространственного разрешения.  

Анализ публикаций по теме исследования 
Наиболее распространенными подходами являются линейные классификаторы, методы анализа с 

использованием множества самоорганизующихся карт, алгоритмы на основе искусственных нейронных 
сетей, подходы на основе геометрических признаков [1-4]. Очевидно, что автоматическое распознавание 
зданий позволит сократить временные и материальные затраты на обновление базы данных географической 
информационной системы и поддержание городских геодезических данных в актуальном состоянии.  

Формулировка целей статьи 
Соответствующие исследования не должны сосредотачиваться на зданиях конкретного типа или 

геометрии (например, скатов крыш). Необходим более широкий подход, включающий тщательное изучение 
общих типов зданий, таких как коммерческие, высотные и постройки частного сектора. Уникальная 
структура каждого типа здания ставит конкретные задачи распознавания.  

Основная часть 
Решением может быть интеграция селективных методик, каждая из которых направлена на здания 

конкретного типа. При распознавании зданий должны быть учтены некоторые аспекты, а именно: 
• особенности комплексов зданий невозможно описать с помощью простой геометрии;  
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• обнаружения края зданий и границ сегмента не могут быть использованы в качестве 

единственного решения в процессе экстракции;  
• изображения необходимо разбить таким образом, чтобы упростить процедуру экстракции;  
• вспомогательные данные, такие как данные ГИС, должны быть использованы для улучшения 

решения;  
• при экстракции трехмерных особенностей следует интегрировать дополнительную 

информацию, например тени;  
• определение характеристик сегмента и идентификация формы необходимы для валидации 

извлеченных сегментов и, следовательно, должны быть включены в процесс. 
Разработанная методика основана на интеграции источников дистанционного зондирования и 

имеющихся данных ГИС. Поскольку здания фигурируют в изображении в широком разнообразии форм и 
спектральных сигнатур, предлагаемая процедура воздерживается от контролируемого обучения системы.  

Предлагаемая интеграция нескольких ГИС-источников, их атрибутов, топологических соотношений 
между растровыми извлеченными сегментами и существующими векторными данными, а также упрощение 
на первом шаге на основе информации эксперта, формируют новый подход для автоматической экстракции 
зданий. Синтез доступных источников данных с пространственным анализом и методами обработки 
изображений обеспечивает надежный подход к решению проблемы и состоит из следующих этапов:  

1. разбиение изображения на участки с элиминацией свободных участков и определением типа 
участка;  

2. анализ гистограммы; 
3. сегментация признаков в пространстве изображения; 
4. добавление атрибутов экспертных данных;  
5. использование теней для верификации и элиминации сегмента зданий;  
6. основанная на геометрических оценках элиминация сегментов с низкой вероятностью быть 

зданием; 
7. нахождение и обобщение контура здания.  
Распознавание основывается на предварительных данных ГИС, которые ограничивают поисковую 

область в пределах сцены. Для локализации поиска на ограниченном участке и возможности сделать 
некоторые упрощающие предположения, на первом этапе изображение разбивается на сегменты. 
Экспертные наборы данных, которые включают информацию об участке, легко доступны для большинства 
территорий во многих странах мира. Более того, каждый участок включает в себя атрибуты, которые 
классифицируют использование здания на участке, будь то промышленное, жилое и т.д., и конкретизируют 
вспомогательную информацию, например такую как площадь. Для получения достоверных данных 
распознавания временной разрыв между получением, обработкой изображения и составлением слоя 
участков должен быть минимальным. Информация о территориальном зонировании каждого участка может 
быть использована для выделения области участка, вероятнее всего, содержащего здание.  

Анализ гистограммы основан на локализации пиков в гистограмме. Пики гистограммы 
представляют доминантные особенности в пределах участка. Поскольку участок - конечное двухмерное 
пространство с ограниченным числом особенностей, здание охватывает значительное число пикселей - по 
существу пики присутствуют во всех 3 полосах RGB-изображения (рис. 1). Около 50% участков содержат 
здания, создающие мажоритарный пик (самый высокий пик на гистограмме). 

 

 
Рис.1. Гистограммы полос 1/2/3 для изображения слева 

 
В других случаях, здание генерирует не мажоритарный пик (рис. 2–4), а в некоторых случаях 

(рис. 5) - существует более чем одно здание на участке. В соответствии с расположением пиков в 
гистограмме, соответствующие пикам особенности сегментированы в пространстве изображения. Сегменты 
затем подвергаются дальнейшей обработке для сглаживания и устранения полостей, если это возможно. 

В настоящий момент, результаты оценивают использование только первых и возможно вторых по 
высоте пиков для участка. Результат начальной сегментации показан на рисунке 6. Окончательные 
результаты распознавания в значительной мере коррелируются с результатами сегментации изображения. 
Все дефекты сегментации сильно влияют на последующую процедуру анализа. Ошибочный сегмент может 
включать островки и разрывы или даже исключить часть здания. Комплексы зданий могут быть извлечены в 
виде нескольких секций и объединены уже на этапе постобработки. 
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Рис.2. Участок с одним зданием, пик не мажоритарный 

 

 
Рис.3. Участок с одним зданием, тень дает еще один почти мажоритарный пик 

 

 
Рис.4. Участок с одним зданием П-образной формы и большой тенью, пики не мажоритарные 

 

 
Рис.5. Участок с несколькими зданиями с различными особенностями крыш 

 

 
Рис.6. Предварительные результаты:  исходное здание слева; сегментированные особенности 

только для мажоритарного пика справа 
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Когда различные пики классифицируются во фрагментах изображения, особенности 

сегментируются как показано на рис. 7. 
  

 
Рис. 7. Результат сегментации двух пиков в гистограмме  

 
Последующие этапы являются механизмом для оценки вероятности сегмента быть частью здания, а 

именно производится анализ размера, тени и геометрии сегментов. Анализ размеров основывается на 
экспертных атрибутивных данных. Ограничение по размеру может использоваться, чтобы устранить 
сегменты, полученные особенности которых не соответствуют экспертным данным участка. Ограничение 
размера оценивается либо с помощью площади, взятой из таблицы атрибутов, или вычисляется как 
минимальный процент размера участка.  

Тени являются способом идентифицировать наличие зданий и отличить жилые здания от 
особенностей земной поверхности. На данном этапе пользователь обязан обеспечить простую индикацию 
направления освещения солнцем. Знание общего направления солнечного освещения может помочь 
различать сегменты, которые имеют тень на корректной позиции и относящиеся к сегментам со зданиями, и 
сегменты, не являющиеся зданиями. 

Анализ тени выявляет трехмерные структуры, но неэффективен для жилых зданий, вокруг которых 
много растительности или высоких деревьев, которые отбрасывают тень на крышу здания, а также в случае 
сложной сигнатуры крыши зданий, когда тени нескольких зданий чередуются, или когда цвет крыши здания 
близок по цвету к тени.  

Отсев сегментов с низкой вероятностью «быть зданием» базируется на геометрии. Для оценки 
геометрической вероятности, «что это - здание», вычисляются следующие параметры: прямоугольность и 
эллиптичность сегмента, массивность, выпуклость и компактность [3]. Данные характеристики проверяются 
индивидуально путем сравнения поведения параметра для объектов «здание» и «не здание». Значение 
каждого параметра затем используется для вычисления вероятности сегмента «быть зданием». Возможность 
наличия полостей в пределах сегмента оценивается как показания для исключения сегмента (полости, 
большие чем ожидается, будут индикатором отсутствия здания). Используются простые ограничения, такие 
как минимальная ширина здания (для пространства, пригодного для жилья или использования в качестве 
рабочей зоны).  

Сегменты, которые определены на основе различных мер не как здания, будут устранены. 
Остальные сегменты преобразуются в векторный полигональный слой для возможной ручной 
постобработки. Разработанный метод на данном этапе позволяет смягчить влияние этапа сегментации, 
определив пороговое значение для сравнения размеров и несколько геометрических мер, определяющих 
соответствующую вероятность сегмента. Предложенные геометрические меры направлены на выявление 
любых зданий и не ограничивают процесс конкретными формами. Тем не менее, тестирование показало их 
некоторое фактическое смещение в сторону прямоугольных зданий. Для усовершенствования этого подхода 
необходимо использование библиотеки известных форм с заранее определенными показателями формы. 

Для поиска контура здания выполняется преобразование растровых сегментов в векторные 
многоугольники как показано ниже.  Результатом всего процесса является векторный файл, который 
содержит многоугольные объекты, а также вероятные многоугольники, которые могут быть зданием (рис.8).  
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Рис. 8. Файл многоугольных форм, созданный для нескольких участков  

 
 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Метод был протестирован для различных сценариев: полный прогон, включая все три этапа 

анализа; исключая анализ размеров; исключая анализ теней; исключая анализ геометрии. Каждый запуск 
обеспечивает возможность изолировать влияние определенного этапа на процесс распознавания, 
следовательно, оценить выгоду для всего процесса. 

Анализ коммерческих зданий обнаружил, что полный прогон, который включает в себя все этапы, 
повышает общую точность распознавания и снижает объем ручной постобработки. Анализ геометрии 
является решающим шагом в общем процессе со значительными влиянием на конечный результат. Анализ 
размеров и анализ тени также играют важную роль и должны быть интегрированы в процесс, чтобы 
уменьшить усилия постобработки.  

Следует заметить, что применение лидарных изображений позволяет существенно расширить 
возможности существующих методов распознавания объектов [5]. Комплексное применение лидарных и  
оптических изображений позволяет значительно улучшить достоверность распознавания зданий, а также 
осуществлять визуализацию результатов в 3D-формате. Поэтому наши дальнейшие усилия будут 
направлены на повышение точности предложенного метода за счет дополнительного использования данных 
лидарной съемки. Результаты распознавания зданий могут быть использованы в дальнейшем для 
трехмерной визуализации пространственных фотограмметрических сцен.  
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ  
ШЛЯХУ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОТА СЕРЕД ПЕРЕШКОД 

 
Наведено метод визначення шляху переміщення мобільного робота по площині серед циліндричних 

перешкод, що виникають на шляху руху робота. Основою метода є побудова геодезичних ліній на 
допоміжній поверхні, пов’язаній з розташуванням перешкод.  

Ключові слова: шлях руху робота, обхід перешкоди, геодезична лінія, унаочнення геодезичної лінії, 
система диференціальних рівнянь, пакет Maple.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОБОТА СРЕДИ ПРЕПЯТСТВИЙ 
 

Приведен метод определения пути перемещения мобильного робота по плоскости среди 
цилиндрических препятствий, которые возникают на пути движения робота. Основой метода является 
построение геодезических линий на вспомогательной поверхности, связанной с расположением 
препятствий.  

Ключевые слова: путь движения робота, обход препятствия, геодезическая линия, визуализация 
геодезической линии, система дифференциальных уравнений, пакет Maple.  
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USE OF GEODESIC LINES FOR DETERMINATION 

WAYS OF MOVING OF MOBILE ROBOT AMONG OBSTACLES 
 

A method over of determination of way of moving of mobile robot on a plane among cylindrical obstacles 
that arise up on the way of motion of robot. Basis of method is a construction of geodesic lines on the auxiliary 
surface related to the location of obstacles.  

Keywords: a way of motion of robot, round of obstacle, geodesic line, visualization of geodesic line, system 
of differential equalizations, package of Maple. 

  
Постановка проблеми 

Сучасна робототехніка спрямована на створення мобільних роботів, призначених для автономного 
переміщення з метою розв’язання комплексу завдань. Типові завдання  пов'язаних із захистом і охороною 
навколишнього середовища, розвідкою місцевості в інтересах різних організацій, тощо. Крім того, мобільні 
роботи здатні інспектувати чи охороняти об’єкти у приміщеннях чи майданчиках, небезпечних для здоров'я 
людей. При цьому основні труднощі полягають у створенні програмного забезпечення, яке б дозволило 
автоматично (або автоматизовано) визначати шлях руху мобільних роботів серед можливих перешкод, 
розташування і кількість яких може змінюватися [1-3]. 

Аналіз останніх досліджень 
За наявністю значної кількості публікацій [1-5], де розглядаються як класичні, так і сучасні підходи до 
алгоритмів трасування, проблема розробки реальних програм керування роботом залишається ще не 
розв’язаною у повній мірі. Це пов'язане з бажанням авторів розв’язати погано формалізовану задачу керування 
на основі єдиного, досить складного, алгоритму при наявності великої кількості різнорідної вхідної інформації.  

У роботах [1-3] наведено огляд методів визначення траєкторії руху мобільних роботів, звідки слідує, 
що у деяких випадках доцільно пожертвувати універсальністю алгоритму завдяки можливості забезпечення 
його ексклюзивності,  тобто спрямованості на проблемну орієнтацію.  

Це стосується, у тому числі, і алгоритмів, призначених для трасування роботів-інспекторів чи 
роботів-охоронців. Такі пристрої призначені для нагляду за зберіганням на обмеженій території небезпечних 
для здоров’я людей речовин, розміщених у ємностях – переважно у циліндричних.  

Для складання ексклюзивного алгоритму необхідно використовувати і особливі математичні засоби, 
які мають спростити штучні “керуючі” навантаження, які має забезпечити алгоритм. Розв’язання 
поставленого завдання здійснено з використанням поняття геодезичної лінії [6]. У роботах [4, 5] наведено 
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спроби розв’язати аналогічну задачу також з використанням геодезичних ліній. Зазначену ідею робіт [4, 5]  
доцільно було б довести до програмної реалізації.  

Постановка задачі 
Розробити метод визначення шляху переміщення мобільного робота по площині серед циліндричних 

перешкод на шляху його руху. Основою метода слід обрати побудову геодезичних ліній на допоміжній 
поверхні, пов’язаній з розташуванням перешкод.  

Основна частина 
Поставлену задачу можна інтерпретувати так. Необхідно визначити шлях інспектування мобільним 

роботом стану небезпечних для здоров’я людей ємностей циліндричної форми, розташованих в закритому 
підвальному приміщенні. Кількість і розташування ємностей можуть періодично змінюватись. З метою 
економних витрат енергії акумулятора шлях має бути найкоротшим, що є виправданим для вибору методу 
геодезичних як основного математичного способу досліджень. 

Запропонований алгоритм складається із таких кроків, пояснення яких одночасно здійснено на 
тривіальному тестовому прикладі.  

Крок 1. На координатній площині 0xy задаємо координати центрів кіл – тобто проекцій циліндрів: 
( 1,2); (2,2); ( 2,0); ( 1,2); (1, 2); (2,0).− − − − Радіуси кіл нехай дорівнюють  0,3 умовних одиниць. 

Крок 2. Задаємо рівняння допоміжної поверхні, пов’язаної з розташуванням циліндричних 
перешкод:   

                        ( , ) ( 1,2) (2,2) ( 2,0) ( 1,2) (1, 2) (2,0)z u v f f f f f f= − + + − + − + − + ,                                   (1) 
де 2 2( , ) 5exp( ( ) ( ) )f a b u a v b= − − − − . 

Крок 3. За описом допоміжної поверхні формуємо систему диференціальних рівнянь геодезичних. 
Описати геодезичну лінію у координатних кривих (u(t), v(t)) можна за допомогою системи рівнянь (тут і далі 
для зручності збережено синтаксис мови Maple): 

                                        (2) 

                      . 
Коефіцієнти другої квадратичної форми та відповідні похідні мають вигляд: 

; ; ; 

; ; 

;                                                            (3) 

; 

; ; 
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. 
Відомо [6], що з врахуванням початкових умов u(0)=u0, v(0)=v0, u'(0)=du0,  v'(0)=dv0 система (2) має 

єдиний розв’язок. Це означає, що через кожну точку поверхні в заданому напрямку проходить тільки одна 
геодезична. Наша мета – виявити саме цю геодезичну криву. 

Крок 4. Завдяки вибору параметра u' (тобто тангенса кута «виходу» геодезичної з точки старту) 
задаємо початковий напрямок геодезичної з точки (-4, -4, z(4, -4)).  

Тут і далі другу початкову умову обраємо у вигляді v'=1. 
Крок 5. Застосовуємо чисельне інтегрування системи рівнянь геодезичних при заданих початкових 

умовах:  
                            desys := dsolve({sys, u(0)=u0, v(0)=v0, D(u)(0)=Du0, D(v)(0)=Dv0}, {u(t),v(t)},  
                                                type=numeric,  output=listprocedure). 
 
Тут через  sys  позначено систему диференціальних рівнянь (2). Опції вказують на те, що розв’язок системи 
диференціальних рівнянь здійснюються чисельно, і що результати будуть виведені у вигляді процедур:    

             
 Вилучити шукані функції u(t) і v(t) з процедури можна за допомогою Maple-операторів підстановок: 
 
                                            U(t) := subs(desys, u(t));     V(t) := subs(desys, v(t));                                                 (4) 
 
При t=tP маємо координати конкретної точки на допоміжній поверхні {U(tP), V(tP), z(U(tP), V(tP))} . 

