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Сьогодні до складу ІМФН входять 7 

(сім) кафедр, з яких 3 (три) є випусковими: 

кафедра прикладної математики (ПМ), 

кафедра інженерного матеріалознавства та 

прикладної фізики (ІМПФ), кафедра 

міжнародної інформації (МІ). 
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викладачі, з яких 27 професорів, докторів 

наук та 143 кандидати наук, доценти. 

Студенти ІМФН здобувають вищу 

освіту та отримують кваліфікацію за 

такими напрямами та спеціальностями: 

 Базовий напрям 6.040301 

«Прикладна математика»: 

o Прикладна математики 

(кваліфікація: бакалавр, 

спеціаліст, магістр) 

o Математичне та комп’ютерне 

моделювання 

(кваліфікація: бакалавр, 

спеціаліст, магістр) 

 Базовий напрям 6.040302 

«Інформатика»: 

o Інформаційно-комунікаційні 

технології 

(кваліфікація: бакалавр, магістр) 

o Соціальна інформатика 

(кваліфікація: бакалавр, 

спеціаліст, магістр) 

 Базовий напрям 6.040204 

«Прикладна фізика»: 

o Прикладна фізика 

(кваліфікація: бакалавр, магістр) 

 Базовий напрям 6.050403 

«Інженерне матеріалознавство» 

o Прикладне матеріалознавство 

(кваліфікація: бакалавр, магістр) 

 Базовий напрям 6.030201 

«Міжнародна інформація» 

o Міжнародна інформація 

(кваліфікація: бакалавр, 

спеціаліст, магістр) 

Матеріально-технічна база підго-

товки студентів – це 9 комп’ютерних 

класів та 41 лабораторія. Усі комп’ютери 

об’єднані локальною мережою, через яку 

студентам надається безкоштовний доступ 

у мережу Інтернет. 

Спільно з Асоціацією випускників 

Львівської політехніки та за підтримки 

найбільших IT-компаній України, що є 

основними роботодавцями випускників 

ІМФН, за успішне навчання щорічно 

нагороджуються кращі студенти. 
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Пташник В. В. ................................................................................................................................................................ D.4 

Пукач П. Я. ................................................................................................................................................................... A.33 
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Ребот Д. П. ..................................................................................................................................................................... A.1 

Ревенко В. П. ................................................................................................................................................................. B.6 

Репетило С. М. ............................................................................................................................................................. A.10 

Рибицька О. М. ............................................................................................................................................................ A.46 
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Ромака В. В. ........................................................................................................................................................ E.11, E.12 
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Ромака Л. П. ........................................................................................................................................................ E.11, E.12 

Романюк Г. В. .................................................................................................................................. K.1, K.16, K.18, K.20 

Романюк М. М. .............................................................................................................................. K.16, K.18, K.20, K.21 

Романюк О. М.............................................................................................................................................................. K.16 

Руденко Р. Н. ................................................................................................................................................................. D.2 

Рудий І. О. .................................................................................................................................................................... E.16 

Ружевич Н. А. .................................................................................................................................................... A.52, B.57 

Ряжська В. А. ............................................................................................................................................................... K.10 
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Садова М. М. ................................................................................................................................................................. D.4 

Сало Т. М. .................................................................................................................................................................... A.44 

Свідрак І. Г. ................................................................................................................................................................... G.5 

Сердюк М. Є. ................................................................................................................................................................. G.9 

Симотюк М. М. ........................................................................................................................................................... A.48 

Скородинський І. С. ...................................................................................................................................................... A.5 

Скульський М. Ю. ......................................................................................................................................................... D.6 

Сливка-Тилищак Г. І. .................................................................................................................................................. A.12 

Слюсарчук О. З. ........................................................................................................................................................... B.38 

Слюсарчук Ю. М. ........................................................................................................................................................ B.38 

Сорокатий М. І. ........................................................................................................................................................... A.56 

Стадник Ю. В. .................................................................................................................................................... E.11, E.12 

Станько Т. М. ................................................................................................................................................................ E.9 

Стародуб П. К. ............................................................................................................................................................. E.11 

Старчевський В. Л. ........................................................................................................................................................ K.1 

Стоцько З. А. ................................................................................................................................................................. A.1 

Стрямець О. С............................................................................................................................................................... J.10 

Сухорольський М. А. .................................................................................................................................................... A.7 
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Тилищак О. А. ............................................................................................................................................................. A.31 
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Тимощенко К. А. ......................................................................................................................................................... B.53 

Ткач М. М. ..................................................................................................................................................................... H.8 

Токар О. Є. ..................................................................................................................................................................... H.8 

Томецька С. І. ................................................................................................................................................................ A.7 
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Топчій В. І. ..................................................................................................................................................................... G.8 

Тудоран В. А. ............................................................................................................................................................... B.42 
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Флячок В. М. ................................................................................................................................................................. A.4 
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Харамбура С. Б. ............................................................................................................................... D.7, K.18, K.20, K.21 

Холодько С. В. ............................................................................................................................................................... K.4 
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Програма конференції 

Відкриття конференції 
Відкриття конференції відбудеться 17 травня 2012 р. о 14:00–14:30 у 214 ауд. 4-го навч.корп. 

(вул. Митрополита Андрея, 5) Національного університету «Львівська політехніка». 

Розклад роботи секцій 
Час роботи секцій конференції 17 травня 2012 р.: з 14:30 до 18:00, 

18 травня 2012 р.: з 14:00 до 18:00. 

Назва секції День (Час) Головуючий / Аудиторія (Кафедра) 

Математика (доповідей: 86) 

Математика і механіка 

(доповідей: 44) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) Каленюк П.І., д.ф.-м.н., проф. 

4-й навч.корп., ауд. 214 (Кафедра ВМ) 18.05.2012 р. 

(14:00–18:00) 

Прикладна математика 

(доповідей: 42) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) Костробій П.П., д.ф.-м.н., проф. 

4-й навч.корп., ауд. 221 (Кафедра ПМ) 18.05.2012 р. 

(14:00–18:00) 

Фізика (доповідей: 26) 

Матеріалознавство 

(доповідей: 12) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Лукіянець Б.А., д.ф.-м.н., проф. 

10-й навч.корп., ауд. 29 (Кафедра ІМПФ) 

Теоретична фізика 

(доповідей: 7) 18.05.2012 р. 

(14:00–18:00) Експериментальна та прикладна 

фізика (доповідей: 7) 

Хімія та хімічні технології (доповідей: 18) 

Актуальні проблеми хімії та 

технології неорганічних речовин 

(доповідей: 4) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Яворський В.Т., д.т.н., проф. 

9-й навч. корп., ауд. 214 (Кафедра ХТНР) 

Актуальні проблеми хімії та 

технології органічних речовин 

(доповідей: 14) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Старчевський В.Л., д.т.н., проф. 

9-й навч. корп., ауд. 101 (Кафедра ЗХ) 

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка (доповідей: 6) 

Нарисна геометрія та комп’ютерна 

графіка 

(доповідей: 6) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Афтаназів І.С., д.т.н., проф. 

4-й навч.корп., ауд. 105 (Кафедра НГГ) 

Інформаційні технології (доповідей: 20) 

Міжнародна інформація 

(доповідей: 8) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Лунь Ю.О., к.ф.-м.н., доц. 

3-й навч.корп., ауд. 123 (Кафедра МІ) 

Технології глобальних мереж та веб-

дизайн (доповідей: 5) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Берко А.Ю., д.т.н., проф. 

4-й навч.корп., ауд. 128 (Кафедра ІСМ) 

Геоінформаційні технології 

(доповідей: 7) 

18.05.2012 р. 

(14:00–18:00) 

Бунь Р.А., д.т.н., проф. 

4-й навч.корп., ауд. 128 (Кафедра ІСМ) 

Методика викладання точних і природничих наук (доповідей: 13) 

Методика викладання математики, 

фізики, хімії, інформатики 

(доповідей: 13) 

17.05.2012 р. 

(14:30–18:00) 

Глинський Я.М., к.ф.-м.н., доц. 

4-й навч.корп., ауд. 223 (Кафедра ОМП) 
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Математика 

Математика і механіка (день 1) 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 214, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Каленюк П.І., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ВМ 

Відповідальна кафедра: кафедра вищої математики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Нитребич З.М. 

Каленюк П.І. 

Когут І.В. 

Укр. 

(052) 

Метод побудови часткових розв’язків задачі з нелокальною умовою 

для рівняння із частинними похідними у випадку існування 

неєдиного її розв’язку 

2.  Стоцько З.А. 

Ребот Д.П. 

Топільницький В.Г. 

Укр. 

(018) 

Асимптотичні методи у дослідженні руху сипкого середовища при 

вібросепарації 

3.  Зеленяк В.М. 

Гошко Л.В. 

Орищин О.Г. 

Укр. 