Крок 6. Визначаємо наближений опис геодезичної у вигляді послідовності точок на допоміжній 
поверхні. Кількість точок на геодезичній обрано N= 550. На рис.1 наведено приклади геодезичних на 
допоміжній поверхні залежно від параметра u'. 
 

 
 

 

а) u'=0,3596 б) u'=3,8480 в) u'=3,8556 
                             Рис 1. Приклади геодезичних на допоміжній поверхні залежно від параметра u'. 

 
Крок 7. Будуємо зображення проекції геодезичної на координатну площину. На рис. 2 наведено 

приклади проекцій геодезичних залежно від параметра u'. Вони визначають траєкторію руху мобільного 
робота, починаючи з точки старту з координатами (–4, –4). 
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а) u'=0,3596 б) u'=3,8480 в) u'=3,8556 

                          Рис. 2. Проекції геодезичних на координатну площину залежно від параметра u'. 
 

Крок 8. Далі оператор-експерт аналізує зображення проекції геодезичної, і коли вона представляє 
інтерес, добавляє її до бібліотеки траєкторій, можливих для даного розташування циліндричних об’єктів. В 
разі необхідності коректування траєкторії перейти до кроку 4. 

На рис. 3 наведено деякі запропоновані траєкторії мобільного робота зі складеної  бібліотеки. 
Продовжуючи інтерпретувати поставлену задачу слід зазначити, що кінцеві точки переміщення робота по 
траєкторії (тобто по проекції на координатну площину побудованої геодезичної) можна пов’язати з місцями 
встановлених пунктів підзарядки акумулятора або обслуговування робота. Крім того, невизначеність  
можливих шляхів робота-охоронця ускладнює несанкційний доступ сторонніх осіб до об’єктів під 
охороною.   
 

   
u'=1,0436 u'=1,2260 u'=2,7992 

   

   
u'=2,8524 u'=2,8676 u'=3,2248 
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u'=3,3540 u'=3,7948 u'=3,8024 

Рис. 3.  Деякі траєкторії мобільного робота з точкою старту (–4, –4).  
 

 Поповнювати бібліотеку траєкторіями мобільного робота доцільно за допомогою анімаційного 
фільму, створеного для їх «генерування». Позначимо N – кількість точок на геодезичній,  M – кількість 
кадрів анімації. 
 Спочатку визначаємо межі зміни параметрів та початкові умови: 
  ustart:= 0: uend:= 5: vstart:= 0: vend:= 5: 
u0:= 2.5: v0:= 0: Dv0:= 1:   
 Далі формуємо циклічні обчислення для заповнення окремих кадрів анімації. Тут a і b – межі зміни 
параметра u': 
for i from 0 to M do 
 Du0 := evalf(а + i*(b - а)/M): 
 Для контролю за відповідністю значення u' і побудованою «картинкою» вводиться строкова змінна: 
str:=cat( "Du =    ", convert(Du0, string), "."): 
 Вводиться та розв’язується система диференціальних рівнянь (2) опису геодезичної: 
 sys:=eq1, eq2: 
  desys:=dsolve({sys,u(0)=u0,v(0)=v0,D(u)(0)=Du0,D(v)(0)=Dv0},{u(t),v(t)},   
                             type=numeric,  utput=listprocedure): 
   u1:=subs(desys,u(t)):  
   v1:=subs(desys,v(t)): 
 Далі виконуються побудови: а) допоміжної поверхні та б) поточної геодезичної на зазначеній 
поверхні, опис якої обрано у вигляді X := [u,v, z(u,v)]: 
   plotX:=plot3d(X, u=ustart..uend, v=vstart..vend,  style=contour, grid=[70, 70],  color=black, thickness=1):   
   geo:=spacecurve(subs(u='u1'(t), v='v1'(t), X), t=0..15, color=black, thickness=6, numpoints=N): 
 Здійснюється формування і–го кадра анімації, де зображується і відповідне значення u': 
   Gr[i] := display({geo,plotX},scaling=constrained, orientation=[-90, 0], axes=BOXED , title=str, 
     axesfont=[TIMES,ROMAN,16], view=[ustart.. uend, vstart.. vend, 0..1]); 
end do: 
 Для створення gif-файлу з анімаційним фільмом необхідно скористатися Maple  ̶  операторами:    
plotsetup(gif, plotoutput= `trassa_1.gif`); 
 display(seq(Gr[i], i=0..M), scaling=CONSTRAINED, insequence=true); 

 
Розглянута в даній статті задача опису та побудови геодезичної на гладкій поверхні може служити 

базою для побудови алгоритму гладкого керування траєкторним рухом мобільного робота у середовищі з 
перешкодами, які апроксимуються гладкими поверхнями. Крім того, складання алгоритму руху по площині 
шляхом використання мнемонічного прийому розгляду руху по неплоскій поверхні має перевагу, адже при 
цьому  можна врахувати різні коефіцієнти прохідності. Тобто плоску топографічну карту з наявністю 
перешкод можна представити як поверхню, заміняючи перешкоди гладкими умовними “пагорбами”. При 
цьому можна врахувати різні витрати ресурсів при русі по вільним від перешкод зонам, що характеризують, 
наприклад, асфальт, грунт, пісок, траву, заболочені місцевості, тощо. Для цього на цій “неплоскій” 
топографічній карті згадані зони необхідно задати додатковими “пагорбами” й “западинами”.  

 
Висновки 

Наведено метод розрахунку маршруту руху мобільного робота по координатній площині за умови 
обходу циліндричних перешкод. Особливістю такого підходу є моделювання перешкоди за допомогою 
спеціально побудованої допоміжної гладкої поверхні. На зазначеній поверхні здійснюється опис та 
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побудова геодезичної лінії, яка виходить із точки старту у наперед заданому напрямку. Тоді проекція на 
координатну площину одержаної геодезичної визначатиме траєкторію руху мобільного робота.  
 Подальші дослідження будуть спрямовані на побудову траєкторії переміщення робота серед 
перешкод, яка має сполучити дві задані точки площини.  
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базисів для скінченних елементів вищих порядків у формі прямокутних рівнобедрених трикутників. 
Ключові слова: трикутний скінченний елемент, гармонічні функції. 
 

Г.Я. ТУЛУЧЕНКО, Н.В. СТАРУН, С.И. БЕЗЕРДЯН 
Херсонский национальный технический университет 

Н.В. ОСИПОВА 
Херсонский государственный университет 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ 
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В статье рассматриваются возможности упрощения геометрического алгоритма построения 

гармонических базисов для конечных элементов высших порядков в форме прямоугольных равнобедренных 
треугольников.  
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IMPROVEMENT OF GEOMETRICAL ALGORITHM FOR CONSTRUCTING THE HARMONIC BASIS 

FOR TRIANGULAR FINITE ELEMENTS 
 

The possibilities of simplifying the geometric algorithm for harmonic bases constructing for finite elements 
of higher orders in the form of rectangular isosceles triangles are discusses in the article. 

Keywords: triangular finite element, harmonic functions. 
 

Постановка проблеми 
При застосуванні методу скінченних елементів (СЕ) до розв’язання ряду граничних та крайових 

задач є доцільним використання СЕ із гармонічними базисними функціями. У загальному випадку базисні 
функції є гармонічними тільки для СЕ першого порядку трикутної та прямокутної форми. Гармонічні 
базисні функції отримують на основі стандартних базисних функцій за допомогою різних методів 
апроксимації. Пошук більш ефективних методів апроксимації за вказаних умов є актуальною проблемою. 
 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
У роботі [1] Пашковським О.В запропонований оригінальний геометричний алгоритм побудови 

гармонічних базисів для скінченних елементів у формі прямокутних рівнобедрених трикутників. Недоліком 
цього алгоритму є надлишкова громіздкість виконуваних перетворень та структури отримуваних при цьому 
базисних функцій.   

У роботі [2] показана ієрархічна процедура побудови базисних функцій скінченних елементів через 
базисні функції скінченних елементів попередніх порядків та базисні функції скінченного елемента 
поточного порядку.     

Формулювання мети дослідження 
Метою дослідження є доведення можливості спрощення геометричного алгоритму побудови 

гармонічних базисів для СЕ у формі прямокутних рівнобедрених трикутників. Доцільно також показати, що 
запропоновані спрощення не призводять до погіршення апроксимаційних властивостей отримуваних 
базисів. 
 

Викладення основного матеріалу дослідження 
У роботі [1] відзначаються такі позитивні якості СЕ у формі прямокутних рівнобедрених 

трикутників:  
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1) можливість їх застосування в сітках із прямокутними СЕ; 
2) кращі показники обумовленості матриці жорсткості при використанні СЕ такого виду у порівнянні із 

використанням СЕ у формі різносторонніх трикутників. 
Головна ідея алгоритму Пашковського О.В. полягає у доповненні прямокутного рівнобедреного 

трикутника до квадрата, завданні граничних умов на сторонах квадрата спеціальними способами і 
розв’язанні задачі Діріхле методом відокремлення змінних. За рахунок спеціально сформованих граничних 
умов отриманий розв’язок для квадратної області є для початкового трикутника базисною функцією. 

Найпростіше за цим алгоритмом утворюються гармонічні базисні функції, які асоційовані з вузлами 
всередині катетів. В цьому випадку заданий трикутний скінченний елемент доповнюється до квадрата як 
показано на рис. 1. На двох суміжних сторонах квадрата задаються нульові граничні умови, а на двох інших 
– протилежні за знаком. Одна із двох останніх умов співпадає із стандартною базисною функцію на стороні 
СЕ. 

Складно утворюються базисні функції, які набувають ненульових значень на гіпотенузі трикутника, 
оскільки в цьому випадку потрібно будувати допоміжну поверхню на квадраті, який складається із чотирьох 
трикутників так, щоб гіпотенузи трикутників утворювали сторони квадрата (рис. 2). Саме цей етап побудови 
базисних функцій автори пропонують спростити. 
 

 
Рис. 1. Приклад утворення графіка гармонічної базисної 

функції, що асоційована з вузлом всередині катета, 
із поверхні, яка гармонічна на квадраті 

 
Рис. 2. Приклад синтезу допоміжної поверхні ( )YXv ;  

 

 
 

Рис. 3. Трикутний СЕ ІІ порядку у формі 
прямокутного рівнобедреного трикутника 

 

Розглянемо трикутний СЕ другого порядку у формі 
прямокутного рівнобедреного трикутника із катетами довжиною 
1. Для наочності подальших перетворень наведемо вирази його 

базисних функцій ( )2
iNS : 

( ) ( )( );12212
1 yxyxNS −−−−=      ( ) ( )yxxNS −−= 142

2 ; 
       ( ) ( );212

3 xxNS −⋅−=                 ( ) ;42
4 xyNS =            (1) 

( ) ( );212
5 yyNS −⋅−=                ( ) ( ).142

6 yxyNS −−=  
Відзначимо, що базисна функція ( )2

4NS  є гармонічною і її 
непотрібно розкладати в ряд Фур’є при реалізації алгоритму 
Пашковського О.В. [1]. Крім того, базисні функції ( )2

5NS  і ( )2
6NS  

 
 

Рис. 4. Трикутний СЕ І порядку у формі 
прямокутного рівнобедреного трикутника 

можна отримати із базисних функцій ( )2
3NS  і ( )2

2NS , відповідно, 
за допомогою замін yx =  і xy = . 

Наведемо також вирази базисних функцій ( )1
iNS

трикутного СЕ першого порядку у формі прямокутного 
рівнобедреного трикутника (рис. 4): 

          ( ) ;11
1 yxNS −−=   ( ) xNS =1

2 ;   ( ) yNS =1
3 .                 (2) 

Очевидно, що базисні функції СЕ першого порядку є 
гармонічними.  

Неважко помітити [2], що між базисними функціями (1) і 
(2) існують співвідношення: 

( ) ( ) ( ) ( )( );
2
1 2

6
2

2
1

1
2

1 NSNSNSNS +⋅−=                ( ) ( ) ( ) ( )( );
2
1 2

4
2

2
1

2
2

3 NSNSNSNS +⋅−=  (3) 
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( ) ( ) ( ) ( )( ).
2
1 2

6
2

4
1

3
2

5 NSNSNSNS +⋅−=  

 
В силу всіх зроблених вище зауважень за алгоритмом Пашковського О.В. необхідно знайти тільки 

одну гармонічну базисну функцію ( )2
2NH . 

В табл. 1 наведені деякі локальні характеристики стандартного { }iNS  та гармонічного { }iNH  
(побудованого за спрощеним алгоритмом) базисів.  

Таблиця 1 
Обчислювальні характеристики різних базисів трикутного СЕ ІІ порядку 

Базис Структура 
базисних функцій 

Число обумовленості  
матриці Грама у нормі 2L  

Величина сліду 
матриці жорсткості 

Стандартний 
{ }iNS  

С
те

пі
нь

 
по

лі
но

ма
 

2 17,209 10,000 

Гармонічний, 
побудований 
за спрощеним 
алгоритмом 
{ }iNH   

К
іл

ьк
іс

ть
 д

од
ан

кі
в 

у 
ча

ст
ин

ни
х 

су
ма

х 3 18,676 8,530 

5 18,839 8,536 

7 18,869 8,538 

 
Спрощення алгоритму не привело до суттєвих змін оцінок локальних характеристик порівняно із 

локальними характеристиками гармонічного базису, побудованого за алгоритмом О.В. Пашковського [3-5]. 
Також зберігається суперечливий характер цих оцінок [4]. Оскільки в роботі [5] показано, що оцінка 
апроксимаційних властивостей базису за числом обумовленості матриці Грама має більшу потужність, тому 
побудуємо ще один базис { }iNM  за рахунок модифікації базисних функцій, які асоційовані із вузлами у 
серединах сторін трикутника. Будемо шукати нові базисні функції у вигляді: 

 
( ) ( ) ( );011000

2
2

2
2 yaxaaNSNM ++⋅=  
( ) ( ) ( )( )yxbbNSNM ++⋅= 1000

2
4

2
4 , 

(4) 

де ija та ijb  − невідомі коефіцієнти. 
Вираз для одного із невідомих коефіцієнтів у формулах (4) найдемо із вимоги рівності в своєму 

вузлі базисної функції одиниці: 
( );12 0010 aa −⋅=    0010 1 bb −= . (5) 

 
Отже, в нашому випадку число обумовленості матриці Грама і велична сліду матриці жорсткості є 

функціями від трьох аргументів: а00, а01 і b00. Для візуалізації їх графіків необхідно використовувати 
чотирьохвимірний простір, тому для наочності викладення результатів досліджень зафіксуємо значення 
параметра b00=1. На рис. 5-6 наведені перерізи графіків функцій: числа обумовленості матриці Грама і 
величини сліду матриці жорсткості, − коли b00=1 в околі точки а00=1, а01=0. 

За своєю структурою функція величини сліду матриці жорсткості є поліномом другого степеня і має 
один мінімум у точці а00=128/113, а01=−177/113, b00=1, який наближено дорівнює 8,56. Розходження із  
табл. 1 викликане тим, що функції виду (3-4) є степеневими, а не тригонометричними поліномами. 

В околі точки а00=1, а01=0, b00=1 (при цих значеннях параметрів маємо стандартний базис) число 
обумовленості матриці Грама має локальний мінімум, який наближно дорівнює 17,209. Тому в околі точки, 
що визначає стандартний базис, характеристика базису за числом обумовленості матриці Грама не може 
бути покращена. В той же час функція числа обумовленості матриці Грама має інші локальні мінімуми  
(рис. 7). 

Таким чином, перехід від стандартного базису до гармонічного для трикутного СЕ другого порядку 
не може приводити до покращення апроксимаційних властивостей, що на практичних задачах показано у 
роботі [5].  
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 Рис. 5. Переріз графіка функції числа обумовленості  
матриці Грама,  коли b00=1 в околі точки а00=1, а01=0. 

 Рис. 6. Переріз графіка функції величини сліду матриці 
жорсткості,  коли b00=1 в околі точки а00=1, а01=0. 

 
Рис. 7. Приклади існування локальних мінімумів на 

перерізі графіка функції числа обумовленості матриці 
Грама,  коли b00=1. 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень 

Запропоноване спрощення алгоритму  
О.В. Пашковського, крім показаної у статті 
розрахункової ефективності, дозволяє поширити 
названий алгоритм на СЕ другого порядку у формі 
різносторонніх прямокутних трикутників, оскільки 
виключає потребу складання квадрата із чотирьох 
рівнобедрених прямокутних трикутників. 

В роботі також показано, що вимога 
гармонічності базису не є вирішальною для 
покращення його апроксимаційних властивостей  
 

навіть при розв’язанні задачі Діріхле, оскільки приводить до погіршення числа обумовленості матриці 
Грама. 

Логічним продовженням даної роботи є дослідження властивостей базисів виду (4), що 
відповідають локальним мінімумам функції числа обумовленості відповідної матриці Грама (рис. 7). 
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МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПЛОСКИХ 
НЕОРІЄНТОВАНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З КУСОЧНО-НЕЛІНІЙНИМИ 

ГРАНИЦЯМИ У БАГАТОЗВ’ЯЗНІЙ ОБЛАСТІ 
 
В даній роботі наведено математичну модель оптимізації розміщення плоских неорієнтованих 

геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області та одержано оцінку 
кількості обмежень у даній моделі. Розроблено модифікований метод імітації відпалу для оптимізації 
розміщення даних об’єктів у зазначеній області. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С КУСОЧНО-НЕЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЦАМИ 

В МНОГОСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ 
 
В данной работе приведена математическая модель оптимизации размещения плоских 

неориентированных геометрических объектов с кусочно-нелинейными границами в многосвязной области и 
получена оценка количества ограничений в данной модели. Разработан модифицированный метод 
имитации отжига для оптимизации размещения данных объектов в указанной области. 

Ключевые слова: математическая модель, неориентированный геометрический объект, 
многосвязная область, метод имитации отжига. 
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OBJECTS WITH SECTIONAL NONLINEAR FRONTIERS IN MULTIPLY AREA 

 
In this paper the mathematical model of optimal placement not oriented plane geometric objects with sectional 

nonlinear frontiers in multiply area is given and estimate of the number of restrictions is obtained. The simulated annealing 
modified method for optimal placement of the objects in specified area is developed. 

Keywords: mathematical model, not oriented geometric object, multiply area, simulated annealing method. 
 

Постановка проблеми 
На теперішній час актуальною науково-прикладною проблемою є розвиток теорії оптимізаційного 

геометричного проектування, тобто розробка нових методів обробки та оптимізаційного перетворення 
складної геометричної інформації для її подальшого ефективного використання. Серед класу задач 
оптимізаційного геометричного проектування найбільш дослідженими є задачі оптимального розміщення 
геометричних об’єктів у двовимірному просторі. Так, існують численні дослідження, які присвячені 
оптимізації розміщення як орієнтованих, так і неорієнтованих плоских геометричних об’єктів з кусочно-
лінійними границями у заданих областях, проводяться дослідження стосовно розміщення орієнтованих 
об’єктів з кусочно-нелінійними границями (границі апроксимуються за допомогою кривих другого порядку, 
що описуються квадратичною формою), розміщення неорієнтованих еліпсів, границі яких апроксимуються 
за допомогою дуг кіл відповідних радіусів, тощо. Слід відзначити, що одним із перспективних напрямів 
наукових досліджень є розробка моделей та методів оптимізації розміщення плоских неорієнтованих 
об’єктів з кусочно-нелінійними (нелінійними) границями у заданих областях, оскільки для апроксимації 
границь даних об’єктів може застосовуватися більш гнучкий інструментарій, наприклад, сплайни NURBS, 
B-сплайни, Акіма-сплайни тощо, при цьому збільшується коефіцієнт заповнення заданих областей за 
рахунок того, що об’єкти розміщення є неорієнтованими. Однією із задач, що сприятиме розвитку вказаного 
напряму, є задача оптимального розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-
нелінійними границями у багатозв’язній області, дослідженню якої присвячено дану роботу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Постановка задачі оптимізаційного розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з 

кусочно-нелінійними границями представлена в роботі [1]. Завданню геометричної інформації для  плоских 
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неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями присвячено роботу [2]. У роботі [3] розроблено 
метод побудови поверхні дотику двох неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями. Розробку 
загальної математичної моделі оптимізації розміщення зазначених геометричних об’єктів у заданих 
областях, а також дослідження її особливостей наведено у [4]. 

Формулювання мети дослідження 
В даній роботі необхідно розробити математичну модель оптимізації розміщення плоских 

неорієнтованих геометричних об’єктів із кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області, а також 
модифікований метод імітації відпалу для оптимізації розміщення даних об’єктів у зазначеній області. 

Викладення основного матеріалу дослідження 
Нехай у двовимірному просторі задано неорієнтовані об’єкти розміщення ( ), ,i i i iS x y θ , 

1,2, ,i N=  , з кусочно-нелінійними границями так, як це наведено у роботі [2]. Границі даних об’єктів 
можуть також бути апроксимовані, наприклад, за допомогою Акіма-сплайнів [5]. 

Область розміщення ( )0 ,S l b  являє собою прямокутник, що заданий в глобальній системі 
координат, причому його довжина l  є змінною (рис. 1). Даному прямокутнику належать області заборони 

( )0, 0, 0,,r r rS x y , 1, 2, , Rr N=   (наприклад, дефекти матеріалу або об’єкти розміщення, що знаходяться на 

фіксованих місцях), які можуть бути задані аналогічно до об’єктів розміщення, але нумерація їх вершин 
здійснюється за годинниковою стрілкою. 

 

 
 

Рис. 1. Багатозв’язна область розміщення 
 
Необхідно розмістити об’єкти ( ), ,i i i iS x y θ , 1, ,i N=  , у багатозв’язній області ( )0 ,S l b  таким 

чином, щоб довжина l  була мінімальною і при цьому виконувались обмеження на: 

– взаємний неперетин об’єктів ( ), ,i i i iS x y θ  та ( ), ,j j j jS x y θ , 1, ,i N=  , 1, ,j i N= +  ; 

– неперетин об’єктів ( ), ,i i i iS x y θ  та областей заборони ( )0, 0, 0,,r r rS x y , 1, 2, , Rr N=  . 

– належність об’єктів ( ), ,i i i iS x y θ  області ( )0 ,S l b . 
Сформулюємо математичну модель оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з 

кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області: 
 

( )1 1 1min , , , , , ,N N N
W

l x y x yθ θ , (1) 

 
де W : 
 

( ), , , , , 0ij i i i j j jx y x yθ θΦ ≥ , 1, , 1i N= − , 1, ,j i N= +  ; (2) 
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( )0, 0,, , , , 0kt k k k r rx y x yθΦ ≥ , 1, ,k N=  , 1, , Rr N=  ; (3) 
 

( )0
, , ,0,0 0icS i i ix y θΦ ≥ , 1, ,i N=  . (4) 

 
В моделі (1)÷(4) вираз (1) являє собою цільову функцію задачі; вираз (2) – умову взаємного 

неперетину об’єктів розміщення; вираз (3) – умову неперетину об’єктів розміщення та областей заборони; 
вираз (4) – умову належності об’єктів області розміщення, причому 0cS  – доповнення 0S  до двовимірного 
простору.  

Слід зазначити, що умови задачі (2) і (3) є, у загальному випадку, нелінійними, а умови (4) – 
лінійними. Усі обмеження аналітично подаються за допомогою Φ-функцій [6], а їх загальна кількість 
дорівнює ( )2 1N RC N N+ + .  Для формалізації обмежень (2)÷(4) використовується метод, наведений в [3]. 

Для розв’язання задачі (1)÷(4) застосуємо метод, основу якого складає метод імітації відпалу. Цей 
метод являє собою алгоритмічний аналог фізичного процесу керованого охолодження і використовує 
упорядкований випадковий пошук нових станів системи з більш низькою температурою [7]. 

У процесі повільного керованого охолодження розплавленого матеріалу, який називається відпалом, 
кристалізація розплаву супроводжується глобальним зменшенням його енергії E , але при цьому 
припускаються ситуації, в яких вона може на деякий час зростати (зокрема, при підігріві розплаву для 
запобігання занадто швидкого його охолодження). Завдяки припустимості короткострокового підвищення 
енергетичного рівня, можливий вихід з пасток локальних мінімумів енергії, які виникають при реалізації 
процесу. Тільки зниження температури T  до абсолютного нуля робить неможливим будь-яке самостійне 
підвищення енергетичного рівня розплаву. 

Таким чином, для розробки модифікованого методу імітації відпалу необхідно визначитися із: 
– функцією енергії E  системи; 
– функцію, яка описує зниження температури T  протягом часу; 
– функцію (правилом), що описує новий стан системи. 
У нашому випадку цільова функція задачі (1) являє собою енергію системи, тобто: 
 

( )E l X= , (5) 
 
де { }1 1 1, , , , , ,N N NX x y x yθ θ=   – поточний стан системи. 
Що стосується вибору функції, яка описує зниження температури T  протягом часу, то історично 

першою схемою імітації відпалу була схема больцманівського відпалу, в якій зміна температури має вигляд: 
 

( )
0

ln 1
TT

t
=

+
, (6) 

 
де 0T  – початкове значення температури; t  – час, 0t > . 
Для даної схеми доведено, що при достатньо великих значеннях 0T  та кількості кроків гарантується 

знаходження глобального мінімуму функції (5) [8]. 
Недоліком больцманівського відпалу є повільне зменшення температури T . Розв’язання даної 

задачі можливе шляхом заміни закону зміни температури (6), наприклад, на наступний: 
 

1m mT q T −= ⋅ , 1, 2,m =   (7) 
 
де температурний коефіцієнт q  обирається, як правило, у межах 0,7÷0,99. Дана схема імітації 

відпалу дозволяє економити обчислювальні ресурси, але, при цьому, не гарантується знаходження 
глобального мінімуму функції (5). 

Що стосується утворення нового стану системи, то, по-перше, здійснюється випадкова перестановка 
номерів об’єктів розміщення { } { }1 2, , , 1, ,Ni i i N∈   і визначається поточний стан системи 

{ }1 1 1, , , , , ,N N NX x y x yθ θ=   шляхом послідовного розміщення об’єктів відповідно до перестановки їх 
номерів та з урахуванням обмежень (2)÷(4). На рис. 2 наведено приклад розміщення об’єкта 

( )2 2 2 2
, ,i i i iS x y θ  при деякому значенні параметра 

2iθ . 
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Рис. 2. Розміщення об’єкта ( )2 2 2 2
, ,i i i iS x y θ  

 
Так, у даному випадку припустимими точками для розміщення початку локальної системи 

координат об’єкта ( )2 2 2 2
, ,i i i iS x y θ  є т. 1 9, ,A A , які визначаються за допомогою систем рівнянь другого 

порядку (як лінійних, так і нелінійних). Дані системи рівнянь записуються шляхом перетворення 
відповідних нерівностей з (2)÷(4) у рівності. Очевидно, що з точки зору впливу на значення цільової функції 
(5) т. 1A  і 2A  є рівноцінними для розміщення початку локальної системи координат об’єкта 

( )2 2 2 2
, ,i i i iS x y θ . Разом з тим, виходячи з технологічних вимог, обираємо т. 2A . Аналогічно здійснюється 

розміщення інших об’єктів ( ), ,
j j j ji i i iS x y θ , 3, ,j N=  , при цьому обчислюється значення цільової 

функції ( )l X  для поточного стану системи. 

Для утворення нового стану системи { }* * * * * * *
1 1 1, , , , , ,N N NX x y x yθ θ=   можна, наприклад, 

здійснювати перестановку номерів двох будь-яких об’єктів і проводити їх розміщення відповідно до нової 
перестановки з урахуванням обмежень (2)÷(4). Надалі обчислюється приріст енергії системи 

( ) ( )*E l X l X∆ = − . Якщо 0E∆ < , то система здійснює перехід із стану X  у стан *X . У противному 

випадку перехід до стану *X  здійснюється із ймовірністю 
Ep

T
∆ 

 
 

, яка обчислюється за допомогою 

виразу: 
 

E
TEp e

T

∆
−∆  = 

 
. (8) 

 
Таким чином, обираючи початкове 0T  та кінцеве eT  значення температури T , яка знижується 

протягом часу, здійснюється оптимізація цільової функції задачі (5), при цьому генерація кожного 
наступного стану системи відбувається із урахуванням обмежень (2)÷(4). 
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Висновки 

В даній роботі розроблено математичну модель оптимізації розміщення плоских неорієнтованих 
геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області та одержано оцінку 
кількості обмежень у даній моделі. На основі сформульованої математичної моделі було розроблено 
модифікований метод імітації відпалу для мінімізації цільової функції в задачі розміщення зазначених 
об’єктів у багатозв’язній області. Наведено приклад визначення припустимих точок розміщення локальної 
системи координат певного геометричного об’єкта. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку 
алгоритмічного та програмного забезпечення з метою комп’ютерної реалізації створеного модифікованого 
методу імітації відпалу для оптимізації розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з 
кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області. 
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ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

УДК  621.384.6 
А.Н. ДОВБНЯ, А.С. МАЗМАНИШВИЛИ, Н.Г. РЕШЕТНЯК, В.П. РОМАСЬКО, 

И.А. ЧЕРТИЩЕВ 
Национальный Научный центр Харьковский физико-технический институт 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ В РАДИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ  

ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА, ГЕНЕРИРУЕМОГО МАГНЕТРОННОЙ ПУШКОЙ:  
ЭКСПЕРИМЕНТ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Представлены результаты экспериментов и численных расчетов по генерации электронного пучка 

магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом в диапазоне энергий электронов 35…65 кэВ. 
Изучено формирование пучка в радиальном направлении при его транспортировке в спадающем магнитном 
поле соленоида. Транспортировка пучка осуществлялась в системе, состоящей из медных колец с 
внутренним диаметром 66 мм, находящейся на расстоянии 85 мм от среза магнетронной пушки. 
Приводятся результаты численного моделирования по движению трубчатого электронного потока. 
Изучена зависимость итогового вертикального распределения на внутренней цилиндрической стенке от 
параметров исходного распределения. Полученные результаты моделирования согласуются с данными 
эксперимента.  

Ключевые слова: магнетронная пушка, вторичноэмиссионный катод, электронный пучок, 
математическое моделирование, гистограмма, распределение магнитного поля. 
 

А.М. ДОВБНЯ, О.С. МАЗМАНІШВІЛІ, М.Г. РЕШЕТНЯК, В.П. РОМАСЬКО, И.О. ЧЕРТІЩЕВ 
Національний Науковий центр Харківський фізико-технічний інститут 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ В РАДІАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА, 
ГЕНЕРУЄ МОГО МАГНЕТРОННОЮ ГАРМАТОЮ: ЕКСПЕРИМЕНТ ТА МАТЕМАТИЧНЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ. 
 

Представлені результати експериментів і чисельних розрахунків по генерації електронного пучка 
магнетронною гарматою з вторинноеміссійним катодом в діапазоні енергій електронів 35…65 кэВ. 
Вивчено формування пучка в радіальному напрямі при його транспортуванні в спадаючому магнітному полі 
соленоїда. Транспортування пучка здійснювалося в системі, що складається з мідних кілець із внутрішнім 
діаметром 66 мм, що знаходиться на відстані 85 мм від зрізу магнетронної гармати. Наводяться 
результати чисельного моделювання по руху трубчастого електронного потоку. Вивчена залежність 
підсумковоговертикального розподілу на внутрішній циліндровій стінці від параметрів початкового 
розподілу. Отримані результати моделювання узгоджуються з даними експерименту.  

Ключові слова: магнетронна гармата, вторинноеміссійний катод, електронний пучок, 
математичне моделювання, гістограма, розподіл магнітного поля. 

 
A.N. DOVBNYA. А.S. MAZMANISHVILI, N.G. RESHETNYAK, V.P. ROMAS’KO, I.A. CHERTISHCHEV  

National Science Center  “Kharkov Institute of Physics & Technology” 

RESEARCH FORM IN THE RADIAL DIRECTION OF THE ELECTRON BEAM  
GENERATED BY THE MAGNETRON GUN: EXPERIMENT AND MATHEMATICAL MODELING 

 

The results of numerical experiments on electron beam generation magnetron guns with secondary-
emission cathode electron energies in the range 35...65 keV are presented. The formation of its distribution during 
transport in a decreasing magnetic field of the solenoid are studied. Transportation of the beam carried in the 
system, consisting of copper rings with internal diameter of 66 mm, at a distance of 85 mm from the edge of the 
magnetron gun. The results of numerical simulation of the movement of the electron beam tube are presented. The 
dependence of the final vertical distribution on the inner wall of the cylindrical target from the initial state in the 
generation is studied. These simulation results are consistent with experimental data. 

Keywords: magnetron gun, secondary-emission cathode, electron beam, mathematical modeling, a 
histogram of the distribution of the magnetic field. 
 