(035) 

Моделювання термопружного двовимірного стану площини з 

тріщиною і двокомпонентним круговим включенням 

4.  Жидик У.В. Укр. 

(036) 

Динамічна поведінка попередньо напружених шаруватих пластин 

5.  Зашкільняк І.М. 

Сухорольський М.А. 

Тимошенко Н.М. 

Томецька С.І. 

Укр. 

(044) 

Побудова методом Фур’є числових розв’язків задачі деформування 

ізотропної пластини з включенням 

6.  Цимбал В.М. Укр. 

(055) 

Сингулярно збурена мішана задача для гіперболічної системи 

першого порядку 

7.  Сливка-Тилищак Г.І. Укр. 

(049) 

Властивості розв’язків крайових задач гіперболічного типу 

математичної фізики з випадковими початковими умовами з 

простору Орліча 

8.  Динис Р.Ф. 

Тилищак А.О. 

Укр. 

(096) 

Про подібність матриць деякого вигляду над комутативними 

кільцями 

9.  Флячок В.М. Укр. 

(037) 

Нестаціонарна задача термодифузії неоднорідних анізотропних 

оболонок 

10.  Пабирівська Н.В. Укр. 

(066) 

Про одну обернену задачу для рівняння теплопровідності в області з 

вільною межею 

11.  Пабирівський В.В. Укр. 

(085) 

Про побудову базових розв’язків крайових задач двовимірної теорії 

пружності в голоморфних функціях від двох комплексних змінних 

12.  Білонога Д.М. Eng. 

(053) 

One property of the set of Δ-matrix 

13.  Кшановський І.П. Укр. 

(067) 

Про граничні значення аналітичних, обмежених в кільцях функцій 

14.  Андрусяк І.В. Укр. 

(083) 

Уточнення теореми А.А. Гольдберга 

15.  Пахолок Б.Б. 

Пукач П.Я. 

Укр. 

(107) 

Про оцінку зверху розв’язку узагальненої нелінійної 

диференціальної системи 

16.  Ярошко С.М. 

Мартинюк Н.О. 

Укр. 

(109) 

Моделювання деяких сезонних макроекономічних показників 

17.  Новіков Л.О. Укр. 

(121) 

Інтеграл типу Коші і δ
2
-перетворення послідовностей 

18.  Квіт Р.І. 

Сало Т.М. 

Укр. 

(126) 

Про міцність керамічних матеріалів з поверхневими дефектами за 

умов складного напруженого стану 

19.  Рибицька О.М. 

Вовк М.І. 

Дрогомирецька Х.Т. 

Укр. 

(130) 

Альтернативний метод підтримки проекту 

20.  Бобик І.О. 

Симотюк М.М. 

Укр. 

(131) 

Двоточкова задача для навантаженого безтипного рівняння із 

частинними похідними 

21.  Курбатова І.М. Рус. 

(135) 

Специальные диффеоморфизмы многообразий с почти 

кватернионной структурой 

22.  Пелех Я. М. Укр. 

(160) 

Наближені методи розв’язування задачі Коші для 

нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра 
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Математика і механіка (день 2) 

Дата, час: 18 травня 2012 р., 14:00 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 214, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Каленюк П.І., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ВМ 

Відповідальна кафедра: кафедра вищої математики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Репетило С.М. 

Пташник Б.Й. 

Укр. 

(047) 

Задача типу Діріхле–Неймана для безтипної системи рівнянь із 

частинними похідними зі сталими коефіцієнтами 

2.  Крупка З.І. 

Олексів І.Я. 

Укр. 

(045) 

Побудова вкладеної мінімальної поверхні 

3.  Мединський І.П. Укр. 

(069) 

Про фундаментальні розв'язки деяких класів вироджених 

параболічних рівнянь 

4.  Скородинський І.С. 

Максимук О.В. 

Укр. 

(041) 

Аналіз деформування в’язкопружного шару під дією нормального 

навантаження на базі двопараметричної моделі 

5.  Попадюк І.Й. 

Шопа В.М. 

Укр. 

(072) 

Кострукційне розсіювання енергії при немонотонному навантаженні 

оболонкового віброізолятора 

6.  Кузь А.М. Укр. 

(079) 

Задача з інтегральними умовами для факторизованого 

параболічного оператора 

7.  Джалюк Н.С. 

Петричкович В.М. 

Укр. 

(101) 

Про факторизації в кільцях клітково-трикутних матриць 

8.  Гентош О.Є. Укр. 

(111) 

Гамільтонові потоки на розширенні спряженого простору до 

алгебри Лі матричних супер-інтегро-диференціальних операторів 

двох антикомутативних змінних 

9.  Васільєв К.В. Укр. 

(123) 

Нетрадиційний підхід до дослідження антиплоскої деформації 

дволанкової тріщини у просторі за малих кутів між ланками 

10.  Прокіп В.М. Укр. 

(129) 

Про розв'язки лінйних матричних рівнянь із заданим 

характеристичним многочленом 

11.  Пришляк Р.Є. 

Дацишин О.П. 

Кравчук О.А. 

Укр. 

(076) 

Вплив заокруглення країв контртіла на коефіцієнти інтенсивності 

напружень поверхневої тріщини в елементі контактної пари 

12.  Марченко Г.П. Укр. 

(110) 

Про руйнування рейки в умовах контактної втоми кочення з 

врахуванням залишкових напружень 

13.  Васюта Р.В. 

Кравець В.С. 

Укр. 

(125) 

Напружений стан нескінченного пружного тіла з осесиметричною 

порожниною за кручення 

14.  Перепічка В.В. Укр. 

(061) 

Про аналогію в хвильових задачах для ступінчатих стержнів 

15.  Перепічка В.В. 

Бурда М.Й. 

Укр. 

(062) 

Визначення коефіцієнта тертя вертіння для кругових площадок 

контакту 

16.  Величкович А.С. 

Бедзір О.О. 

Укр. 

(086) 

Інтегральне рівняння для аналізу стійкості плоскої форми рівноваги 

колони труб 

17.  Івасик Г.В. 

Черемних Є.В. 

Укр. 

(150) 

Спектральний аналіз транспортного оператора 

18.  Ружевич Н.А. Укр. 

(153) 

Про взаємозв’язок між слушністю і асимптотичною незміщеністю 

статистичних оцінок 

19.  Ільків В.С. Укр. 

(155) 

Ймовірність існування розв’язку задачі з нелокальною умовою для 

системи рівнянь у частинних похідних зі зсувами 

20.  Гладун В.Р. 

Матулка К.В. 

Укр. 

(156) 

Стійкість до збурень функціональних гіллястих ланцюгових дробів 

зі змінною кількістю гілок розгалуження 

21.  Мусій Р.С. 

Гошко Л.В. 

Мельник Н.Б. 

Укр. 

(157) 

Динамічні напруження в порожнистому біметалевому циліндрі за 

електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом 

22.  Мусій Р.С. 

Сорокатий М.І. 

Шиндер В.К. 

Артемюк В.Ю. 

Укр. 

(158) 

Термонапружений стан порожнистого електропровідного циліндра 

за неоднорідної імпульсної електромагнітної дії 
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Прикладна математика (день 1) 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 221, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Костробій П.П., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ПМ 

Відповідальна кафедра: кафедра прикладної математики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Паздрій О.І. Укр. 

(092) 

Триточкові різницеві схеми для систем звичайних диференціальних 

рівнянь на півосі 

2.  Маркович Б.М. Укр. 

(070) 

Розрахунок термодинамічних характеристик напівобмеженого 

«желе» 

3.  Мороз В.І. Укр. 

(022) 

Використання z-перетворення для розв'язування звичайних 

диференціальних рівнянь. 

4.  Тудоран В.А. Укр. 

(097) 

Про врахування бризкового струменю при двовимірному 

моделювання занурення жорсткого контуру довільної форми 

5.  Демків І.І. Укр. 

(034) 

Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу 

Stancu 

6.  Кравець І.Т. 

Демків Л.І. 

Укр. 

(046) 

Врахування початково–крайового ефекту у вагових оцінках 

різницевих схем для параболічних рівнянь у прямокутнику 

7.  Шувар Б.А. 

Обшта А.Ф. 

Ментинський С.М. 

Укр. 

(077) 

Багатопараметричне ітеративне агрегування для нелінійних 

операторних рівнянь 

8.  Гошко З.О. 

Кутень А.С. 

Укр. 

(081) 

Наближені методи у задачах неруйнівного контролю та оцінювання 

якості 

9.  Алєксєєв І.В. 

Хома І.Б. 

Укр. 

(008) 

Економіко-математичне моделювання оптимального процесу 

забезпечення економічної захищеності підприємства 

10.  Гайдучок О.В. Укр. 

(030) 

Прогнозування розвитку енергозалежної економіки 

11.  Кавалець І.І. Укр. 

(084) 

Побудова узагальненої моделі олігополії та дослідження стійкості її 

точки рівноваги 

12.  Слюсарчук Ю.М. 

Слюсарчук О.З. 

Укр. 

(090) 

Управління інформаційними потоками в транскордонних 

регіональних системах на основі нечіткої логіки 

13.  Ружевич Н.А. 

Кисельчук І.Я. 

Укр. 

(152) 

Вибір моделі відсоткової ставки у пенсійних схемах 

14.  Ковда Є.О. 

Бердник М.Г. 

Укр. 

(068) 

Прогнозування грошових накопичень за допомогою диференційних 

рівнянь в частинних похідних 

15.  Гаркуша О.В. 

Бердник М.Г. 

Укр. 

(087) 

Розробка програмного забезпечення з застосуванням Message 

Passing Interface для розв’язування задач методом скінченних 

елементів 

16.  Андращук А.О. 

Бердник М.Г. 

Укр. 

(088) 

Прогнозування діяльності автотранспортного підприємства за 

допомогою аналітичного розв’язку диференціальних рівнянь 

Колмогорова 

17.  Швець М.В. 

Бердник М.Г. 

Укр. 

(094) 

Прогнозування щільності розподілу цінних паперів за допомогою 

задачі Коші для диференціальних рівнянь в частинних похідних 

першого порядку 

18.  Бодня А.В. 

Бердник М.Г. 

Укр. 

(124) 

Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з 

використанням неокласичної теорії ризику 

19.  Тимощенко К.А. 

Бердник М.Г. 

Укр. 

(127) 

Розрахунок температурних полів в циліндрі, який обертається під 

впливом теплового потоку 

20.  Чабанюк Я.М. 

Горун П.П. 

Укр. 

(167) 

Асимптотика генератора стрибкової оптимізації в марковському 

середовищі в схемі дифузійної апроксимації 

21.  Чабнюк Я.М. 

Кійковська О.І. 

Кінаш О.М. 

Укр. 

(168) 

Великі відхилення для динамічних випадкових еволюцій у схемі 

асимптотично малої дифузії 

22.  Кукурба В.Р. 

Чабнюк Я.М. 

Укр. 

(169) 

Генератор процедури стохастичної оптимізації з напівмарковськими 

переключеннями 
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Прикладна математика (день 2) 

Дата, час: 18 травня 2012 р., 14:00 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 221, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Костробій П.П., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ПМ 

Відповідальна кафедра: кафедра прикладної математики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Маркович Б.М. 

Задворняк І.М. 

Укр. 

(019) 

Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на унарну 

функцію розподілу електронів в напівобмеженому металі 

2.  Ревенко В.П. Укр. 

(025) 

Розрахунок напружено-деформованого стану прямокутної пластини 

в загальному випадку навантаження 

3.  Вовк О.М. Укр. 

(040) 

Дослідження ефективності застосування варіантів методу 

послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі 

теплопровідності для нескінченного шару 

4.  Ямнич В.І. 

Притула Н.М. 

Притула М.Г. 

Боярин І.П. 

Укр. 

(050) 

Оптимізація режимів транспортування газу 

5.  Гринів О.Д. 

Притула Н.М. 

Притула М.Г. 

Укр. 

(051) 

Математичне моделювання газодинамічних та фільтраційних 

процесів на підземних сховищах газу (програмний комплекс) 

6.  Вавричук П.Г. 

П’янило Я.Д. 

Укр. 

(058) 

Процес заміщення газів в пористих середовищах з врахуванням 

конвективної складової 

7.  Білущак Ю.І. 

Чернуха О.Ю. 

Укр. 

(063) 

Математичне моделювання процесів дифузії домішки у шаруватому 

півпросторі з гама-розподілом включень 

8.  Дмитрук В.А. 

Чернуха О.Ю. 

Укр. 

(064) 

Математичне моделювання нестаціонарних процесів конвекції-

дифузії в регулярних структурах 

9.  Яджак М.С. 

Тютюнник М.І. 

Укр. 

(074) 

Оптимальний алгоритм цифрової фільтрації на підставі адаптивного 

згладжування 

10.  Браташ О.Б. 

Лопух Н.Б. 

П’янило Я.Д. 

Укр. 

(082) 

Дослідження моделей руху газу в трубопроводах 

11.  Дробенко Б.Д. Укр. 

(112) 

Комп’ютерне моделювання процесів деформування елементів 

енергетичного обладнання 

12.  Дробенко Б.Д. 

Гачкевич О.Р. 

Укр. 

(113) 

Проблеми термомеханіки електропровідних тіл 

13.  Кобельник В.Р. Укр. 

(117) 

Імовірнісний підхід при дослідженні впливу подачі на осьове 

зусилля при свердлінні на основі теорії малих вибірок 

14.  Крупа В.В. 

Тимошенко Н.М. 

Андрухів А.А. 

Михайлів І.Г. 

Укр. 

(118) 

Статистична оцінка впливу стохастичності подач на сформовану за 

різними моделями шорсткість обробленої поверхні при точінні та 

розточуванні 

15.  Тимошенко Н.М. 

Кривінський П.П. 

Чорний Р.П. 

Магерус Б.Р. 

Укр. 

(119) 

Статистична оцінка міцності пресових з’єднань втулка-пластина 

приводних роликових і втулкових ланцюгів закордонних фірм на 

основі теорії малих вибірок 

16.  Дівєєв Б.М. 

Вікович І.А. 

Височан І.М. 

Паращук Д.В. 

Укр. 

(147) 

Віброзахист окремого елемента в колісній машині 

17.  Дівєєв Б.М. 

Лампіка Р.В. 

Укр. 

(148) 

Визначення розсіяння енергії у тришарових композитних балках 

18.  Дівєєв Б.М. 

Височан І.М. 

Паращук Д.В. 

Укр. 

(149) 

Оптимізація динамічного гасника коливань при імпульсному і 

широкочастотному навантаженні 

19.  Козел А.М. Укр. 

(162) 

Застосування адаптивних методів МСЕ для розв’язання варіаційних 

задач міграції домішок 

20.  Алєксєєва С.І. 

Алєксєєв В.І. 

Укр. 

(166) 

Розв’язування задачі визначення коефіцієнта резервування для 

НТПВ із застосуванням інтерполяції 
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Фізика 

Матеріалознавство 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 29, 10-й навч.корп. (вул. Устияновича, 5) 

Головуючий: Лукіянець Б.А., д.ф.-м.н., проф. каф. ІМПФ 

Відповідальна кафедра: кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Андрейко І.М. 

Кулик В.В. 

Прокопець В.І. 

Укр. 

(023) 

Пошкоджуваність колісних сталей марок 2 і Т за умов кочення 

колеса рейкою 

2.  Андрейко І.М. 

Головатюк Ю.В. 

Укр. 

(024) 

Мікрофрактографічні особливості руйнування деградованого 

алюмінієвого сплава В95 

3.  Кондир А.І. Укр. 

(059) 

Особливості пластичного деформування сталей 08Х18Т1 та 15Х25Т 

4.  Кондир А.І. 

Борисюк А.К. 

Укр. 

(060) 

Термомагнітний фазовий аналіз ізоструктурного розпаду твердого 

розчину у сталі 15Х25Т 

5.  Ільчук Г.А. 

Кусьнеж В.В. 

Петрусь Р.Ю. 

Укр. 

(075) 

Одержання та оптичні властивості масивів наночастинок золота на 

скляних підкладках 

6.  Ільчук Г.А. 

Кусьнеж В.В. 

Петрусь Р.Ю. 

Шаповал П.Й. 

Станько Т.М. 

Укр. 

(078) 

Покриття впорядкованих мікрорельєфних поверхонь тонкими 

плівками кадмію сульфіду та селеніду 

7.  Ромака В.В. 

Стадник Ю. 

Ромака Л. 

Стародуб П. 

Укр. 

(098) 

Моделювання структурних фазових переходів у напівгейслерових-

гейслерових фазах 

8.  Ромака В.В. 

Стадник Ю. 

Ромака Л. 

Горинь А. 

Укр. 

(099) 

Кристалічна, електронна структури та електротранспорті 

властивості твердого розчину ZrNiSn1-xBix 

9.  V.R. Skalsky 

S.I. Hirnyj 

Ye.P. Pochapskyy 

Eng. 

(103) 

The effect of hydrogenating conditions on magnetoelastic acoustic 

emission in low carbon steel 

10.  V.R. Skalsky 

S.I. Hirnyj 

Eng. 

(105) 

The changes in extensional wave propagation rate in carbon steel 

hydrogenated in electrolytic solution 

11.  Щербовських Н.В. 

Дурягіна З.А. 

Укр. 

(145) 

Вплив режимів лазерного легування на формування структури сталі 

12Х18Н10Т 

12.  Рудий І.О. 

Лопатинський І.Є. 

Курило І.В. 

Фуржинський М.С. 

Вірт І.С. 