Введение 
В настоящее время во многих странах разрабатываются и внедряются в промышленное 

производство пучковые методы обработки материалов потоками энергии. Для решения этих задач широко 
используется ускорители интенсивных электронных пучков с энергией электронов 100…400 кэВ [1, 2]. В 
данном направлении можно выделить ряд актуальных задач, например, модификация поверхностных 
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свойств металла [3]. Так, например, при обработке электронным пучком некоторых типов сталей, 
применяемых в автомобильной промышленности, получено увеличение микротвердости от 2 до 5 раз и, 
соответственно, срока службы. Обработка электронным пучком лопаток газовых турбин позволяет 
увеличить срок службы более чем в 2 раза [4]. Решение подобных задач управления электронным пучком 
требует реализации нужной геометрии магнитного поля для формирования устойчивого пучка электронов 
при его транспортировке.  

В ННЦ ХФТИ был создан ускоритель электронов [5] на основе магнетронной пушки с 
металлическим холодным вторичноэмиссионным катодом. Принцип таких пушек основан на 
вторичноэмиссионном размножении электронов, образовании электронного облака и формировании 
электронного пучка в скрещенных электрическом и магнитном полях [3]. 

В данной работе приведены результаты изучения влияния начального состояния на итоговое 
распределение электронного пучка, генерируемого магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом. 
Представлены экспериментальные и теоретические результаты исследований по формированию 
радиального электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом при его 
транспортировке в спадающем магнитном поле соленоида, и построена математическая модель движения 
электронного потока в этом поле. Изучена возможность облучения внутренней цилиндрической 
поверхности. Показано, что при рассмотрении потоков частиц с фазовым объемом исходных величин 
увеличенного размера, в частности, с большим вертикальным размером 0z∆  и большего разброса по 

импульсам 0zp  и 0rp  можно ожидать соответствующее увеличение вертикального участка Uz∆ , на 
котором реализуется выполнение условия попадания на заданный радиус. 
 

Экспериментальная установка и результаты исследований 
 

В работе проведены исследования по формированию радиального электронного пучка 
магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом и измерению его параметров при транспортировке 
пучка в спадающем магнитном поле соленоида. Эксперименты проводились на установке, описанной в [6].  

Для питания магнетронной пушки использовался импульсный генератор, который обеспечивал 
получение импульса напряжения с выбросом на вершине ∼100 кВ, амплитуда плоской части импульса 
∼70 кВ, длительность импульса ∼20 мкс. Источник электронов размещается в вакуумном объеме. Для 
получения электронного пучка использовались магнетронная пушка с диаметром анода 78 мм и диаметром 
катода 36 мм. Магнитное поле для генерации и транспортировки электронного пучка создается соленоидом, 
состоящим из 4-х секций. Питание секций осуществляется от источников постоянного тока. Регулируя ток в 
каждой из катушек можно было изменять амплитуду и продольное распределение магнитного поля вдоль 
оси магнетронной пушки и канала транспортировки пучка. Это позволяло получать различные режимы 
формирования электронного пучка.  

Транспортировка пучка осуществлялась в системе, состоящей из 14-ти медных колец с внутренним 
диаметром ∼66 мм, находящейся на расстоянии ∼85 мм от среза магнетронной пушки. Ширина колец 8 мм, 
расстояние между ними 1,5 мм. Система находится в магнитном поле, создаваемом соленоидом. Кроме того, 
для создания локального изменения скорости спада магнитного поля соленоида использовали рассеянное 
магнитное поле, которое создавалось кольцевыми магнитами из материала SmCo5, размещенными на оси 
системы за 14 кольцом.  

На рис. 1а приведено распределение магнитного поля вдоль оси магнетронной пушки и канала 
транспортировки пучка, при котором проводились исследования. На рис 1.б показано распределение токов 
на 12, 13 и 14 измерительных ламелях. 

  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Распределение магнитного поля вдоль оси магнетронной пушки и канала транспортировки пучка; и расположение 
элементов пушки и системы измерения тока пучка А – анод, С – катод, 1-14 металлические кольца, РМ – постоянные магниты 

(а); распределения токов на измерительных ламелях (б) 
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Проведенные экспериментальные исследования в диапазоне энергий электронов 35…65 кэВ 

показали, что величина тока пучка в радиальном направлении и его распределение вдоль длины 
металлических колец зависит от амплитуды распределения магнитного поля вдоль оси системы и градиента 
спада поля. Как видно из рис. 1б, при таком распределении магнитного поля ∼70% тока пучка в радиальном 
направлении попадало на одно кольцо шириной 8 мм (рис. 1б). Ток в радиальном направлении 
регистрировался с 14 по 12 кольцо. Градиент спада магнитного поля в районе 14 кольца составил ∼2,8 T/м 
при напряженности магнитного поля 0,04 Т на середине 14-го кольца. Исследования показали, что при 
уменьшении градиента спада магнитного поля до ∼1,1 T/м в области 14-кольца ток в радиальном 
направлении на кольцо уменьшился на 80 %. При этом увеличивались токи в радиальном направлении с 13-
го кольца по 10-е соответственно. Изменяя амплитуду и распределение магнитного поля вдоль оси 
магнетронной пушки и канала транспортировки пучка, можно было регулировать ток вдоль длины колец. 
Таким образом, изменяя амплитуду и распределение магнитного поля, можно регулировать ток в 
радиальном направлении вдоль длины трубы, и, следовательно, место электронного облучения.  

 
Результаты моделирования и их обсуждение  

 
При моделировании рассматривалась задача, в которой поток электронов с энергией E , 

движущихся параллельно оси (или под углом к ней) на некотором расстоянии 0r  от неё, влетают в заданное 
соленоидальное магнитное поле. Требуется определить координату z  на заданном радиусе r  для каждого 
из электронов. Обобщением является та же задача, но для пучка исходных электронов с заданным 
стартовым распределением по 0r  и по направлениям 0r′ .  

 

 
а  

                         б 
Рис. 2. Пучок из 10 траекторий электронов (а);  зависимость радиальной компоненты r  от пройденного пути s , пунктиром 

указан пороговый уровень достижения мишени Ur =0.033 м (б) 

 
На рис. 2 приведены набор типичных траекторий частиц пучка (а) и пример радиальной 

компоненты траектории до попадания на стенку радиусом Ur =0.033 м (б). 

При моделировании рассматривалась задача, в которой поток электронов с энергией E , 
движущихся параллельно оси (или под углом к ней) на некотором расстоянии 0r  от неё, влетают в заданное 
соленоидальное магнитное поле. Требуется определить координату z  на заданном радиусе r  для каждого 
из электронов. Обобщением является та же задача, но для пучка исходных электронов с заданными 
стартовыми распределениями по 0r  и 0z , а также по направлениям 0r′  и 0z′ .  

Гамильтониан рассматриваемой задачи в цилиндрической системе координат ( )ϑ,, zr  имеет вид  
2

0

22

2
1

2






 −+

+
= Ae

r
p

mm
ppH zr ϑ ,                                                                   (1) 

где 0e , m  – заряд и масса покоя электрона, rp , zp , ϑp  – канонические импульсы, A  – магнитный 

потенциал, который с учетом азимутальной симметрии пока записывается в виде ( , ) ( )A A r z Brf z= = , 
где )(zf  – амплитудная функция магнитного поля, B  – напряженность магнитного поля в начальной 
точке. В результате для уравнений движения запишем 
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К уравнениям (2) необходимо присоединить начальные условия для 0r , 0z , 0ϑ  и для 0rp , 0zp , 

0pϑ . Устойчивость численного алгоритма решения связана с шагом s∆  решения, где s ct=  ( t  – текущее 

время), и ларморовским параметром μ=e0B/mc. Таким образом, при выполнении условия 1<<∆sµ  можно 
ожидать сходимость численного решения системы к его аналитическому аналогу. Условие 1<<∆sµ  будет 
выполняться, если 0001.0<<∆s  м.  С вычислительной точки зрения задача может быть сформулирована 
как задача Коши. Результатом будет являться траектория электрона (или пучок таких траекторий) 
отвечающий множеству начальных условий. Потребовав выполнения заданного условия (например, 
достижение радиальной компонентой r  некоторого значения Ur ) можно, зафиксировав значения других 
компонент траектории электрона, сформировать результирующий пучок и изучить его свойства.  

Численно проведено изучение динамики движения электронов для количества частиц, равного 1000, 
в магнитном поле соленоида. В работе в качестве результата расчета использовалась итоговая гистограмма 

)( UzG  распределения частиц по вертикали Uzz = , найденная по выполнении заданного условия – 

достижение радиальной компонентой r  некоторого заданного значения Ur =0.033м). В свою очередь, эту 

гистограмму )( UzG  необходимо сравнить с распределением токов на ламелях (рис. 1г).  

На рис. 3 показаны полученные зависимости для распределения )( UzG   результирующего пучка 
(рис. б, г) на мишени от радиальных размеров катода (рис. а, в).  

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3.  Влияние толщины распределения по радиусу 0r  электронного кольца на старте 0( )G r   (рис. а, в) для катода 

толщиной 1 мм и 4 мм,  и итоговые гистограммы )( UzG  (рис.  б, г) 
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Аналогичные зависимости, но для стартового вертикального распределения, показаны на рис. 4.  
Зависимости итоговых гистограмм )( UzG  от распределения по 0r ′  на старте показаны на рис. 5. 

Из приведенных на рис. 3–5 гистограмм )( UzG  вертикальных значений Uz  при достижении 

радиального уровня Ur =0.033 м видно, что поток электронов попадает на вертикальный участок, 

протяженность которого Uz∆  порядка миллиметра. При рассмотрении потоков частиц с фазовым объемом 

исходных величин увеличенного размера, в частности, с большим вертикальным размером 0z∆  и большего 

разброса по импульсам 0zp , 0rp  и 0ϑp  можно ожидать соответствующее увеличение вертикального 

участка Uz∆ , на котором реализуется выполнение условия попадания на заданный радиус. При 
рассмотрении потоков частиц с фазовым объемом исходных величин увеличенного размера можно ожидать 
соответствующее увеличение вертикального участка Uz∆ , на котором реализуется выполнение условия 
попадания на заданный радиус. Оптимизацией распределения магнитного поля (создаваемого соленоидом и 
кольцевыми магнитами) и его градиента спада можно добиться увеличения попадания электронов на одно 
кольцо (до ∼72 % тока пучка). 
 

 
 

а б 

  
в г 

Рис. 4. Вертикальное распределение  0( )G z′  по направлениям 0z′   на старте (а – толщина электронного кольца 2 мм,  в –  

толщина электронного кольца 5 мм) и итоговые гистограммы )( UzG  (рис. б, г) 

 
Зависимости итоговых гистограмм )( UzG  от распределения по 0r ′  на старте показаны на рис. 5. 
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а б 

 
 

в г 
Рис. 5. Влияние распределения )( 0rG ′  по 0r′  на старте (кривые а, в) и гистограммы )( UzG  (рис. б, г) 

 
Зависимости итоговых гистограмм )( UzG  от энергии E  эмитируемых частиц приведены на рис. 6.  

 

  
а б 

 
 

в г 
Рис. 6. Влияние энергетического распределения )(EG  на старте (рис. а, в), средняя энергия 45 кэВ и 65 кэВ,  и итоговые 

гистограммы )( UzG  (рис. б, г) 
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Видно, что для применяемых пролетных расстояний динамика частиц в радиальном направлении не 

связана с их энергией. Приведенные результаты указывают на возможность устойчивого формирования 
радиального электронного пучка с энергией в десятки килоэлектронвольт в спадающем магнитном поле 
соленоида. 

 
Выводы 

В работе представлены экспериментальные данные и результаты моделирующих расчетов по 
формированию в радиальном направлении электронного пучка магнетронной пушкой с 
вторичноэмиссионным катодом в диапазоне энергий электронов 35…65 кэВ и измерению его параметров 
при транспортировке в суммарном спадающем магнитном поле соленоида. Синтезированное программное 
средство позволило получать и интерпретировать характеристики результирующих электронных потоков. 
Полученные результаты численного моделирования согласуются с данными эксперимента. Отмечена 
возможность регулировки места попадания пучка на внутреннюю цилиндрическую поверхность при 
вариации амплитуды управляющего магнитного поля. Найдено, что величина тока и его распределение 
вдоль длины колец зависит от амплитуды распределения магнитного поля вдоль оси системы и градиента 
спада магнитного поля. Получено, что для выбранных начальных условий для пучка электронов и 
распределений продольного магнитного поля вдоль оси пушки и канала транспортировки поток электронов 
попадает на вертикальный участок, длина которого порядка сантиметра. Приведены решения прямой задачи 
моделирования траекторий электронов для заданных начальных условий и параметров. Полученные 
результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о возможности устойчивого формировании 
электронного пучка в радиальном направлении магнетронной пушкой с холодным вторичноэмиссионным 
катодом в спадающем магнитном поле соленоида.  
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ В ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОМ КАНАЛЕ В МАГНИТНОМ 
ПОЛЕ ФОКУСИРУЮЩИХ ЛИНЗ 

 
Рассмотрена обобщенная методика моделирования транспортировки короткофокусных электрон-

ных пучков, формируемых источниками электронов высоковольтного разряда, их низкого в высокий вакуум 
в эквипотенциальном канале в магнитном поле фокусирующих линз. При расчете граничных траекторий 
пучка учитывается изменение давления вдоль длины канала. Для учета влияния остаточного газа на пара-
метры транспортируемого пучка рассматривались такие физические процессы, как рассеяние электронов 
на атомах остаточного газа, ионная фокусировка пучка и пинч-эффект, а также разброс электронов пуч-
ка по скоростям. Целью моделирования было обеспечение максимального перепада давлений в камере пушки 
и в технологической камере установки при минимальных потерях тока пучка за счет оседания на стенках 
канала. Полученные результаты имеют большое практическое значение для проектировщиков электронно-
лучевого технологического оборудования. 

Ключевые слова: транспортировка электронных пучков, фокусирующая магнитная линза, канал транс-
портировки пучка, ионная фокусировка, пинч-эффект. 
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ОПИСАННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПУЧКІВ В ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНОМУ КАНАЛІ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ ФОКУСУВАЛЬНИХ ЛІНЗ 

 
Розглянута узагальнена методика моделювання транспортування короткофокусних електронних 

пучків, які формуються джерелами електронів високовольтного тліючого розряду, з низького до високого 
вакууму у магнітному полі фокусувальних лінз. Під час розрахунку граничних траєкторій пучка враховува-
лася зміна тиску вздовж довжини каналу. Для врахування впливу залишкового газу на параметри пучка вра-
ховувались такі  фізичні процеси, як розсіювання електронів на атомах залишкового газу, іонне фокусування 
пучка та пінч-ефект, а також розкид швидкостей електронів. Метою моделювання було забезпечення мак-
симального перепаду тиску у камері гармати та в технологічній камері установки за умови мінімальних 
втрат струму пучка через його осідання на стінках каналу. Отримані результати мають величезне прак-
тичне значення для проектувальників електронно-променевого технологічного обладнання.  

Ключові слова: транспортування електронних пучків, фокусувальна магнітна лінза, канал транс-
портування пучка, іонне фокусування, пінч-ефект. 
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DESCRIBING THE METHODIC OF OPTIMIZATION THE PROCESS OF ELECTRON BEAMS GUIDING 

IN THE EQUIPOTENTIAL CHANNELS IN THE MAGNETIC FIELD OF FOCUSING LENSES 
 
General methodic of simulation of guiding of short-focused electron beams, formed by the high-voltage glow 

discharge electron sources, from the soft to high vacuum, is considered. With simulation of boundary beam trajectories 
distribution of the pressure along the guiding channel is taking into account. For taking into account influence of the 
residual gas to the parameters of transported electron beam, such important processes, as dissipation of electrons on the 
atoms of residual gas, ions focusing and pinch-effect, as well as dispersion of the speeds of beam electrons are considered. 
The aim of simulation was providing the maximal difference between the pressure in the discharge chamber and in the 
technological chamber with the minimal losses of beam current, caused by the settings of electrons on the channels walls. 
Obtained results are very important to the engineers, which elaborated the evaporation electron-beam equipment.  

Keywords: guiding of electron beams, focusing magnetic lens, beam-guiding channel, ion focusing, pinch-effect.   
 

Введение 
Композитные керамические плёнки сегодня широко применяются в различных отраслях промыш-

ленности, в частности, в электронике, в приборостроении и в машиностроении, поэтому разработка эффек-
тивных методов нанесения качественных композитных пленок является важной научно-технической проб-
лемой [1, 2]. Широкое применение в промышленности при нанесении керамических покрытий, в хими-
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ческий состав которых входят кислород, азот и другие активные газы, находят электронные пушки на ос-
нове высоковольтного тлеющего разряда (ВТР) [2 – 4]. Это обусловлено устойчивой работой газоразрядных 
пушек в среде различных газов, включая активные и инертные [2 – 4].  