Укр. 

(159) 

Тонкі плівки AgSbSe2 для термоелектричних перетворювачів: 

структура та фізичні властивості 
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Теоретична фізика 

Дата, час: 18 травня 2012 р., 14:00 – 16:00 

Аудиторія: ауд. 29, 10-й навч.корп. (вул. Устияновича, 5) 

Головуючий: Лукіянець Б.А., д.ф.-м.н., проф. каф. ІМПФ 

Відповідальна кафедра: кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Портнягін Д.В. Eng. 

(011) 

The effect of “superluminal” neutrino 

— доповідь не відбулася, матеріалів не було подано 

2.  Князь І.О. Укр. 

(013) 

Індуковані шумом переходи типу порушення симетрії у 

синергетичній системі: роль корелюючих шумів 

3.  Жиленко Т.І. 

Ющенко О.В. 

Рус. 

(028) 

Исследование квазиравновесной конденсации с учетом 

стохастического источника в виде процесса Орнштейна-Уленбека 

4.  Клапчук М.І. 

Понеділок Г.В. 

Укр. 

(039) 

Осциляторно-кулонівська модель штучного атома 

5.  Балабан О.В. 

Лукіянець Б.А. 

Венгрин Б.Я. 

Укр. 

(057) 

Механічна дія ультразвуку на наночастинки 

6.  Ляшенко Я.О. Рус. 

(136) 

Термодинамическая модель граничного трения с учетом 

температурной зависимости вязкости 

7.  Лаврський М.І. 

Понеділок Г.В. 

Укр. 

(156) 

Хемосорбція водневоподібних атомів на структурно 

невпорядкованій поверхні 

 

Експериментальна та прикладна фізика 

Дата, час: 18 травня 2012 р., 16:00 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 29, 10-й навч.корп. (вул. Устияновича, 5) 

Головуючий: Лукіянець Б.А., д.ф.-м.н., проф. каф. ІМПФ 

Відповідальна кафедра: кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Ющук С.І. 

Юр’єв С.О. 

Горіна О.М. 

Дубельт С.П. 

Лобойко В.І. 

Укр. 

(020) 

Вимірювання магнітної анізотропії плівок ферогранатів 

2.  Колосюк А.Г. 

Крайчинський А.М. 

Красько М.М. 

Войтович В.В. 

Петруня Р.В. 

Поварчук В.Ю. 

Руденко Р.М. 

Укр. 

(038) 

Особливості відпалу А-центрів у n-Si при високотемпературному 

електронному опроміненні 

3.  Пташник В.В. 

Бордун І.М. 

Садова М.М. 

Велигорська М.В. 

Укр. 

(104) 

Дослідження біологічних структур методом клиновидної 

дегідратації 

4.  Данилов А.Б. 

Циган О.В. 

Укр. 

(115) 

Визначення оптичних характеристик тонкоплівкових структур за 

інтерференційними спектрами відбиття 

5.  Скульський М.Ю. 

Кравців В.П. 

Укр. 

(132) 

Магнітне поле та його локалізація в плазмових структурах 

взаємодіючої подвійної зоряної системи Бета Ліри 

6.  Білинський Ю.М. 

Дубельт С.П. 

Логуш О.І. 

Харамбура С.Б. 

Укр. 

(142) 

Вплив технологічних параметрів на розміри зерен при осадженні 

селеніду цинку з газової фази 

7.  Каркульовська М.С. Укр. 

(143) 

Принцип визначення параметрів плоскопаралельних плівкових 

структур за допомогою методу обвідних резонансів Фабрі-Перо в 

спектрах багатопроменевої інтерференції плоских хвиль 
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Хімія та хімічні технології 

Актуальні проблеми хімії та технології органічних/неорганічних речовин 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 101, 9-й навч.корп. (пл. Св. Юра, 9) / 

  ауд. 214, 9-й навч.корп. (пл. Св. Юра, 9) 

Головуючий: Старчевський В.Л., д.т.н., проф., зав. каф. ЗХ / 

  Яворський В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. ХТНР 

Відповідальна кафедра: кафедра загальної хімії / 

  кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Комаренська З.М. 

Никипанчук М.В. 

Укр. 

(001) 

Закономірності процесу взаємодії третбутилгідропероксиду з 

етилалілетилакрилатом в присутності бориду молібдену Мо2В 

2.  Гринчук Ю.М. 

Никипанчук М.В. 

Укр. 

(002) 

Удосконалення методики епоксидування ріпакової олії 

3.  Дем’янчук Р.В. 

Бориславський І.В. 

Укр. 

(003) 

Активація каталізаторів енергією ультразвукової кавітації 

4.  Коваль І.З. Укр. 

(005) 

Динаміка зміни мікробного числа в атмосфері газів 

5.  Кондратович О.З. 

Предзимірська Л.М. 

Укр. 

(006) 

Очищення стічної води молочної промисловості під дією газів і 

ультразвуку 

6.  Макота О.І. 

Булгакова Л.В. 

Укр. 

(009) 

Іммобілізовані композиції як каталізатори процесу окиснення 

октену-1 молекулярним киснем 

7.  Петренкова Т.М. Укр. 

(012) 

Ефективна константа швидкості реакції епоксидування в 

присутності гомогенного каталізатора на основі (MоW)2С 

8.  Гнатчук Н.М. 

Фещур Х.І. 

Фіняк В.В. 

Гриценко О.М. 

Укр. 

(014) 

Формування металовмісних полімерних гідрогелів у магнітному 

полі 

9.  Фещур Х.І. 

Гнатчук Н.М. 

Глушик А.С. 

Гриценко О.М. 

Укр. 

(015) 

Дослідження впливу наповнювачів на полімеризацію 

полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій 

10.  Ларук Ю.В. 

Левицький В.Є. 

Укр. 

(080) 

Термопластичні композиційні матеріали на основі полівінілхлориду 

та оксидів металів 

11.  Масюк А.С. 

Левицький В.Є. 

Укр. 

(089) 

Закономірності комплексоутворення полівінілпірролідон-гліцерин-

мідь 

12.  Іванишин С.І. Укр. 

(004) 

Кристалізація тіосульфату cu (ii) в присутності полімерів різної 

природи 

13.  Bocsi, Robert 

Horvath, Geza 

Hodai, Zoltan 

Eng. 

(133) 

Processing microalgae suspension propagated in flat panel 

photobioreactors 

14.  Hodai, Zoltan 

Horvath, Geza 

Bocsi, Robert 

Eng. 

(134) 

The separation of microalgae produced for oil production from substrate 

solution 

15.  Олійник Л.П. 

Іванишин С.І. 

Максимів Н.Л. 

Укр. 

(007) 

Вивчення процесу комплексоутворення тіосульфату міді 

16.  Олійник Л.П. 

Межибродський В.П. 

Чайківський О.В. 

Укр. 

(071) 

Визначення складу побічних продуктів при утворенні N-N’ – 

дитіодиморфоліну. 

17.  S.I. Hirnyj Eng. 

(106) 

Thermochemical approach to corrosion of Ni-P alloys in aqueous 

solutions 

18.  S.I. Hirnyj Eng. 

(108) 

Thermochemistry of oxide films formed on Zr-based metallic glasses 

  



33 

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка 

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 105, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Афтаназів І.С., д.т.н., проф., зав. каф. НГГ 

Відповідальна кафедра: кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Беспалов А.Л. 

Бойко О.О. 

Укр. 

(042) 

Оптимізація динамічної схеми вібраційних бункерних живильників 

2.  Бойко О.О. 

Беспалов А.Л. 

Укр. 

(043) 

Застосування графічного редактора AutoCAD для обрахунку площі 

геометричних фігур 

3.  Свідрак І.Г. Укр. 

(054) 

Нарисна геометрія як навчальна дисципліна в теоретичній базі 

прикладної геометрії 

4.  Врублевський І.Й. Укр. 

(065) 

Моделювання швидкісних вібраційних транспортних пристроїв з 

еліптичними коливаннями несучої поверхні 

5.  Топчій В.І. 

Волошкевич П.П. 

Укр. 

(116) 

Керування якістю візуалізації в AutoCAD-2010 

6.  Іванов В.Ю. 

Сердюк М.Є. 

Укр. 

(128) 

Алгоритм інтерполяції растрових зображень на основі визначення їх 

ліній рівня 

 

Інформаційні технології 

Міжнародна інформація 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 123, 3-й навч.корп. (пл. Св. Юра, 5) 

Головуючий: Лунь Ю.О., к.ф.-м.н., доц., заст. зав. каф. МІ 

Відповідальна кафедра: кафедра міжнародної інформації 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Ніколаєв С.М. Укр. 

(073) 

Механізми обробки експертних висновків 

2.  Турковська О.В. Укр. 

(102) 

Інформаційні технології для аналізу викидів СО2  в лісовому 

господарстві та при зміні землекористування України 

3.  Густі М.І. Укр. 