Проблема технической реализации электронно-лучевого нанесения керамических пленок в вакууме 
состоит в том, что область рабочих значений давления газа в камере источников электронов ВТР составляет 
порядка 1 – 10 Па, а в технологической камере, где наносятся покрытия, необходимо поддерживать более 
высокий вакуум, порядка 10-1 – 10-2 Па [2]. Это требует обеспечения развязки по давлению между камерой 
источника и технологической камерой напылительной установки, и эта задача решается путем использова-
ния канала транспортировки формируемого короткофокусного электронного пучка из области низкого в 
область высокого вакуума. Поэтому моделирование и оптимизация систем транспортировки электронного 
пучка является важной задачей при проектировании электронно-лучевого напылительного оборудования с 
использованием источников электронов ВТР [5 – 7]. 

 
Постановка задачи 

Обобщенная схема электронно-лучевой установки для нанесения керамических покрытий, содержащая 
систему транспортировки электронного пучка 16, приведена на рис 1 [2].  

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для осаждения композитных покрытий с источником электронов высоковольтного тлеющего разряда [2]. 

1 – источник электронов; 2 – анод дугового разряда; 3 – система поворота и фокусировки пучка; 4 – медный водоохлождаемый 
тигель; 5, 6 – электромагнитные натекатели; 7 – электроразрядный манометр; 8 – высоковольтный источник питания; 9, 10 – 
электронные блоки управления давлением; 11 – вакууметр; 12 – источник питания магнитных линз; 13 – источник питания 
системы поворота пучка, 14 – карусель, 15 – подложки, 16 – система транспортировки электронного пучка. 

 
При проектировании электронно-лучевых испарителей с источниками электронов ВТР, аналогич-

ных приведенным на рис. 1, важной задачей является оптимизация процесса транспортировки пучка. Целе-
вой функцией оптимизации является минимизация потерь тока электронного пучка при обеспечении требу-
емого перепада давлений между источником электронов и технологической камерой, то есть: 

( ) constпотпот кп
min =−= ppII ,     (1) 

или, для тока электронного пучка, соответственно: 
( ) constпп кп

max =−= ppII ,     (2) 

где пI  – ток электронного пучка, потI  – потери тока пучка за счет оседания на стенках канала, пp  – давле-
ние в камере источника электронов, кp  – давление в технологической камере. 

Для решения оптимизационной задачи, заданной формулами (1) или (2), необходимо решить задачу 
анализа транспортировки пучка в заданном диапазоне давлений и оптимизировать геометрию канала транс-
портировки. 

 
Описание математической модели процесса транспортировки электронного пучка из низкого 

в высокий вакуум в эквипотенциальном канале 
Задача оптимизации процесса транспортировки электронного пучка в эквипотенциальном канале из 

низкого в высокий вакуум при наличии магнитного поля фокусирующих линз, определяемая соотношени-
ями (1) и (2), была поставлена в работах [5 – 7] и включает следующие взаимосвязанные задачи: 

1) моделирование распределения давления вдоль длины канала транспортировки пучка для задан-
ных характеристик производительности вакуумной системы и для заданной геометрии канала [5 – 7]; 

2) моделирование распределения магнитного поля фокусирующих линз [5 – 7]; 
3) моделирование граничной траектории электронов пучка с учетом собственного пространствен-

ного заряда пучка, а также пространственного заряда ионов остаточного газа и пинч-эффекта [5 – 7]; 
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4) учет разброса скоростей электронов пучка [7]; 
В общем случае геометрия канала транспортировки пучка, в соответствии с анализом, проведенным 

в работе [5], определяется степенной зависимостью: 

( ) ( )α+= 0к zzAzr ,     (3) 

где rк(z) – радиус канала транспортировки для заданного продольного сечения, α – показатель степени, А и z0 – 
коэффициенты, определяемые аналитически при известном входном и выходном радиусе канала транспорти-
ровки. Однако в работе [5] было показано, что использование нелинейных каналов транспортировки с гео-
метрией сложной формы не является экономически эффективным, поскольку они не обеспечивают боль-
шого энергетического выигрыша по сравнению с каналами цилиндрической и конической формы, схемы 
которых  приведены на рис. 2. 

   а)      б) 
 

Рис.2. Геометрические параметры систем транспортировки электронного пучка из низкого в высокий вакуум. 
а) цилиндрический канал транспортировки с диафрагмой; б) конический канал транспортировки 

 
Моделирование распределения давления вдоль длины канала транспортировки для молекулярного 

режима течения газа проводится следующим образом. Сопротивление и проводимость цилиндрического ка-
нала с диафрагмой малого сечения диафрагмы r1 рассчитываются из уравнений вакуумной техники [5, 6]: 
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где цилW  – вакуумное сопротивление канала транспортировки, цилU  – его проводимость, нS – производи-
тельность вакуумного насоса. 

Для конического канала транспортировки пучка давление в технологической камере вычисляется из 
соотношений [5, 6]: 
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где v – скорость молекул газа, конU  – проводимость конического канала транспортировки пучка. 
При относительно высоких давлениях в разрядной камере пушки в канале транспортировки наблю-

дается промежуточный режим течения газа [5 – 7]. В этом случае при вычислении проводимости канала 
транспортировки вводится соответствующий поправочный коэффициент [5 – 7]: 
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где индекс м соответствует молекулярному, а индекс пр – промежуточному режиму, p  – среднее давление 
в канале, J – полуэмпирический коэффициент для пересчета значения проводимости.  

Для моделирования магнитного поля симметричных фокусирующих линз используется соотноше-
ние [5 – 7]: 
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где Sл – величина немагнитного зазора, Dл – диаметр линзы, Iл – её ток, Bм – максимальное значение 
индукции магнитного поля на оптической оси линзы, Nл – количество витков линзы, d – её толщина, zл – 
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положение оси линзы относительно входного отверстия канала, a, c, d, L – геометрические параметры 
линзы, связанные с величинами Sл и Dл, µ0 – магнитная постоянная, r и z – радиальная и поперечная коор-
динаты. Соотношения (7) справедливо для коротких магнитных линз при выполнении условия [5 – 7]: 

1лл <SD       (8) 
Для решения задачи моделирования граничной траектории пучка с учетом собственного простран-

ственного заряда электронов, рассеяния электронов на атомах остаточного газа, ионной фокусировки пучка 
и пинч-эффекта использовалась система алгебраических уравнений [5 – 7]: 
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где minθ  и maxθ – минимальный и максимальный углы рассеяния соответственно, aZ  – заряд атомного ядра 

используемого газа, cv=β  – отношение скорости электронов к скорости света, пr  – радиус электронного 
пучка, n  – концентрация атомов газа, θ  – средний угол рассеяния, 0in  – концентрация ионов на оси сим-
метрии системы, iB  – степень ионизации газа, p  – давление газа, en  – концентрация электронов пучка, 

em  – масса электрона, 0ε  – диэлектрическая постоянная, кU  – ускоряющее напряжение на катоде. 
Расчет потерь тока пучка проводится с использованием итерационных соотношений [5 – 7]: 
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где 0j  и пβ  – параметры распределения Гаусса для распределения плотности тока электронного пучка. 
Для учета влияния разброса тепловых скоростей электронов на потери тока пучка в процессе его 

транспортировки используются соотношения [7]: 
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где rн. – координата граничной траектории пучка в области входной диафрагмы в начальный момент вре-
мени tн., k – постоянная Больцмана, Te – температура электронного газа в канале. Для условий горения 
высоковольтного тлеющего разряда kTe  ≈ 4 еВ [7]. 
 

Результаты оптимизации процесса транспортировки пучка и их анализ 
Решение оптимизационной задачи (1, 2), с учетом соотношений (3 – 11), проводилось для системы 

транспортировки пучка с двумя магнитными линзами. Для разработанного программного комплекса макси-
мальное количество линз равно 4, что вполне достаточно для анализа и оптимизации реальных систем транс-
портировки пучка, используемых в промышленных установках [6]. Схема моделируемой системы транспорти-
ровки пучка приведена на рис. 3, а, а схема конструкции симметричной магнитной линзы и её геометрические 
параметры – на рис. 3, б. Параметры модели для анализируемой системы транспортировки электронного пучка 
приведены в табл. 1. Основными оптимизируемыми параметрами являются положение второй магнитной 
линзы относительно первой, то есть расстояние d в соответствии с рис. 3, а, а также ток второй линзы Iл2. 

Результаты моделирования и оптимизации приведены на рис. 4. Определить оптимальное положе-
ние магнитных линз можно, анализируя граничные траектории пучка, приведенные на рис. 4, а, и потери то-
ка пучка, которые приведены на рис. 4, б. Из рис. 3 очевидно, что первая линза располагается на входе 
канала. Тогда положение второй линзы определяется в области, где, вследствие расходимости электронного 
пучка, увеличивается оседание тока на стенки канала. На основе траекторного анализа был сделан вывод о 
том, что в анализируемой системе оптимальное положение второй линзы – на расстоянии 0,13 м от входного 
отверстия канала. При этом ток второй линзы составлял около 4 А при количестве её витков 2000.  

При поиске оптимального тока второй линзы необходимо, кроме потерь тока пучка, учитывать угол 
сходимости пучка на выходе из канала. Например, из зависимостей, приведенных на рис. 4, видно, что ми-
нимальные потери тока пучка наблюдаются при токе второй линзы 4,2 А, однако при этом большой угол 
сходимости не позволяет осуществить транспортировку пучка более чем на 0,05 м. При необходимости 
транспортировки пучка за пределами канала на большее расстояние необходимо использовать меньший ток 
второй линзы. Выбор угла сходимости пучка определяется конструкцией технологической камеры уста-
новки и требованиями технологического процесса нанесения покрытий [1, 2, 5–7]. 
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Таблица 1 
Параметр Значение 

Ускоряющее напряжение, кU  104 В 

Угол влета пучка, θ  150 
Начальный ток пучка, I0 0.9 А 
Начальный радиус пучка, r  п0 1 мм 
Диаметр входного отверстия канала, r  1 9 мм 
Диаметр выходного отверстия канала, r  2 25 мм 
Давление в камере источника электронов, pп  5 Па 
Давление в технологической камере, pк 10-1 Па 
Быстродействие вакуумного насоса, Sн 0.1 м3/c 
Ширина линз, zл 5 см 
Ширина немагнитного зазора линз, Sл 1 см 

Параметры первой магнитной линзы 
Число витков линзы, Nл1 2000 
Ток линзы, Іл1 2,5 А 

Параметры второй магнитной линзы 
Число витков линзы, Nл2   2000 
Ток линзы, Іл2  Оптимизи-

руется 

   
        а)         б) 
 

Рис. 3. Схема системы транспортировки короткофокусного электронного пучка (а) и конструктивная схема симметричной 
магнитной линзы (б) 

 
Результаты моделирования показали, что проще всего минимизировать потери тока электронного 

пучка, изменяя ток второй магнитной линзы. Теоретические исследование подтверждают вывод о том, что 
при оптимальном расположении линз потери тока пучка за счет оседания электронов на стенках канала яв-
ляются незначительными и могут составлять доли процентов от общей величины тока пучка. Об оптималь-
ности выбора геометрии канала транспортировки конического или цилиндрического сечения можно судить 
по характеру зависимости потерь тока электронного пучка от расстояния дрейфа, приведенной на рис. 4, б. 
При этом возможны следующие случаи. 
1. Зависимость имеет куполообразный характер с ярко выраженным максимумом. В этом случае 
уменьшение потерь тока пучка, начиная с определенной координаты z, обусловлено резким уменьшением 
его величины после точки максимума, а ток на выходе канала очень незначительный. При этом уменьшить 
потери тока пучка можно, уменьшая входной и выходной радиусы канала, с целью достижения требуемого 
перепада давлений при меньшей длине канала. Однако следует иметь в виду, что входной и выходной ради-
усы канала должны не менее, чем в два раза превосходить радиус пучка. Тем не менее, наилучшим 
способом уменьшения потерь тока пучка является именно оптимизация расположения магнитных линз. 
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Рис.4. Результаты моделирования транспортировки электронного пучка в эквипотенциальном канале. Граничные траектории 
транспортируемого электронного пучка (а) и зависимости суммарных потерь тока пучка от расстояния (б) в цилиндрическом 

канале транспортировки с входной диафрагмой и двумя магнитными линзами, при различном токе второй линзы. 
1 – Iл2 = 3,8 А; 2 – Iл2 = 4 А; 2 – Iл2 = 4,2 А 

 
2. Зависимость имеет экспоненциальный характер, причем значение тока потерь резко уменьшается с 
расстоянием, однако на входе в канал они достаточно велики. Можно уменьшить потери тока пучка, увели-
чивая диаметр входного отверстия канала.  
3. Зависимость имеет экспоненциальный характер, причем значение тока потерь резко возрастает на выходе 
канала. Можно уменьшить потери тока пучка увеличивая диаметр выходного отверстия канала или изменяя 
параметры второй магнитной линзы.  
4. Зависимость потерь тока электронного пучка от расстояния близка к линейной, но имеет всплески, а 
магнитные линзы расположены в областях увеличения потерь тока пучка. Параметры такой системы транс-
портировки очень близки к оптимальным и ее можно использовать в реальном технологическом оборудова-
нии. 

Выводы 
При оптимизации прохождения электронного пучка через цилиндрический или конический канал 

транспортировки необходимо располагать магнитные линзы в области увеличения потерь тока пучка, а ток 
второй линзы выбирать с учетом обеспечения требуемого угла сходимости и фокального диаметра пучка на 
поверхности испаряемого вещества. Полученные в работе результаты представляют большой практический 
интерес для проектировщиков электронно-лучевого напылетильного оборудования, предназначенного для 
нанесения керамических покрытий сложного химического состава. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Херсонська філія, Україна 
 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ МЕТОДОМ ТРЕТЬОКТАВНОГО АНАЛІЗУ ВІБРАЦІЇ 

 
Розглянуто особливості виміру та можливості третьоктавного аналізу вібрацій при проведенні 

вібродіагностування електричних машин та енергетичного обладнання, що дозволяє розробити та отримати 
практичні методи діагностування та рекомендації з їх використання, з урахуванням особливостей виміру 
третьоктавного аналізу сигналу вібрацій в експлуатаційних умовах. Параметри вібрації вимірюють у 
радіальному (вертикальному) R, тангенціальному T, горизонтальному Г и осьовому S напрямках. Розрахунки 
інформативних коефіцієнтів K i шляхом розподілу частот перевищення або зменшення вібрацій на частоту Fвp 
і (або) на частоту обертання сепаратора підшипника Fс. По знайденим K i  визначаються відповідні їм 
інформативні частоти й по них визначаються  діагностичні ознаки можливих дефектів вузлів і деталей 
обладнання. Даний підхід дозволив визначати практично всі види несправностей і дефектів насосного 
обладнання в експлуатаційних умовах. 

Ключові слова: діагностування, підшипники, датчики, реперні точки, параметри вібрації, прилад. 
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Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Херсонский филиал, Украина 

 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ И ЕНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МЕТОДОМ ТРЕТЬЕОКТАВНОГО АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ 
 

Рассмотрены особенности измерения и возможности третьеоктавного анализа вибраций при 
проведении вибродиагностирования электрических машин и энергетического оборудования, что позволяет 
разработать и получить практические методы диагностирования и рекомендации по их использованию, с 
учетом особенностей измерения третьеоктавного анализа сигнала вибраций в эксплуатационных условиях. 

Параметры вибрации измеряют в радиальном (вертикальном) R, тангенциальном T, горизонтальном Г 
и осевой S направлениях. Расчёты информативных коэффициентов Ki путем распределения частот 
превышение или уменьшение вибраций на частоту Fвp и (или) на частоту вращения сепаратора подшипника 
Fс. По найденным Ki определяются соответствующие им информативные частоты и по ним определяются 
диагностические признаки возможных дефектов узлов и деталей оборудования. Данный подход позволил 
определять практически все виды неисправностей насосного оборудования в эксплуатационных условиях. 

Ключевые слова: диагностирование, подшипники, реперные точки, датчики, параметры вибрации. 
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DIAGNOSIS ELECTRIC UNITS AND EQUIPMENT BY EMULCIFYING THIRD OCTAVE 

VIBRATION ANALYSIS 
 

Consider the features of the measurement and the possibility of third-octave analysis of vibrations during the 
vibration of diagnosing electrical machinery and power equipment that allows you to develop and acquire practical 
methods of diagnosis and recom-mendations for their use, taking into account features of the one-third octave 
measurement signal analysis, vibration machines in an operational environment. The parameters measured in the 
radial vibration (vertical) R, tangential T, the horizontal Г axis S directions. 