(144) 

Використання глобальної моделі лісу G4M для підтримки 

прийняття рішень на міжнародних переговорах 

4.  Канюк Н.В. 

Густі М.І. 

Укр. 

(146) 

Можливості агентної моделі ABIR для дослідження взаємодії 

соціальних елементів 

5.  Токар О.Є 

Ткач М.М. 

Укр. 

(161) 

Динаміка Всесвітнього індексу свободи преси як показник рівня 

розвитку демократичного режиму держави (на прикладі України) 

6.  Родик Г.Ю. 

Фанта М.М. 

Укр. 

(163) 

Аналіз динаміки міжетнічних відносин Закарпаття в контексті 

русинського руху 

7.  Родик Г.Ю. 

Юськів Х.В. 

Укр. 

(164) 

Націоналізм етнічних меншин королівства Іспанія: когнітивний 

аналіз 

8.  Юськів Я.В. 

Крап А.П. 

Укр. 

(165) 

Розвиткок інформаційного суспільства: кореляційний аналіз 
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Технології глобальних мереж та веб-дизайн 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 128, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Берко А.Ю., д.т.н., проф., заст. зав. каф. ІСМ 

Відповідальна кафедра: кафедра інформаційних систем та мереж 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Кушнірецька І.І. Укр. 

(016) 

Система підтримки прийняття рішень для виборця у вигляді веб-

сайту 

2.  Кушнірецька О.І. Укр. 

(017) 

Система підтримки наукових досліджень в галузі інформаційних 

технологій 

3.  Мацура У.П. Укр. 

(026) 

Порівняльний аналіз систем керування вмістом Joomla! та Drupal 

4.  Пастернак І.І. 

Морозов Ю.В. 

Укр. 

(056) 

Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу клієнтськими 

запитами 

5.  Алєксєєв В.І. 

Алєксєєва К.А. 

Укр. 

(151) 

Оцінка потенційної успішності веб-проекту на етапі неформальної 

постановки завдання 

 

Геоінформаційні технології 

Дата, час: 18 травня 2012 р., 14:00 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 128, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Бунь Р.А., д.т.н., проф. каф. ПМ 

Відповідальна кафедра: кафедра інформаційних систем та мереж 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Любінський Б.Б. Укр. 

(031) 

Архітектура спеціалізованого модуля збереження даних 

геоінформаційної системи 

2.  Лесів М.Ю. 

Бунь Р.А. 

Укр. 

(091) 

Порівняльний аналіз глобальних цифрових карт земельного покриву 

для території України 

3.  Чарковська Н.В. Укр. 

(093) 

Моделювання емісій парникових газів від скляної промисловості 

Польщі з використанням геоінформаційних технологій 

4.  Галущак М.О. 

Бунь Р.А. 

Укр. 

(095) 

Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій 

парникових газів від використання палива промисловістю 

Підляського воєводства Польщі 

5.  Топилко П.І. 

Лесів М.Ю. 

Укр. 

(100) 

Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій 

парникових газів при виробництві електроенергії в Польщі 

6.  Данило О.Я. Укр. 

(122) 

Особливості побудови цифрової карти населених пунктів України 

адаптованої для формування просторових кадастрів емісій 

парникових газів 

7.  Стрямець О.С. Укр. 

(141) 

Геоінформаційна система емісій та поглинань парникових газів у 

лісовому господарстві Львівської області 
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Методика викладання точних і природничих наук 

Методика викладання математики, фізики, хімії, інформатики 

Дата, час: 17 травня 2012 р., 14:30 – 18:00 

Аудиторія: ауд. 223, 4-й навч.корп. (вул. Митрополита Андрея, 5) 

Головуючий: Глинський Я.М., к.ф.-м.н., доц. каф. ОМП 

Відповідальна кафедра: кафедра обчислювальної математики та програмування. 

№ Автор (-и) 
Мова 

(Р/№) 
Назва 

1.  Романюк Г.В. 

Коваль З.М. 

Старчевський В.Л. 

Укр. 

(010) 

Організація самостійної роботи студентів під час вивчення курсу 

загальної хімії 

2.  Опанасюк О.С. 

Нефедченко В.Ф. 

Ігнатенко В.М. 

Укр. 

(021) 

Роль дисципліни «Концепції сучасного природознавства» у 

підготовці сучасних спеціалістів 

3.  Жиленко Т.І. 

Артамонов С.В. 

Укр. 

(027) 

Застосування інформаційних технологій при вивченні теми “Об’єми 

і площі тіл обертання” 

4.  Захарченко Н.М. 

Холодько С.В. 

Укр. 

(029) 

Контроль та оцінювання творчих досягнень студентів у процесі 

вивчення математики 

5.  Понеділок Г.В. Укр. 

(032) 

Тестування і традиційний екзамен. Порівняльний аналіз проблем і 

переваг 

6.  Алєксєєв В.І. Укр. 

(033) 

Використання спеціального алгоритму рейтингового оцінювання 

результатів навчання для виявлення фахових здібностей студентів 

7.  Глинський Я.М. 

Ряжська В.А. 

Відливаний В.М. 

Укр. 

(048) 

Про мобільне навчання програмуванню у середовищі Visual Basic 

8.  Данилов А.Б. Укр. 

(114) 

Статистичний та змістовий аналіз результатів комп’ютерного 

сеансу тестування з фізики 

9.  Білущак Г.І. Укр. 

(120) 

Організація оцінювання якості та контролю знань студентів з 

математичних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі 

Львівської політехніки 

10.  Романюк М.М. 

Романюк Г.В. 

Романюк О.М. 

Укр. 

(137) 

Заміщення функції балістичного гальванометра за допомогою 

аналогової інтегруючої схеми 

11.  Романюк М.М. 

Романюк Г.В. 

Харамбура С.Б. 

Біленька О.Б. 

Укр. 

(138) 

Вимірювання горизонтальної складової індукції магнітного поля 

Землі у фізичному практикумі з курсу загальної фізики 

12.  Романюк М.М. 

Романюк Г.В. 

Харамбура С.Б. 

Укр. 

(139) 

Вивчення явища електромагнітної індукції у лабораторному 

практикумі у курсі загальної фізики 

13.  Романюк М.М. 

Юр’єв С.О. 

Харамбура С.Б. 

Біленька О.Б. 

Укр. 

(140) 

Вимірювання електрорушійної сили джерела струму 

компенсаційним методом у курсі студентського лабораторного 

практикуму 
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PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Математика і механіка 

A.1 

УДК 621.9.048.6 

Асимптотичні методи у дослідженні руху сипкого 
середовища при вібросепарації 

Стоцько З. А., д.т.н. проф. каф. ЕМБ, 
Ребот Д. П., асп. каф. ЕМБ, 
Топільницький В. Г., к.т.н., доц. каф. ЕМБ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Вібросепарація широко застосовується в різних галузях промисловості як на 

первинних так і на фінішних етапах. В процесі вібросепарації сипке середовище рухається 

вздовж сита, матеріал інтенсивно підкидається і виконує невеликі скачки, внаслідок чого 

проходить його поділ на фракції. При цьому проходить пофракційне нашарування матеріалу. 

Для оцінки технологічного процесу важливим фактором є рух сипкого середовища під дією 

зовнішнього збурення (дебалансу). На сьогоднішній день немає чітко сформованих методик 

щодо руху останнього у процесі вібросепарації. Пропонується рух сипкого середовища 

розглядати не як окремої частинки [1], а як нашарування плоских пружно-пластичних балок, 

товщина яких значно менша від ширини і довжини, при чому вони контактують зі стінками 

контейнера пружно або як шарнірно закріплені балки [2]. Внаслідок цього модуль пружності 

сипкого середовища вважатимемо умовним. Матеріал сипкого середовища задовольняє 

закон пружності, проте модуль пружності у ньому є змінною величиною, у зв’язку з тим, що 

при русі вздовж сита дрібніші частинки відсіюються. 

       , (1) 

де   – нормальне напруження в шарі завантаження,   – відносна деформація шару 

завантаження,      – змінний модуль пружності сипкого середовища. 

Для випадку: а) швидкість руху частинок середовища вздовж сита є сталою; б) його 

фізико – механічні характеристики змінні; в) якщо сипке середовище здійснює тільки вільні 

коливання, диференціальне рівняння його руху буде мати наступний вигляд: 

    
     

 
       [                  

     

 
        

     

 
], (2) 

де   – швидкість руху сипкого середовища;   – густина сипкого середовища,   – момент 

інерції сипкого середовища. 

За умови повільної зміни модуля пружності матеріалу сипкого середовища вздовж 

сита, малої швидкості його здовжнього руху перше наближення розв’язку рівняння можна 

подати у вигляді: 

         
  

 
        . (3) 

Отримано залежність частоти коливань сипкого середовища від фізико-механічних 

характеристик середовища та швидкості його поздовжнього руху. Остання визначає при 

заданих параметрах сита степінь оброблюваності сепарації чи збагачення. 