Calculations informative coefficients Ki by allocating frequencies exceeding or decrease the frequency of 
vibration Fвр and (or) on the speed of the bearing retainer Fвр. For the resulting Ki determined by the corresponding 
informative frequencies and then used to determine the diagnostic signs of possible defects in parts and pieces of 
equipment. This approach allowed us to identify almost all types of faults and defects of pumping equipment in 
operating conditions. 

Keywords: diagnosis, bearings, control points, sensors, vibration parameters. 
 

Постановка проблеми 
В теперішній час усі основні системи контролю, що є прообразом і складовою частиною сучасних 

систем моніторингу, використовують, як правило, найпростіші способи виміру основних фізичних величин. 
Діагностичні системи будуються з урахуванням необхідності одержання найбільшого обсягу інформації, що 
знаходиться, насамперед у сигналах вібрації та шуму. Саме тому для систем діагностики широко 
використовуються нові інформаційні технології, часто засновані на більш складних методах виміру і аналізу 
сигналів.  
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Методи та засоби оцінки технічного стану машин та енергетичного обладнання розвивалися поетапно. 

Спочатку використовувалися засоби контролю різних параметрів, потім моніторингу, і на останньому етапі, 
системи діагностики та виявлення технічного стану. Впровадження кожного наступного виду систем дає 
користувачеві нові можливості для переходу на обслуговування машин і обладнання по фактичному стану.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Розвиток засобів вимірів і обчислювальної техніки в останні роки дозволив частково розв'язати 

проблеми контролю і діагностики шляхом створення систем моніторингу машин і обладнання на базі існуючих 
інформаційних технологій [1-3]. Такі системи, орієнтовані на безперервний контроль діагностичних параметрів 
конкретної машини або обладнання, мають спеціальні режими адаптації на початковому етапі експлуатації, 
коли дефекти найчастіше відсутні. Докладно розглядаються особливості впливу типових ефектів на вібрацію 
вузлів і машин у цілому, побудови діагностичних моделей та вимір і аналіз сигналів вібрації [1]. На цьому ж 
етапі виявляються і враховуються особливості впливу режимів роботи машини та зміни зовнішніх умов, таких 
як температура, якість електричного живлення або палива та т.п., на діагностичні параметри, аналіз вібраційної 
оцінки величини радіального зазорі в ПК суднового обладнання розглянуто в статті [1]. Всі ці фактори 
знижують ймовірність неправильного спрацьовування системи моніторингу при зміні режимів або зовнішніх 
умов. Однак дотепер, ефективність проведення вібродіагностування машин і енергетичного обладнання, 
визначається, за допомогою віброапаратури та відповідних методик, при професіональній підготовці 
обслуговуючого персоналу. 

Мета досліджень 
Метою досліджень є проведення шляхом експериментального вібродіагностування різних машин і 

енергетичного обладнання в експлуатаційних умовах визначення можливості і особливості третьоктавного 
аналізу сигналу вібрації. Наукова новизна роботи полягає в розробці та одержанні практичних методів 
діагностування та рекомендацій з їхнього використання з урахуванням особливостей виміру третьоктавного 
аналізу сигналу вібрацій машин і енергетичного обладнання в експлуатаційних умовах.  

Викладення основного матеріалу дослідження 
Матеріал дослідження базується на вимірах і аналізі вібрації енергетичних агрегатів, які проводились в 

експлуатаційних умовах на морських та річкових суднах і підприємствах України, на насосних поливних 
станціях сільського господарства. Для роботи використовувалися прилади фірми «Брюль і Кьер» (Данія) із 
третьоктавними фільтрами аналізу.  

Отримані дані досліджень дозволяють рекомендувати наступне:  
1. Залежно від застосовуваної віброапаратури і завдань вібродіагностування параметри вібрації 

вимірюють у радіальному (вертикальному) R, тангенціальному T, горизонтальному Г и осьовому S напрямках. 
Вимірювальний перетворювач (акселерометр-датчик прискорень) встановлюють як найближче до 
діагностуємого вузла або деталі, наприклад, на підшипниковому щиті машин і механізмів, бажано, у нижній 
частині, як показано на рис. 1. 

Кріплення вимірювального перетворювача (надалі-датчика) до підшипникового щита здійснюють через 
сталеву шпильку. У деяких випадках можливо також кріплення датчика на спеціальному магніті або за 
допомогою мастики. Переважно застосовуються багатокомпонентні датчики, що дозволяють  одночасно 
вимірювати вібрацію у двох або трьох напрямках, але для цього необхідно мати відповідну апаратуру. 
Докладніше про вимір і аналіз сигналів вібрації можна ознайомитися в роботі [1]. 

 

 

 
 

                    
Рис.1. Місце встановлення датчика (реперна точка): 

R; T; S; Г – радіальний, тангенціальний, осьовий, горизонтальний напрямок, відповідно. 
 
2. При вимірі і аналізі вібрації енергетичних машин слід враховувати, що на результати великий вплив 

має вібрація приєднаних до них або поряд працюючих машин і механізмів (вібраційна перешкода). Тому 

           R 

                            T 

                              S  

Г                            
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найбільш правильне уявлення про рівень і характері вібрації машини, що перевіряється, можна одержати при її 
роботі без приєднаних механізмів. Працюючі механізми, розташовані поблизу машини, що перевіряється, 
особливо якщо остання встановлена без віброізоляторів, також впливають на результати виміру вібрації. При 
неможливості забезпечення зазначених умов виміру, контролюють рівень перешкод (вібрація від поряд 
працюючих механізмів) у точках виміру вібрації машини, що перевіряється. Цей рівень контролюється на 
відключеній машині, що перевіряється, і працюючих агрегатах і механізмах, які можуть створити перешкоду. 
Обмеження на рівні перешкод при перевірці вібрації енергетичних машин визначаються нормативною 
документацією. Найкращі умови виміру вібрації забезпечуються на спеціалізованому віброізольованому стенді 
в цеху. 

3. Слід враховувати вплив на вібрацію енергетичної машини, що перевіряється, якості електроенергії в 
живильній мережі: показники несинусоїдальності і асиметрії напруги. У деяких випадках перед перевіркою 
вібрації енергетичних машин доцільно проконтролювати якість електроенергії в мережі. 

4. При проведенні вібровимірювання необхідно враховувати довжину віброкабеля від датчика до 
апаратури, яка впливає на результати вимірів, а також вплив магнітних і електричних полів від поряд 
працюючих механізмів.  

5. Обов'язковою умовою є ідентичність умов усіх вібровимірювань: реперні точки, навантаження, 
температура і т.п., що дозволяє надалі порівнювати результати вимірів. 

6. Реперні точки повинні перебувати якнайближче до діагностуємого вузла або деталі. Звичайно вони 
вибираються на підшипникових щитах обладнання. Доцільно щоб відстань між реперними точками була не 
більш 1 метра. А самі реперні точки підготовлені до установки вібродатчиків, тобто мали відповідно очищену 
від фарби і шорсткості поверхню. 

7. Застосування для кріплення вібродатчиків магнітної присоски змінює частотну характеристику 
всього вимірювального тракту і це треба враховувати. 

8. Для машин і енергетичного обладнання із частотою обертання ротора до 50...60 Гц частотний 
діапазон виміру віброприскорення повинен лежати від 1 Гц до 10...20 кГц. 

9. Звичайно рівні віброприскорення машин і механізмів вимірюють у децибелах (дБ) по фільтрах 
аналізу і будують вібраційну характеристику (ВХ) механізму в реперних точках (точках виміру). При цьому по 
осі ординат відкладають рівні віброприскорення  L, дБ, а по осі абсцис – середні частоти  Fсp фільтрів аналізу.  

Вібродіагностування з використанням третьоктавного аналізу розглянемо на конкретному прикладі по 
програмі діагностування, яка полягає в наступному [2]: 

Програма вібpодіагностування машин і енергетичного обладнання побудована за принципом від цілого 
до частки, що означає, перш ніж здійснювати елементне діагностування обладнання, необхідно визначити 
спочатку його загальний технічний стан, для чого використовують параметри функціонування обладнання: 
струм збудження і навантаження, частоту живильної мережі, продуктивність, ВХ, температуру та ін.  

Програма базується на наступних припущеннях і допущеннях: 
– кожен механізм (навіть однотипні) має індивідуальні ВХ і параметри при справному технічному 

стані; 
– ВХ обладнання в міру напрацьованості (зношування) постійно змінюються, і цю зміну можна 

спостерігати й вимірювати; 
– частота вібраційного сигналу від несправності (дефекту) перебуває в прямої залежності від частоти 

обертання ротора Fвp; 
– конкретному виду дефекту, несправності повинен відповідати певний, граничний рівень вібрації 

(граничне значення діагностичного параметра), при досягненні якого настає відмова обладнання (наприклад, 
відмова по ВХ); 

– сили, що збуджують вібрацію і шум обладнання, можна розділити на механічні, електромагнітні та 
аеродинамічні (вентиляційні), походження яких пов'язане зі своїми джерелами вібрації. Усі вони взаємозалежні 
і визначають технічний стан як окремих вузлів, так і технічний стан обладнання в цілому; 

– справному технічному стану обладнання відповідає зміна рівня вібрації, що не відрізняється від 
значення експлуатаційної норми більш ніж у два рази (тобто  6  дБ); 

– оцінка технічного стану устаткування проводиться по його ВХ із обліком даних інших діагностичних 
параметрів: електричних, теплотехнічних і ін.; 

– оцінка результатів вимірів ВХ враховує вплив: температури, якості живильної мережі, ступінь 
неврівноваженості ротора, ефективність віброізолюючих кріплень (якщо є); 

– контроль і діагностування можливо вести по одному або декількох параметрах вібрації: зсуву, 
швидкості, прискоренню, потужності в діапазоні  частот від 1 Гц до 40 кГц, при експлуатації обладнання в 
складі головної енергетичної установки; 

– спектр вібрації машин і енергетичного обладнання в значній мірі визначається технічним станом їх 
підшипникових вузлів. 
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Рис.2. Вібраційна характеристика електричної машини: 

а) у реперній точці Р1; б) у реперній точці Р2  
1- при напрацюванні 20 годин; 2 – при напрацюванні 13500 годин  

 
Програма діагностування машин і енергетичного обладнання комбінованими вібраційними методами 

полягає в наступному: 
1. Проводиться вимір ВХ у реперних точках (вибираються індивідуально) для конкретного обладнання. 
2. Результати вимірів порівнюються із експлуатаційною нормою ВХ і виявляються частоти (смуги 

частот) перевищення  або зменшення рівнів вібрації. 
3. Виявляються походження підвищеної вібрації шляхом (при можливості) зняття  порушення і 

навантаження (для електричних машин) і контролю над зміною рівнів вібрації на частотах перевищення або 
зменшення. Якщо рівні вібрації змінюються, наприклад, зменшуються, то причина вібрації електромагнітного 
походження, якщо ні, то механічного. 

4. Розрахунки інформативних коефіцієнтів K i шляхом розподілу частот перевищення або зменшення 
вібрацій на частоту Fвp і (або) на частоту обертання сепаратора підшипника Fс. По знайденим K i визначаються 
відповідні їм інформативні частоти й по них визначаються  діагностичні ознаки можливих дефектів вузлів і 
деталей обладнання. Якщо діагностичні ознаки вказують на наявність дефектів у якомусь одному вузлі або 
деталі обладнання, то постановка діагнозу не викликає ускладнень. 

5. Якщо діагностична ознака вказує на наявність дефектів у різних вузлах і деталях обладнання, то 
робиться вібpодіагностика дисбалансу ротора і його підбалансировка. 

6. Оцінюється технічний стан підшипників. Для підшипників котіння: визначається  величина 
зношування радіального зазору і наявність утоми тіл і доріжок котіння, а також якість змащення. При 
необхідності поділу видів дефектів підшипників котіння, застосовується більш тонкий аналіз сигналу вібрації 
амплітудної модуляції спектра, що огинає, або використовується метод ударних імпульсів. 

7. Використовуючи результати діагностики по п. 6, проводять необхідні роботи: заміну змащення або 
підшипників з наступним підбалансуванням.  

8. Перевіряють ефективність віброізолюючого кріплення (якщо воно є) по перепаду вібрації в 
третьоктавних смугах частот (від 50 до 1000 Гц). Вібpоізолююче кріплення обладнання, що не відповідає 
нормам по перепаду вібрації, підлягає заміні. 

9. Проводять заходи щодо п.1.– п.2., і якщо необхідно повторюють заходи п.3. - п.8. доти, поки ВХ не 
будуть відповідати діючим нормам. 

На рис.2 наведена ВХ суднової електричної машини (ЕМ) – перетворювач напруги АТТ-50-400, Fвр = 
50 Гц (n = 3000 хв-1), обмірювана по третьоктавним фільтрам аналізу в  реперних точках Р1 і Р2 (прямий 
спектр). Режим роботи ЕМ – номінальний, у прогрітому стані, ЕМ встановлена на віброізоляторах. Реперна 
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точка Р1 перебуває  на носовому, а Р2 - на кормовому підшипниковому щиті електричних машин. Вібрація 
виміряна у вертикальному напрямку R у частотному діапазоні від 20 Гц до 10 000 Гц  по третьоктавним 
фільтрам аналізу. 

Перший вимір ВХ був зроблений на новій електричній машині при справному технічному стані і 
напрацюванні 20 годин. Далі виміри ВХ проводилися через кожні (приблизно) 1000 годин  роботи електричних 
машин. На рис. 2 показані тільки (для наочності відкидаючи проміжні виміри) ВХ у реперних точках при 
наробітку 20 і 13500 годин. 

Проведемо аналіз ВХ електричних машин при справному технічному стані і наробітку 20 годин (рис 2 
а, б, крива 1): 

1.  Знайдемо різницю рівнів віброприскорення в реперній точці Р1 
L(Fвр) – L(Fс) = 47 – 38 = 9 дБ 

де: L(Fвр) – рівень віброприскорення на частоті обертання ротора ЕМ; 
      L(Fс) – рівень віброприскорення на частоті обертання сепаратора підшипника котіння. 
Враховуючи, що ця величина не перевищує 10 дБ, можна зробити висновок, що неврівноваженність 

ротора викликана тільки величиною радіального зазору в підшипнику котіння, тобто ротор відбалансований до 
максимально можливого значення. Однак, якщо рівень вібрації на частоті L(Fвр) буде вище норми, то подальшу 
підбалансировку ротора робити безглуздо. Необхідно зробити заміну підшипника і встановити новий 
підшипник з меншим радіальним зазором [5]. 

2. Знайдемо різницю рівнів віброприскорення в реперній точці Р2 
L(Fвр) – L(Fс) = 52 – 39 = 13 дБ 

Різниця рівнів у реперній точці Р2 більше 10 дБ, що дозволяє зробити висновок про неврівноваженість 
ротора через великий радіальний зазор у кормовому підшипнику котіння. Однак технологічно дуже важко 
встановити на електричні машини або на насосні агрегати новий підшипник котіння із заданим радіальним 
зазором. Тому ВХ у реперних точках Р1 і Р2 доцільно прийняти за експлуатаційну норму. 

Проведемо аналіз ВХ, тобто порівняємо криву 1, яка була прийнята за експлуатаційну норму, із кривою 
2, обмірюваною при наробітку електричних машин в  13500 годин. 

Практично по всіх фільтрах третьоктавного аналізу рівні віброприскорення перевищують 
експлуатаційну норму (крива 1), а на деяких частотах рівні її віброприскорення менші.   

Перевищення рівнів віброприскорення від експлуатаційної норми в області частот від 6300 до 10000 Гц 
дозволяє нам зробити висновок про неякісне змащення або про настання утоми тіл і доріжок котіння, за умови, 
що змащення нове [6].  

Визначимо частоту обертання сепараторів підшипників котіння електричних машин по спрощеній 
формулі: Fс ≈ 0,4Fвр ≈ 20 Гц. 

Переведемо рівні віброприскорення на частоті обертання сепаратора L(Fс), дБ у подвійні амплітуди 
віброзміщення 2S, мкм: 

Реперна точкаР1: було L(Fс) = 38 дБ або 2S = 3,16 мкм, стало         L(Fс) = 40 дБ або 2S = 3,98 мкм.  
Висновок: радіальний зазор (робочий) у носовому підшипнику котіння практично не збільшився. 
Реперна точка Р2: було L(Fс) = 39 дБ або 2S = 3,54 мкм, стало        L(Fс) = 47 дБ або 2S = 8,91 мкм.  
Таким чином, радіальний зазор у кормовому підшипнику котіння, через зношування,  збільшився більш 

ніж в 2 рази. 
Збільшення рівнів віброприскорення в області частот від 800 до 6300 Гц вказує на те, що збільшилася 

магнітна вібрація електричних машин, яка викликана нерівномірним повітряним зазором через зношування 
(збільшення радіального зазору) підшипників котіння. Підстава: при знятті порушення стабільної роботи і 
навантаження на електричних машинах, рівні віброприскорення на цих частотах не зменшилися.  