1. И. И. Блехман. Нелинейные задачи теории вибротранспорта и вибросепарации // Тр. 

междунар. симп. по нелинейным колебаниям, – М., 1963. – Т.3. – С. 41-71. 

2. В. Г. Топільницький Моделювання руху шару середовища робочого контейнера вібраційної 

машини об’ємної обробки виробів. // Укр. «Автоматизація виробничих процесів і виробництв 

в машинобудування і приладобудуванні». – К. – 2000. – С. 104-110. 



Математика і механіка  PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

A.2 

УДК 539.3 

Моделювання термопружного двовимірного стану у 
кусково-однорідній трикомпонентній області з тріщиною 

Зеленяк В. М., к.т.н., ст. викл. каф. ВМ 
Гошко Л. В., к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ 
Орищин О. Г., к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

В останні два десятиліття значно зріс інтерес до теоретичних досліджень 

температурних полів і напружень у живих тканинах. Це зумовлено використанням 

теплових процедур під час лікування різноманітних ортопедичних захворювань та значним 

тепловиділенням в поліметилакриловому цементі, що використовується в операціях 

ендопротезування для фіксації імплантанту до кістки, за якого локальна температура зростає 

до 90°С–110°С. Під час полімеризації відбувається об'ємна «усадка» цементу, його 

густина збільшується з 900 кг/м
3
 до 1100 кг/м

3
. Це зумовлює значні залишкові 

напруження у цементі та оточуючій його кістці та появу пор і тріщин у цементі. 

Охолодження цементу супроводжується термічними напруженнями. Термомеханічне 

моделювання і експериментальне дослідження простих зразків встановили виникнення 

тріщин, орієнтованих перпендикулярно до напрямків головних напружень. Ще однією 

причиною появи залишкових напружень у кістковому цементі є неповна його полімеризація, 

внаслідок якої утворюються попередньо напружені кластери (включення) з іншими 

механічними властивостями та поверхневим перехідним шаром. 

Наведений вище далеко неповний перелік причин виникнення залишкових і 

термічних напружень у структурах імплантант-цемент-кістка спонукають до розвитку 

теоретичних моделей, які даватимуть змогу враховувати їх вплив на механічну поведінку, 

напружено-деформований стан і міцність ортопедичних структур в процесі їх 

функціонування. Найкритичнішим дефектом, який може спричинити екстремальні 

напруження у матеріалі та його руйнування, є тріщина. Тому ми вибираємо для моделювання 

плоску пружну матрицю з кусково-однорідним двокомпонентним круговим включенням та 

розташованою поблизу нього прямолінійною тріщиною, що перебувають у стаціонарному 

температурному полі. За допомогою такого поля можна змоделювати залишкові 

(усадочні) деформації, вибравши відповідно температуру і коефіцієнти теплового 

розширення компонентів структури. Така модель відповідає плоскій задачі термопружності 

для кусково-однорідного тіла з тріщиною. 

Двовимірні задачі теорії пружності або термопружності для кусково-однорідних тіл з 

тріщинами методом сингулярних інтегральних рівнянь розглядали раніше. Зокрема 

досліджували термопружний стан в обмеженій, півобмеженій і необмеженій плоскій області 

з чужорідними включеннями і криволінійними тріщинами. Однак, в цих працях розглядали 

двокомпонентні області з тріщинами. В даній роботі досліджується розподіл температурних 

напружень поблизу вершин тріщини, яка знаходиться в трикомпонентній області (площина з 

чужорідним двокомпонентним включенням) за умов сталої температури. 

В даній роботі розглянуто двовимірну задачу термопружності для площини з 

двокомпонентним круговим включенням і тріщиною. Задачу зведено до системи двох 

сингулярних інтегральних рівнянь на замкненому (межа включення) і розімкненому 

(тріщина) контурах. Числові розв’язки інтегральних рівнянь одержано методом механічних 

квадратур. Досліджено вплив теплофізичних, механічних властивостей компонент 

включення на розподіл напружень в околі вершин тріщини. Визначено коефіцієнти 

інтенсивності напружень на кінцях тріщини. 
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Пластинки із композитних анізотропних матеріалів часто використовуються як 

елементи конструкцій у різних областях сучасної техніки. В процесі експлуатації вони 

зазнають дії різних нестаціонарних навантажень. Тому розрахунок таких конструкцій є 

важливою науково-технічною задачею. 

Розглянемо прямокутну з розмірами 21 aa   пластинку з загальною товщиною h2 , 

складену зі скінченого числа ідеально скріплених між собою тонких армованих волокнами 

ортотропних шарів з однаковою товщиною і властивостями, матеріальні осі яких орієнтовані 

під кутом 
0  або 

90  до осей пластинки yx, . Основні рівняння руху в узагальнених 

переміщеннях 1,,, wvu  для циліндричного згину за теорією типу Тимошенка мають вигляд 
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Тут ijijij DBA ,, – коефіцієнти жорсткості; iI – моменти інерції; k  – коефіцієнт зсуву; 0N – 

початкове нормальне зусилля, що діє у напрямку осі x ; q – нормальне поверхневе зусилля; 

кома перед індексом x  позначає частинну похідну за цією змінною, кома перед індексом   

позначає частинну похідну за часом. Розв’язок цієї системи рівнянь за граничних умов 

вільного обпирання країв 0x  і 1ax   і однорідних початкових умов знайдемо методом 

скінчених інтегральних перетворень Фур’є за координатою x  і перетворення Лапласа за 

часом  . В Таблиці 1 наведені значення коефіцієнтів динамічності прогинів 
st

d
d

w

w
K   у 

центрі чотиришарової графітопластикової пластинки антисиметричної структури при різних 

значеннях безрозмірного початкового зусилля hENN 200 /ˆ   за умови раптового та 

імпульсного прикладання рівномірно розподіленого по поверхні навантаження. 

Таблиця 1. Коефіцієнти динамічності прогинів 

0N̂  Раптове навантаження Імпульсне навантаження 

0 2,02 1,98 

0,01 1,86 2,39 

0,03 1,17 2,95 

 

Із аналізу числових результатів і таблиці видно, що початкове зусилля, що діє у 

площині пластинки, суттєво впливає на коефіцієнт динамічності прогинів – зі збільшенням 

розтягуючого зусилля коефіцієнти динамічності при раптовому прикладанні навантаження 

спадають, а при імпульсному – зростають. 
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Характерною особливістю сучасних задач механіки суцільного середовища є 

врахування взаємодії полів різної природи, неоднорідності та анізотропії матеріалу, 

інерційних сил тощо. Такі задачі найчастіше зустрічаються при дослідженні напружено-

деформованого стану та динамічної поведінки елементів конструкцій, які мають форму 

оболонок та пластинок. Тому виникає проблема створення математичних моделей 

розрахунку оболонок, які би враховували вказані особливості. 

У доповіді розглядається лінійна математична модель неоднорідних анізотропних 

оболонок, які зазнають силового навантаження та термодифузійного насичення. Основна 

система рівнянь та відповідні крайові умови виведені шляхом прийняття гіпотез про ліній-

ний характер розподілу усіх компонент вектора переміщень, функцій температури і концен-

трації вздовж товщини оболонки. Матеріал оболонки вважається анізотропним, що має одну 

площину пружної та теплової симетрії, а його фізико-механічні властивості є функціями по-

перечної координати. Побудована система диференціальних рівнянь не накладає жодних об-

межень на величини фізико-механічних характеристик анізотропного матеріалу, що дає змо-

гу використовувати цю систему для дослідження оболонок з високим ступенем анізотропії. 

Для запропонованого варіанта математичної моделі розвинуто деякі теоретичні 

питання і показано шляхи розв’язування крайових задач. Дана варіаційна постановка 

крайових задач у диференціальній та інтегральній формах. Із загального варіаційного 

рівняння в диференціальній формі одержано часткові варіаційні рівняння, які є аналогами 

відомих з лінійної теорії пружності рівнянь Лагранжа та Кастільяно. Із загального 

варіаційного рівняння в інтегральній формі виведено рівняння взаємності для задач динаміки 

з неоднорідними початковими та мішаними граничними умовами. Це рівняння використано 

для представлення розв’язків крайових задач у квадратурах. Методом узагальнених 

координат показана можливість зведення варіаційної задачі до системи лінійних 

диференціальних рівнянь другого порядку із сталими коефіцієнтами. 

На основі побудованої математичної моделі, за умов нехтування зв’язаністю фізичних 

та механічних полів, впливом концентрації на розподіл температури, а також перехідним 

періодом процесу теплопровідності, побудовано загальний розв’язок про розподіл 

концентрації речовини, температури, напружень та деформацій в осесиметричній 

циліндричній оболонці кінцевої довжини з шарнірно опертими краями. Розглянуто випадок 

локального нагріву зовнішньої поверхні оболонки шляхом конвективного теплообміну із 

навколишнім середовищем, температура якого задана функцією 

  
    [                     ], 

де         ;   – осьова координата;    – осьова координата середини зони нагріву;    – 

ширина зони нагріву;       – одиничні функції. 