На підставі вимірів зробимо наступні висновки:  
1. Підшипники котіння електричних машин підлягають заміні; 
2. Після ремонтних робіт зробити в експлуатаційних умовах вимір ВХ електричних машин та 

енергетичного обладнання у реперних точках і зрівняти з експлуатаційною нормою. При необхідності довести 
ВХ електричних машин до експлуатаційної норми, використовуючи наведену програму діагностування. 

 
Висновки 

1. Періодичні виміри і третьоктавний аналіз зміни ВХ енергетичного обладнання в реперних точках 
дозволяє контролювати їх технічний стан і з достатньою для практики точністю дозволяє виявляти його зміну. 

2. Формою показу результатів вимірів вібрації є ВХ у всіх реперних точках. 
3. Результати проведених досліджень доцільно використовувати при практичному вібродіагностуванні 

різних електричних агрегатів і енергетичного обладнання.  
Перспективним подальшим продовженням робіт у цьому напрямку є дослідження можливостей більш 

вузькополосного спектрального аналізу вібрацій, доцільності його проведення, розробка більш нових підходів 
до аналізу сигналів вібрації, збільшення точності визначення технічного стану, спрощення процедур 
діагностування та прийняття рішення по обслуговуванню, що підвищить гарантовану надійність насосного 
обладнання та іншого енергетичного обладнання. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ОТБОРА 

ТЕНДЕРОВ 
 

В статье сформулирован перечень элементов экономического эффекта от проведения отбора 
тендеров подрядчиком. Рассмотрены два подхода к оценке величины экономии от отказа от затрат на 
подготовку к тендерам с низкой вероятностью победы. Предложена формула для расчета размера этой 
экономии. Описаны ограничения предлагаемой методики. 

Ключевые слова: тендер, подрядчик, заказчик, управление отношениями, аутсорсинг 
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PROBLEMS OF EVALUATION OF ECONOMIC EFFECT OF SELECTION OF BIDS 

 
The present paper contains a list of components of economic effect of the procedure of selection of bids by 

the contractor. Two possible approaches towards evaluation of economy obtained thanks to non-participation in 
bids with low probability of success are discussed. A formula for calculation of this economy is proposed. 
Limitations of the proposed method are described. 

Keywords: bid, contractor, client, relation management, outsourcing 
 

Постановка проблемы 
Эффективность функционирования подрядчика во многом зависит от качества отбора им тендеров 

для участия. Это связано со следующими причинами: 
- Подготовка к тендеру требует от подрядчика значительных временных и финансовых затрат. Речь 

идет не только о подготовке тендерной документации в соответствии с требованиями заказчика, но и об 
анализе собственных производственных возможностей, поиске потенциальных субподрядчиков (если часть 
работ подрядчик выполнить не способен), согласовании условий сотрудничества с ними и т. д. Таким 
образом, если тендер был выбран неправильно (т. е. подрядчик не прошел отбор), то это влечет за собой 
потерю средств на подготовку к этому тендеру, и, возможно, упущенную выгоду от участия в другом 
тендере (от подготовки к которому отказались по той причине, что подрядчик сконцентрировался на 
неправильно выбранном тендере); 

- Исполнение подряда предполагает достаточно долгосрочное сотрудничество заказчика и 
подрядчика, в течение которого могут поменяться как параметры внешней среды, так и характеристики 
выполняемого подряда. Подрядчику важно уметь спрогнозировать изменение этих внешних и внутренних 
параметров (и отбирать тендеры на основе этого прогноза), чтобы получить по итогам реализации тендера 
запланированную прибыль; 

- Заказчик может прервать сотрудничество с исполнителем и отказаться (в полном объеме или 
частично) оплачивать его услуги. Поскольку, как правило, подрядчик сотрудничает с малым числом 
заказчиков, недобросовестность даже одного из них приносит значительный ущерб. Следовательно, 
подрядчик должен уметь отбирать тендеры по критерию способности заказчика в полном объеме соблюдать 
условия контракта. 

Однако если критерии отбора тендеров для участия интуитивно понятны (максимальная 
вероятность победы, максимальная выгода от выполнения заказа, минимальный уровень рисков), то 
проблема оценки экономического эффекта от отбора тендеров (т. е. анализ того, насколько выгода 
подрядчика, проводящего отбор тендеров, превышает выгоды подрядчика, такой отбор не 
осуществляющего), насколько нам известно, в научной литературе не изучалась. Ее решение нам 
представляется важным, поскольку позволяет оценить эффективность (и, как следствие, целесообразность) 
отбора тендеров. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

Интересно отметить, что методическое обеспечение управления взаимодействием подрядчика с 
заказчиком в настоящее время практически полностью отсутствует (в отличие от методического 
обеспечения управления отношениями заказчика с исполнителем – на эту тему существует значительное 
количество публикаций, среди которых можно назвать работы [1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]). В качестве 
исключений можно назвать статью [9], где рассматривается проблема оценки рисков подрядчика во 
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взаимодействии с заказчиком, работу, где исследуется вопрос отбора оптимального клиента [2], а также 
статью [8], в которой описывается практический опыт реализации программы отбора тендеров. При этом, 
насколько нам известно, методики оценки экономического эффекта от отбора тендеров до настоящего 
момента предложено не было. 

 
Цель работы 

В данной статье нами будет предпринята попытка рассмотреть методологические подходы к оценке 
экономического эффекта от отбора тендеров и предложить методику оценки такого эффекта. 

 
Основная часть 

Как явствует из перечисленных во введении пунктов, экономический эффект от отбора тендеров 
включает в себя следующие компоненты: 

-  Экономия на затратах на подготовку к тендерам с низкой вероятностью победы; 
- Снижение потерь благодаря отказу от участия в тендерах с высоким риском значительного 

изменения внутренних и внешних параметров; 
- Снижение потерь благодаря отказу от участия в тендерах с высокой вероятностью 

недобросовестного поведения заказчика. 
Поскольку в рамках одного исследования подробно осветить методику расчета каждой из этих 

составляющих затруднительно, мы сосредоточимся на разработке алгоритма расчета величины экономии на 
затратах на подготовку к участию в тендерах с низкой вероятностью выигрыша. Эта экономия связана с тем, 
что фирма не несет расходы на подготовку к тем тендерам, вероятность победы в которых (по оценке 
фирмы) меньше Wmin. 

Пусть аутсорсер не проводит предварительного отбора тендеров по критерию вероятности победы в 
них, и подает заявки на все тендеры, которые отвечают критериям экономической эффективности. В этом 
случае его затраты на участие в тендере Ctend равны некоторой величине Cprep (затраты на подготовку к 
тендеру). 

Напротив, пусть аутсорсер проводит предварительный отбор тендеров по критерию вероятности 
победы. Для проведения отбора ему необходимо произвести некоторые затраты Cres. Тогда, очевидно, его 
затраты на подготовку к тендеру равны 
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где W – установленная по итогам анализа параметров тендера и изучения заказчика вероятность 
победы в тендере. 

Поскольку абсолютно точно установить значение вероятности победы в тендере вряд ли возможно, 
можно предположить, что эксперты, проводящие оценку, дают одно из двух заключений: вероятность 
победы меньше минимального значения Wmin или не меньше этого значения. Тогда математическое 
ожидание затрат на подготовку к тендеру Mtend в случае предварительного отбора тендеров по критерию 
вероятности победы можно, исходя из выражения (1), определить по следующей формуле:   

preprestend CWCM min+= .     (2) 
Из вышеизложенного очевидно, что проводить предварительный отбор тендеров выгодно только 

тогда, когда выполняется следующее условие: 
prepprepres CCWC <+ min ,     (3) 

поскольку только в этом случае предварительный отбор тендеров будет приводить к экономии затрат на 
участие в них. 

Из условия (3) следует, что экономический эффект от проведения предварительного отбора тендеров 
Esel равен 

( ) resprepresprepprepsel CWCCCWCE −−=−−= minmin 1 .  (4) 
Условие (3) можно переписать в виде 

( )min1 WCC prepres −< .      (5) 
Условие (5) вводит ограничение на максимальный экономически обоснованный размер затрат на 

оценку вероятности победы в тендере. 
Формула (4) на первый взгляд представляется логичной: величина Esel зависит от затрат на 

подготовку к тендеру Cprep и растет с ростом Cprep при постоянном значении Wmin (т. е. чем больше затраты 
на подготовку к тендеру, тем больше выгода от отказа от участия в тендерах с недостаточной вероятностью 
победы в том случае, если фирма устанавливает одинаковое значение Wmin для всех тендеров независимо от 
затрат на подготовку к ним). Однако более детальный анализ формулы (4) позволяет выявить в ней 
логические противоречия. 
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Логично предположить, что с ростом затрат на подготовку к тендеру аутсорсер заинтересован в 

максимизации вероятности своей победы в нем, а, начиная с определенного значения затрат на подготовку, 
он может стремиться к полной гарантии победы (т. е. Wmin = 1). Это связано с тем, что чем выше затраты на 
подготовку к тендеру, тем выше должна быть уверенность аутсорсера в том, что эти затраты окупятся. Но из 
формулы (4) очевидно, что 

prep
sel C

dW
dE

−=
min

.     (6) 

т. е. с ростом значения экономический эффект от проведения отбора тендеров уменьшается, что 
представляется не соответствующим экономической логике – чем выше требуемая вероятность победы в 
тендере (т. е. чем выше гарантии того, что фирма сможет окупить затраты на подготовку к тендеру), тем 
ниже экономический эффект от отказа от участия в тендерах с низкой вероятностью победы. Данное 
противоречие связано с тем, что, в соответствии с формулой (4), речь идет о том, что чем выше реальная 
вероятность победы в тендере (в соответствии со сделанной выше оговоркой, вероятность победы равна 
либо Wmin, либо 1 – Wmin, то есть реальная вероятность победы оценивается при помощи величины Wmin), 
тем выше вероятность того, что придется нести затраты на подготовку к тендеру, и тем ниже экономия на 
этих затратах. Фактически логика этой формулы состоит не в оценке того эффекта, который фирма получит 
благодаря определению вероятности победы в тендере, а в установлении целесообразности определения 
вероятности победы при заданном значении вероятности.  

Следовательно, предлагаемая методика нуждается в корректировке. Естественным направлением 
модификации методики представляется переход от сравнения совокупных затрат на подготовку к тендеру 
при наличии и отсутствии отбора тендеров к оценке уровня потерь от участия в проигранных тендерах при 
отсутствии и наличии отбора тендеров. 

Пусть W – вероятность выиграть в тендере (по сути дела, представляет собой среднерыночную 
частоту побед в тендере). 

Тогда размер потерь CN компании, не проводящей отбора тендеров, от участия в проигранных 
тендерах равен 

( )WCC prepN −= 1 .     (6) 
Если же компания проводит отбор тендеров, то размер ее потерь CS равен 

)1( *WCC prepS −= ,     (7) 
где 
W* – вероятность победы в тендере (средняя частота побед в тендерах по результатам проведения 

отбора). 
Экономический эффект от проведения отбора тендеров Esel равен 

( ) resprepresSNsel CWWCCCCE −−=−−= * .   (8) 
Обратим внимание на принципиальную методологическую разницу между формулами (4) и (8). В 

формулу (8) включена не оцениваемая до подготовки к тендеру вероятность победы в тендере, а реально 
достигнутая благодаря проведению отбора вероятность. Легко убедиться, что с ростом значения W* 
экономический эффект от проведения отбора тендеров также возрастает. Такой подход представляется 
гораздо более логичным и соответствующим требованиям практики. 

Отметим, что если у фирмы, проводящей отбор тендеров, есть возможность оценить вероятность 
победы в тендере,  то она задать минимальное приемлемое для нее значение этой вероятности Wmin, и 
подставить его в формулу (8) вместо W*. В этом случае фирма определит экономический эффект от отбора 
не ex post, а ex ante. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Проделанные нами рассуждения, как мы полагаем, наглядно показывают, что целью оценки 

вероятности победы в тендере (и управления значением этой вероятности) выступает не экономия на 
затратах на подготовку к тендеру, а снижение потерь от участия в тендерах с низкой вероятностью 
выигрыша. Наши рассуждения, при всей их элементарности, демонстрируют, что проблематика разработки 
методического обеспечения для аутсорсеров требует пристального внимания к содержанию взаимодействия 
аутсорсера и заказчика. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС  СТВОРЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО ЯКОСТІ ТА 

СОБІВАРТОСТІ  ПРИЛАДІВ 
 

В статті розглянутий метод максимінної та мінімаксної стратегії, який використовується  для 
оптимізації  якості та собівартості виробництва продукції. Результат застосування цього методу на 
практичних задачах електронної промисловості показав, що ігрові підходи допомагають формалізувати 
конкретні ситуації на підприємствах електронної промисловості та знайти  компромісне рішення, яке 
задовольняє різні потреби. Зазвичай визначається,  якщо не кращий, то в усякому разі не гірший варіант 
співвідношення стратегій гравців у даній ситуації. Розглянуті конкретні приклади задач із наявністю сідлової точки та 
без неї. 

Ключові  слова: теорія гри , мінімаксна та максимінна стратегія, сідлова точка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 

СОЗДАНИИ И РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ О КАЧЕСТВЕ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРИБОРОВ 
 

В статье рассмотрен метод максиминной и минимаксной стратегии, который используется для 
оптимизации качества и себестоимости производства продукции. Результат применения этого метода в 
практических задачах электронной промышленности показал, что игровые подходы помогают 
формализовать конкретные ситуации на предприятиях электронной промышленности и найти 
компромиссное решение, которое удовлетворяет разные потребности. Обычно определяется если не 
лучший то, во всяком случае, не худший вариант соотношения стратегий игроков в данной ситуации. 
Рассмотрены конкретные примеры задач с наличием седловой точки и без нее. 

Ключевые слова: теория игр, максиминная стратегия,  минимаксная стратегия, седловая точка. 
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USING GAME THEORY FOR OPTIMAL SOLUTION TO THE PROBLEM OF THE CREATION 

AND CONSIDERING OF ISSUES RELATING TO THE QUALITY AND COST OF DEVICES 
 

In the article the method maximin and minimax strategies for the optimization of the quality and cost of 
production is considered. The result of applying the method to practice problems showed that the game approaches 
help formalize specific situation and find a compromise solution that goes to meet the different needs of the game 
and take it if not better, then at least no worse option value strategies participants in this situation. The result of 
applying of this method for the practical tasks of electronic industry is shown, that the playing theory approaches 
helping to formulizing the real situating and finding the compromise solution, which are satisfied to different 
necessity of  all partners. Usually the approach of playing theory allows finding other the best or not very worse 
variant to relations of the partners in real situations. 

Keywords: Game theory, minimax strategy, maximin strategy, saddle point 
 
 

Постановка проблеми 
Сутність використання методів теорії ігор для вирішення задач виробництва полягає в тому, щоб 

формалізувати конкретні ситуації. Математично їх можна подати як гру двох або більше гравців, кожний з 
яких переслідує мету максимізувати свій виграш за рахунок іншого. В економіці теорія ігор може 
використовуватися для вибору оптимального рішення під час створення раціональних запасів сировини і 
матеріалів, напівфабрикатів, у разі розгляду питань щодо якості продукції та інших. За допомогою теорії 
ігор можливо розв’язати задачу максимізації середнього доходу підприємства від реалізації продукції за 
умови, що на неї впливатиме безліч випадкових факторів, оскільки асортимент виготовленої на 
підприємстві продукції різний. Отже, теорія ігор використовується для прийняття рішень в умовах 
конфліктних ситуцій. Використання відповідних математичних моделей в економіці дозволяє уникнути 
ризиків занадто великих витрат та банкрутства підприємств, банків та інших промислових, комерційних 
установ. Моделі теорії ігор використовуються для прогнозування економічного розвитку на державному 
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рівні. Особливо важливим  є використання теорії ігор у провідних галузях науково-технічного прогресу, де 
застосовуються сучасні наукові досягнення та нові технічні рішення, впровадження яких потребує 
вкладання великих коштів, що може привести до банкрутства підприємств. Одними із таких галузей є 
підприємства електроніки та обчислювальної техніки, для яких моделі розв’язку конфліктних ситуацій 
розглядаються у даній статті.  

 
Основна частина  

Метою дослідження є використання теорії гри, а саме максимінної та мінімаксної стратегії для 
оптимального розв’язання рішення під час створення та розгляду питань щодо якості та собівартості  
продукції.  

Теорія ігор — це математичний апарат, що розглядає конфліктні ситуації, а також ситуації спільних дій 
кількох учасників. Завдання теорії ігор полягає у розробленні рекомендацій щодо раціональної поведінки 
учасників гри. Логічною основою теорії ігор є формалізація трьох понять, які входять в її визначення і є 
фундаментальними для всієї теорії  [1]: 

1) конфлікт; 
2) прийняття рішення в конфлікті; 
3) оптимальність прийнятого рішення. 

Ці поняття розглядаються в теорії ігор у найширшому сенсі. Їхня формалізація відповідають 
змістовним уявленням про відповідні об'єкти. 

 Із багатьох критеріїв, які пропонуються теорією ігор для вибирання раціональних варіантів рішень, 
найпоширенішим є песимістичний критерій мінімаксу-максиміну [3], проте  існують інші методи та засоби, 
що допомагають прийняти рішень в конфліктних ситуаціях [5]: системний аналіз, теорія масового 
обслуговування, лінійне і динамічне програмування, теорія керування запасами, мережене моделювання, 
експертні оцінки, вивчення й узагальнення досвіду, метод індукції тощо. Використання тих чи інших 
методів та засобів залежить, перш за все, від професійної компетентності, досвіду роботи, соціально-
психологічних особливостей керівника та умов, за яких відбувається прийняття рішень.  

Суть методу, який розглядається в даній роботі полягає в наступному. Нехай гравець А вибрав 
стратегію Ai, тоді у найгіршому разі він отримає виграш, що дорівнює min 𝑎𝑖𝑗 , тобто навіть тоді, якщо 
гравець В і знав би стратегію гравця А. Передбачаючи таку можливість, гравець А має вибрати таку 
стратегію, щоб максимізувати свій мінімальний виграш, тобто 

𝑎 = max𝑖 min𝑗 𝑎𝑖𝑗 .                                                                                                                      (1) 

Така стратегія гравця А позначається 𝐴𝑖0 і має назву максимінної, а величина гарантованого виграшу 
цього гравця називається нижньою ціною гри. Гравець В, який програє суми у розмірі елементів платіжної 
матриці, навпаки має вибрати стратегію, що мінімізує його максимально можливий програш за всіма 
варіантами дій гравця А. Стратегія гравця В позначається через Bj0 і називається мінімаксною, а величина 
його програшу — верхньою ціною гри, тобто 

                                                                    𝛽 = min𝑖 max𝑗 𝑎𝑖𝑗 .                                                                       (2) 

Отже, мета гравця А – максимізувати величину , а гравця В – мінімізувати її. Нехай тобто маємо 
матрицю А: де рядки відповідають стратегіям Аі, а стовпці – стратегіям Bj. Матриця А називається 
платіжною, а також матрицею гри. Елемент цієї матриці ija  – це виграш гравця А, якщо він вибрав 
стратегію Ai, а гравець В – стратегію  Bj [6;с.425].   

 
 𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛 

𝐴1 𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 
𝐴2 𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛 
… … … … … 

𝐴𝑚 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛 
Рис. 1. Платіжна матриця 

 
Оптимальний розв’язок цієї задачі досягається тоді, коли жодній стороні невигідно змінювати 

вибрану стратегію, оскільки її супротивник може у відповідь вибрати іншу стратегію, яка забезпечить йому 
кращий результат. Якщо 
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𝑎 = max𝑖 min𝑗 𝑎𝑖𝑗 =𝛽 = min𝑖 max𝑗 𝑎𝑖𝑗 = 𝜐                       (3) 

 
то гра називається цілком визначеною. В такому разі виграш гравця А (програш гравця В) називається 
значенням гри і дорівнює елементу матриці  𝑎𝑖𝑗 . Цілком визначені ігри називаються іграми з сідловою 
точкою, а елемент платіжної матриці, значення якого дорівнює виграшу гравця А (програшу гравця В) і є 
сідловою точкою. В цій ситуації оптимальним рішенням гри для обох сторін є вибір лише однієї з 
можливих, так званих чистих стратегій — максимінної для гравця А та мінімаксної для гравця В, тобто якщо 
один із гравців притримується оптимальної стратегії, то для другого відхилення від його оптимальної 
стратегії не може бути вигідним.  

Звісно, конфліктом можна вважати будь-яке явище, відносно якого можна казати про його учасників, 
про їхні дії, про результати явищ, до яких призводять ці дії, про сторони, які так чи інакше зацікавлені в 
таких наслідках, і про сутність цієї зацікавленості [4]. 

Ігрові підходи використовуються економістами як на макрорівні: у разі розробки моделей, в яких 
враховується зацікавленість різних ланок економіки, так і на рівні підприємства: для вибору оптимальних 
рішень під час створення запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, підвищенні якості продукції, 
маркетинговій діяльності тощо. Перевагою теорії ігор є можливість розширення поняття оптимальності, 
включаючи, наприклад, компромісне рішення, яке йде на задоволення різних потреб у грі. У зв’язку з цим 
предметом даної статті є аналіз моделей конфліктних ситуацій на підприємствах електронної промисловості 
з використанням методів теорії ігор. 

 
Результати дослідження 

Розглянемо приклади розв’язку методом теорії ігор на конкретних задач підприємств електронної 
промисловості . 

Приклад 1. Фірма виготовляє електронні прилади . Експертами виробничого відділу фірми розглядаються 
3 типи приладів: П-1, П-2, П-3. Однак залежно від фінансування кожен тип може мати три якості: Я-1, Я-2, Я-3 
залежно від закупленої технології виробництва. Собівартість виготовлення приладів наведена в табл. №1.  

Собівартість виготовлення устаткування, тис. ум.од. 
Таблиця 1. 

 

Прилади 
Якість 

 Я-1 
 

Я-2 
 

Я-3 
 

П-1 
 

10 
 

6 
 

5 
 П-2 

 
8 
 

7 
 

9 
 П-3 

 
7 
 

5 
 

8 
  

Конфліктна ситуація виникає в зв'язку з необхідністю вибрати той тип приладів та його якість , який буде 
затверджений економічним відділом фірми. З погляду виробництва найкращим є найдорожчий варіант, оскільки 
він дає змогу виробляти дорожчу та конкуренто спроможнішу продукцію, тоді як з погляду економічного відділу 
фірми найкращим є найдешевший варіант, який потребує найменшого відволікання коштів. 

Завдання експертів полягає в тому, щоб запропонувати на розгляд фінансовому відділу такий тип приладів, який 
забезпечить якщо не кращий, то в усякому разі не гірший варіант співвідношення вартості та функціональних 
характеристик. 

Якщо виробничий відділ запропонує виготовлення приладу типу П-1, то економічний відділ настоюватиме 
на придбанні технології, що дає Я-3, оскільки цей варіант найдешевший. Якщо зупинитись на приладі П-2, то 
скоріш за все затверджено буде Я-2, і нарешті для типу П-3 — також Я-2. 

Зрозуміло, що з усіх можливих варіантів розвитку подій експертам виробничого відділу необхідно 
настоювати на варіанті впровадження у виробництво приладу типу П-2, оскільки це дає найбільше значення за 
реалізації найгірших умов — 7 тис. ум. од. 

Наведені міркування ілюструють максимінну стратегію, отже: 
5}5;6;10min{min

1
==

= iji
a , 

7}9;7;8min{min
2

==
= iji

a , 

5}8;5;7min{min
3

==
= iji

a , 

7}5;7;5max{minmax === ijij
aα — нижня ціна гри. 

Якщо учасник відхилиться від своєї оптимальної (максимінної) стратегії і вибере першу чи третю, то зможе 
отримати виграш, що дорівнює лише 5. 
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Розглянемо тепер ситуацію з погляду спеціалістів економічного відділу. Виходячи з витрат на виробництво 

устаткування, вибір технології, що дає змогу виготовляти якість Я-1, може призвести до найбільших витрат у тому 
разі, коли вдасться затвердити випуск приладу типу П-1. Для технології виготовлення приладу  з якістю Я-2 
найбільші можливі витрати становлять 7 тис. ум. од. — для приладу П-2, а з якістю Я-3 — також для П-2. Для 
економістів найкращим є вибір технології, що забезпечує виготовлення приладів якості другого виду, оскільки за 
найгірших умов вона дає найменші витрати—7 тис.ум.од. 

Останні міркування відповідають мінімаксній стратегії, що визначає верхню ціну гри. 
10}7;8;10max{max

1
==

= ijj
a , 

7}5;7;6max{max
2

==
= ijj

a , 

9}8;9;5max{max
3

==
= ijj

a , 

7}9;7;10min{maxmin === ijji
aβ - верхня ціна гри. 

Якщо гравець відхилиться від своєї оптимальної (мінімаксної) стратегії, то це призведе до більших 
витрат. Якщо буде вибрано першу стратегію,  можливий програш дорівнюватиме 10 тис. ум.од.,  а якщо буде 
вибрано третю стратегію, то можливий програш становитиме 9 тис. ум.од. Наведена гра є парною грою із 
сідловою точкою. 

 

Приклад 2. Фірма випускає серію нових лазерів ),,,,,( 654321 XXXXXX  для їх реалізації у наступному 

році. Залежно від фінансування (погодного стану, ринку тощо) виділено якості ),,,,( 54321 YYYYY . Для кожного 

варіанта )6,1( =iX i   серії та якості )5,1( =iY j  обчислені прибутки, які наведені у табл. 2.  
 

                    Таблиця  2. 
 

Серія 
Якості 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
прибутки, тис. грн 

 X1 1,0 1,5 2,0 2,7 3,2 
X2 1,2 1,4 2,5 2,9 3,1 
X3 1,3 1,6 2,4 2,8 2,1 
X4 2,1 2,4 3,0 2,7 1,8 
X5 2,4 2,9 3,4 1,9 1,5 
X6 2,6 2,7 3,1 2,3 2,0 

 
Необхідно вибрати найкращий варіант серії лазерів або комбінацію із виготовлених серій . Розв‘язати 

цю задачу можна, зокрема, за допомогою програм Excel і Mathcad, зведенням матричної гри до алгоритму 
лінійного програмування. 

 
Маємо гру, платіжною матрицею якої є відповідні елементи вищенаведеної таблиці. Легко 

переконуємося, що домінуючих стратегій у цій грі немає. 
Потім визначаємо: 
α = max {min(l,0; 1,5; 2; 2,7; 3,2); min(l,2; 1,4; 2,5; 2,9; 3,l); min(l,3; 1,6; 2,4; 2,8; 2,l); min (2,1; 2,4; 3; 2,7; 

1,8); min(2,4; 2,9; 3,4; 1,9; 1,5); min(2,6; 2,7; 3,1; 2,3; 2)} = max{l,0; 1,2; 1,3; 1,8; 1,5; 2} = 2,  
a також 
β = min (max(1,0; 1,2; 1,3; 2,1; 2,4; 2,6); max(l,5; 1,4; 1,6; 2,4; 2,9; 2,7); max(2;2,5;2,4;3;3,4;3,l); 

max(2,7;2,9;2,8;2,7;l,9;2,3); max(3,2;3,l;2,l;l,8;l,5;2)}= min{2,6;2,9;3,4;2,9;3,2} = 2,6. 
Отже, α≠β, тобто немає сідлової точки, а це означає, що необхідно застосувати метод зведення гри до 

задачі лінійного програмування: 
654321min ttttttZ +++++=  

за умов: 















≥+++++

≥+++++

≥+++++

≥+++++

≥+++++

;125,18,11,21,32,3

;13,29,17,28,29,27,2

;11,34,334,25,22

;17,29,24,26,14,15,1

;16,24,21,23,12,1

654321

654321

654321

654321

654321

tttttt
tttttt

tttttt
tttttt

tttttt

 

)6,1(0 =≥ it  

656 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              
 

Знайдемо розв‘язок за допомогою команди minimize програми  Mathcad 
Розв‘яжемо задачу у матричному вигляді: 
 
 

 
 

Висновки 
 

Отже, теорія ігор являє собою теорію математичних моделей прийняття оптимальних рішень в 
умовах конфлікту. Оскільки сторони, що беруть участь в більшості конфліктів, зацікавлені в тому, щоб 
приховати від супротивника власні наміри, прийняття рішень в умовах конфлікту, зазвичай, відбувається в 
умовах невизначеності. 

Основними поняттями теорії ігор є поняття конфлікту, кроку (ходу), стратегії.  
Завданням теорії ігор є розроблення рекомендацій гравцям, тобто визначення для них оптимальних 

стратегій. Під оптимальною стратегією розуміють таку стратегію, яка за умови багатократного повторення 
забезпечує гравцю максимально можливий середній виграш. Чисті стратегії – це пара стратегій, які 
перехрещуються в сідловій точці. Сідлова точка в цьому випадку і визначає ціну гри. Ігри, які не мають 
сідлової точки, на практиці зустрічаються частіше. Доведено, що і у цьому випадку рішення завжди є, але 
воно знаходиться в межах змішаних стратегій. Знайти рішення гри без сідлової точки означає визначення 
такої стратегії, яка передбачає використання кількох чистих стратегій. В іграх із сідловою точкою 
відхилення одного гравця від своєї оптимальної стратегії зменшує його виграш (в найкращому випадку 
виграш залишається незмінним).  

Перевагою теорії ігор є можливість розширення поняття оптимальності, включаючи, наприклад, 
компромісне рішення, яке йде на задоволення різних потреб у грі. Актуальним є використання теорії гри в 
ринково-торгівельних відносинах, адже прогнозування можливого прибутку та витрат, дозволить отримати 
якщо не максимальний, то не найгірший результат від вкладених коштів.  

657 
 



ВЕСТНИК ХНТУ № 3(54), 2015 г.                              
 

Список використаної літератури 
 

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/13330607/menedzhment/modeli_teorii_igr. 
2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://economrisk.ru/princip-minimaksa-maksimina-reshenie-

matrichnoj/1345-princip-minimaksa-maksimina-reshenie-matrichnoj-4.html. 
3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studopedia.net/2_44275_teoriya-igr.html. 
4. Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління / А.В. Шегда, М.В. Голованенко. – К.: 

Знання, 2008. – 271 с. 
5. Наконечний С.І. Математичне програмування / С.І. Наконечний, С.С. Савіна. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с. 
 

658 
 

http://pidruchniki.com/13330607/menedzhment/modeli_teorii_igr
http://economrisk.ru/princip-minimaksa-maksimina-reshenie-matrichnoj/1345-princip-minimaksa-maksimina-reshenie-matrichnoj-4.html
http://economrisk.ru/princip-minimaksa-maksimina-reshenie-matrichnoj/1345-princip-minimaksa-maksimina-reshenie-matrichnoj-4.html
http://studopedia.net/2_44275_teoriya-igr.html


XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
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	В работе проведены исследования по формированию радиального электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом и измерению его параметров при транспортировке пучка в спадающем магнитном поле соленоида. Эксперименты проводились на уст...
	При моделировании рассматривалась задача, в которой поток электронов с энергией , движущихся параллельно оси (или под углом к ней) на некотором расстоянии  от неё, влетают в заданное соленоидальное магнитное поле. Требуется определить координату  на з...
	При моделировании рассматривалась задача, в которой поток электронов с энергией , движущихся параллельно оси (или под углом к ней) на некотором расстоянии  от неё, влетают в заданное соленоидальное магнитное поле. Требуется определить координату  на з...
	Гамильтониан рассматриваемой задачи в цилиндрической системе координат  имеет вид
	,                                                                   (1)
	где ,  – заряд и масса покоя электрона, , ,  – канонические импульсы,  – магнитный потенциал, который с учетом азимутальной симметрии пока записывается в виде , где  – амплитудная функция магнитного поля,  – напряженность магнитного поля в начальной т...
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	К уравнениям (2) необходимо присоединить начальные условия для , ,  и для , , . Устойчивость численного алгоритма решения связана с шагом  решения, где  ( – текущее время), и ларморовским параметром μ=eR0RB/mc. Таким образом, при выполнении условия  м...
	Из приведенных на рис. 3–5 гистограмм  вертикальных значений при достижении радиального уровня =0.033 м видно, что поток электронов попадает на вертикальный участок, протяженность которого  порядка миллиметра. При рассмотрении потоков частиц с фазовым...
	Выводы
	В работе представлены экспериментальные данные и результаты моделирующих расчетов по формированию в радиальном направлении электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом в диапазоне энергий электронов 35…65 кэВ и измерению его па...
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