Внутрішня поверхня омивається середовищем з нульовою температурою. Краї 

підтримуються при нульовій температурі. При заданих крайових умовах розв’язок 

сформульованої задачі знаходимо методами інтегральних перетворень Фур’є та Лапласа. 
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Нехай маємо в’язкопружний ізотропний шар товщини 2h, що лежить на жорсткій ос-

нові. Матеріал шару описується моделлю Кельвіна–Фойгта. На шар діє розподілене нормаль-

не навантаження, що залежить від часу. Задачу розглядаємо в рамках плоскої деформації. 

Диференціальне рівняння для визначення вертикального переміщення v навантаженої 

поверхні має вигляд [1] 

),(22 txpvkvkvtvt ee  
 , (1) 

де et ,…, k  – комбінації в’язкопружних сталих та товщини матеріалу шару; ),( txp  – 

інтенсивність нормального розподіленого навантаження; штрихами позначено похідні по 

координаті x, а крапками – по часу. Крайова та початкова умови мають вигляд 

0),(lim 


txv
x

; (2) 

0)0,( xv . (3) 

Розглянемо випадок зосередженої сили, що діє в початку координат, тобто 

)()(),( xtPtxp   ( )(x  – -функція Дірака). Застосовуючи до рівняння (1) інтегральні 

перетворення Фур’є по x та Лапласа по t і враховуючи умови (2), (3), отримаємо розв’язок 

задачі у вигляді 
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є функцією Гріна. У формулі (5) K  – час запізнення; )2/(2
eee tk . 

Для випадку сталої в часі зосередженої сили )()( 0 tHPtP   ( )(tH  – функція Хевісай-

да) введемо безрозмірні координату hxx / , час 0/  tt  ( 0  – характерний час), а також 

безрозмірний час запізнення 0/  KK  та вертикальне переміщення 

)/(),(2),( 0hPtxvttxv e . Тоді, опускаючи верхні риски, отримаємо наступний вираз для без-

розмірного вертикального переміщення: 
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Рис. 1 Графіки залежності безрозмірного вертикального переміщення від безрозмірної 

координати (а – сГПа 5  , с 65.19K ; б – сГПа 54  , с 2.212K ) 

На Рис. 1 приведено графіки залежності безрозмірного вертикального переміщення 

від безрозмірної координати в різні моменти часу, отримані з допомогою формули (6) для 

двох значень в’язкості матеріалу шару  (часу запізнення K ). Пружні сталі матеріалу в’яз-

копружного шару наступні: МПа 570E , 12.0 . Характерний час в обох випадках 

с 100  . Як видно з Рис. 1, в’язкопружні вертикальні переміщення в точках, близьких до 

точки прикладання зосередженої сили, завжди по модулю менші від пружних (штрихові лінії 

на Рис. 1 а,б), а значить є скінченними в цій точці. При t  в’язкопружний розв’язок 

наближається до пружного, причому при Kt   для точок, віддалених від точки прикладан-

ня навантаження на величину, більшу від h, різниця між відповідними розв’язками стає не-

значною. Збільшення в’язкості матеріалу шару приблизно на порядок призводить приблизно 

до такого ж збільшення запізнення реакції в’язкопружного шару на зовнішню силову дію. 

Таким чином, у в’язкопружному шарі, що описується моделлю Кельвіна–Фойгта, за нульової 

початкової умови в’язкопружні деформації (переміщення) розвиваються не миттєво, як у 

пружному шарі, а з певним запізненням, що залежить від часу запізнення K . Тому якщо не-

обхідно уникнути деформацій, близьких до пружних (в околі точки прикладання зосеред-

женої сили), час дії навантаження повинен бути невеликим (принаймні меншим від K ). 

Побудовано графіки зміни в часі відносної різниці між в’язкопружним та пружним 

розв’язками в точці прикладання зосередженої сили для різних значень в’язкопружних ста-

лих матеріалу шару. Крім цього, встановлено пропорційність між часом запізнення реакції 

шару на зовнішню силову дію та часом запізнення K , а також монотонно спадну залежність 

коефіцієнта пропорційності у цьому співвідношенні від відстані між в’язкопружним та пруж-

ним розв’язками та його слабку залежність від коефіцієнта Пуассона матеріалу шару. 

Таким чином, на базі узагальненої двопараметричної моделі проведено детальний ана-

ліз деформування в’язкопружного шару на жорсткій основі під дією нормальної зосередже-

ної сили та встановлено основні закономірності цього процесу. 

1. Скородинский И.С., Максимук А.В. Обобщенная двухпараметрическая модель термовяз-

коупругого промежуточного слоя или покрытия // Теоретическая и прикладная механика. — 

2011. — Вып. 3(49). — С. 59–69. 
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Побудова методом Фур’є числових розв’язків задачі 
деформування ізотропної пластини з включенням 

Зашкільняк І. М., к.т.н., ст. викл. каф. ВМ 
Сухорольський М. А., д.ф.-м.н., проф. каф. ВМ 
Тимошенко Н. М., к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ 
Томецька С. І., к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

У роботі [1] для формулювання інтегральних рівнянь та побудови числових розв’язки 

задач теорії пружності використано математичний апарат розвинення функцій в узагальнені 

ряди Фур’є за тригонометричними системами функцій. У даній роботі розглянуто схему по-

будови числового розв’язку задачі для ізотропної пластини з впаяним абсолютно жорстким 

включенням. Напруження, що виникають у пластині, є функціями двох координат. Позначи-

мо через S = {(x,y) : 0<x<l1; 0<y<l2} область, в якій визначені функції, що задають пружний 

стан пластини, і L - лінія контакту включення і пластини, параметричне рівняння якої 

x = (), y = (), 0    2. (1) 

Рівняння нормальної прямої в точці (x,y)  L наступне 

xr = n1r + x, yr = n2r + y,  – < r < , (2) 

де {n1; n2} – одиничний нормальний вектор до L . 

Рівняння, що описують пружний стан пластини, межові умови на краях пластини і 

лінії контакту мають вигляд [2] 
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Спочатку шукаємо сингулярний розв’язок задачі (3), (4). Задаємо інтенсивність 

зовнішніх сил у вигляді узагальнених сум тригонометричних рядів 
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 (6) 

де   yx mk

ss

km 21 sinsin   ;   yxyx mk

cs

km 21 sincos,  ;   yx mk

sc

km 21 cossin   ; 

  yx mk

cc

km 21 coscos   ; 11 lkk   ; 22 lmm   ;      21  kkmc  , якщо 0,1  mk , 

    22  mkmc  , якщо 1,0  mk ,       mkkmc 21 , якщо 1,1  mk ; 

    mk 21 ,  - підсумовуючі послідовності [1]. 
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Розв’язок системи рівнянь (3), що справджує умови (4), одержимо з урахуванням (6) 

також у вигляді узагальнених сум рядів 
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Використаємо тепер співвідношення (7) для зображення розв’язку задачі про нагрів і 

навантаження пластини розподіленими вздовж лінії L «фіктивними» зусиллями 

інтенсивності P1(), P2(). Підставляючи одержані інтегральні розв’язки цієї задачі в умови 

(5), прийдемо до такої системи інтегральних рівнянь 
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Числова схема розв’язування системи інтегральних рівнянь (8) ґрунтується на ідеї 

методу колокації [1]. В результаті цих перетворень прийдемо до системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь відносно послідовності 3n невідомих 
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 iii yx 000 , ,  
jrjrjr yx ,  - точки, координати яких визначаємо за формулами (1) і (2). 

Для функцій, що визначають термопружний стан пластини у будь-якій її точці, 

одержимо з (3) аналогічні (9) дискретні подання. 

1. Бурак Я. Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок. / Бурак Я. Й., 

Рудавський Ю. К., Сухорольський М. Ф. - Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 240 с. 

2. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. Киев: Наукова думка, 1970. – 308 с. 
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Побудова вкладеної мінімальної поверхні 

Крупка З. І., к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ 
Олексів І. Я., к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Нехай B, IntB, B – відповідно замкнений круг u
2
 + v

2
  1, його внутрішність і границя, 

R
3
 – тривимірний евклідів простір,  – проста замкнена крива в R

3
. Неперервне відображення 

f : B  R
3
, звуження якого f | B є монотонним відображенням кола B на криву , 

називається поверхнею з краєм . Поверхня f : B  R
3
 називається мінімальною, якщо 

f | IntB – регулярне відображення класу C
 2
, середня кривина якого дорівнює нулю в кожній 

точці. Задача Плато для простої замкненої кривої  в R
3
 полягає в тому, щоб побудувати 

мінімальну поверхню з краєм , яка має найменшу площу Лебега серед усіх поверхонь з тим 

самим краєм. У повідомленні сформульовано умови за яких розв’язок задачі Плато для 

кривої  є вкладенням f : B  R
3
. 

Теорема. Якщо M – компактна опукла множина в R
3
, і  – проста замкнена крива 

скінченної довжини на границі M, то існує вкладений розв’язок задачі Плато з краєм  . 

Доведення теореми можна звести до розгляду трьох випадків. 

Випадок 1. Крива  є простою замкненою ламаною розташованою на границі 

опуклого многогранника M. Точні нижні межі площ поверхонь з краєм  і площ 

поліедральних поверхонь з краєм  однакові, нехай їх спільне значення – m(). Для ламаної 

 у цьому випадку існує вкладення f : B  R
3
, яке є розв’язком задачі Плато. Цей розв’язок 

можна отримати як границю послідовності кусково-лінійних вкладень gn : B  R
3
, які 

рівномірно збігаються до f, і площі яких збігаються до m(). 

Випадок 2. Проста замкнена крива  має скінченнну довжину і розташована на 

границі M опуклого многогранника M. У цьому випадку криву  можна наблизити 

послідовністю простих замкнених ламаних n, що розташовані на границі M, мають 

рівномірно обмежені довжини і збігаються в до кривої . За тих умов                 . 
Тоді відомо, що вкладений розв’язок задачі Плато для кривої  можна отримати на основі 

розв’язків задач Плато для ламаних n. 

Випадок 3. Якщо  – проста замкнена крива, про яку йдеться в теоремі, то для опуклої 

множини M побудуємо послідовність опуклих многогранників {Mn}, які стягуються до 

множини M. Виберемо всередині M довільну точку O і позначимо n – образ при 

відображенні центрального проектування pn з точки O кривої  на границю многогранника 

Mn. Легко переконатися в тому, що всі відображення pn | M задовольняють умову Ліпшиця з 

рівномірно обмеженими сталими Ліпшиця. Тому довжини кривих n рівномірно обмежені 

зверху і                 . Оскільки для кожної кривої n існує вкладений розв’язок 

задачі Плато, то вкладений розв’язок задачі Плато існує також і для кривої . 
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Задача Діріхле–Неймана для безтипної системи рівнянь із 
частинними похідними зі сталими коефіцієнтами 

Пташник Б. Й.1, д.ф.-м.н., завідувач відділу математичної фізики 
Репетило С. М.2, аспірант каф. ПМ 

1 
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Наукова, 3

б
, м. Львів, 79060, Україна) 

2
 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

В області   {                        
 } ,    

 
 – p-вимірний тор         , 

   , розглянемо задачу 

∑   

 | |       

        
      

  
| |    

                   (1) 

             

        
|
   

 
           

      
|
   

          
    {     }  (2) 

де                  
   

, | |             ,    − m×m-матриці зі сталими дійсними 

елементами, причому                          (                 )  

          (                 )  Припустимо, що 

       ∑ ∑   ̃    (      ⁄    ⁄  )           
| |  

 

    

  (3) 

де      { }     (       )        (       )                         

 ̃               { }      | ̃|     |  |    |  |    ̃        ̃      ̃       

  ̃  
 

      
∫ ∫           ((   

 

 
)
 

 
 )                

  

 

 

   

Розв’язок задачі (1), (2) шукаємо у вигляді векторного ряду 

       ∑ ∑   ̃    (      ⁄    ⁄  )           
| |  

 

    

  (4) 

де   ̃        ̃      ̃    Кожен член ряду (4) задовольняє умови (2), оскільки функції 

   (      ⁄    ⁄  )  є власними функціями задачі                         які 

відповідають власним значенням    
       ⁄      ⁄          { }. 

Підставляючи ряди (3) і (4) в (1), отримуємо для визначення компонент кожного 

вектора   ̃,  ̃    лінійну систему алгебричних рівнянь 

∑               ⁄          
        

        ̃

| |    

   ̃       ⁄   (5) 

визначник якої позначимо через  ( ̃  ). 
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Теорема 1. Для єдиності розв'язку задачі (1), (2) у просторі  ̅    ̅  необхідно і досить, 

щоб рівняння  ( ̃  )    не мало розв’язків у цілих числах             ̃   , де  ̅   ̅  − 

простір вектор-функцій                           , для яких        ̅ ,   {     }. 

Припустимо, що задача (1), (2) не може мати двох різних розв’язків із простору 

 ̅    ̅ . Тоді для кожного вектора  ̃,  ̃   , система рівнянь (5) має єдиний розв’язок, який 

зображають формули 

  ̃  ∑
   ( ̃  )

 ( ̃  )
  ̃ 

 

   

    {     }   

де    ( ̃  ) − алгебричне доповнення елемента, який стоїть на перетині  -го стовпця та  -го 

рядка у визначнику  ( ̃  ); при цьому справджуються оцінки 

|   ( ̃  )|    | ̃|
       

       {     }   ̃               ̃       (6) 

Визначник  ( ̃  ), будучи відмінним від нуля, може ставати як завгодно малим для 

нескінченної множини векторів  ̃,  ̃   . Отже, питання про існування розв’язку задачі (1), 

(2) пов’язане з проблемою малих знаменників, для розв’язання якої використано метричний 

підхід та результати і методи метричної теорії чисел (див. [1, 2]). 

Лема. Для майже всіх (стосовно міри Лебега в  ) чисел   нерівність  

| ( ̃  )|              nmphk ,
~

, де         {     }{  } ,      , має не більше, 

ніж скінченну кількість розв’язків у цілих числах             ̃   . 

Із оцінок (6) і леми випливає, що для майже всіх (стосовно міри Лебега в  ) чисел   

нерівності 

|
   ( ̃  )

 ( ̃  )
|    | |

 [        ]         {     }                

справджуються для всіх (крім скінченої кількості) векторів  ̃,  ̃   . 

Теорема 2. Якщо    ̅   ̅ , де              , причому   
(      )

       , 

  
             ,   {     }    {     }  то для майже всіх (стосовно міри Лебега в  ) 

чисел   існує розв'язок        задачі (1), (2) із простору  ̅    ̅ , компоненти якого 
зображають формули 

        ∑ ∑ ∑
   ( ̃  )

 ( ̃  )
  ̃    (      ⁄    ⁄  )           

 

   | |  

 

    

    {     }  

Доведення проводиться за схемою доведення Теореми 3 в [3]. 

Робота виконана за часткової фінансової підтримки ДФФД України (проект № 41.1/ 004). 

1. Пташник Б. И. Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с 

частными производными. — К.: Наук. думка, 1984. — 264 с. 

2. Пташник Б. Й., Ільків В. С., Кміть І. Я., Поліщук В. М. Нелокальні крайові задачі для рівнянь 

із частинними похідними. — К.: Наук. думка, 2002. — 416 с. 

3. Берник В. И., Пташник Б. И. Краевая задача для системы уравнений в частных производных с 

постоянными коэффициентами // Дифференц. уравнения. — 1980. — 16, №2. — С. 273–279. 
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Властивості розв’язків крайових задач гіперболічного типу 
математичної фізики з випадковими початковими умовами 
з простору Орліча 

Сливка-Тилищак Г. І., к.ф.-м.н., доц. 
 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
(вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01033, Україна) 

 

У роботі розглядається перша крайова задача для  гіперболічного рівняння [2]. 

Ставиться питання про існування функції  Tyxtxuu ,0],,0[),,(   , яка задовольняє 

наступним умовам: 
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Припустимо, що ]),,0[),((  xx  ]),0[),((  xx  є випадкові процеси із простору 

Орліча [1]. 

При використанні методу Фур’є розв’язок даної  задачі записується у вигляді 
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де 

,1,)()()(,)()()(
00

  kdxxxXxBdxxxXxA kkkk 


 

k  та )(xX k  – власні значення та власні функції відповідної задачі Штурма-Ліувілля. 

Для поставленої задачі знайдено достатні умови існування з імовірністю одиниця 

двічі неперервно диференційовного розв’язку, отримані достатні умови існування з 

імовірністю одиниця розв’язку задачі, в частковому випадку, коли початкові умови є 

випадковими процесами з простору )(pL , такий самий результат триманий у термінах 

кореляційних функцій випадкових процесів, знайдено оцінку для розподілу супремуму 

розв’язку задачі. 

1. V. V. Buldygin. Metric Characterization of Random Variables and Random processes/ V. V. 

Buldygin and Yu. V. Kozachenko // American Mathematical Society, Providence, Rhode, 2000. – 

258 p. 

2. Положий Г. Н. Уравнения математической физики. – Москва: Высшая школа, 1964. – 559 с. 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Математика і механіка 

A.13 

УДК 517.95 

Метод побудови часткових розв’язків задачі з 
нелокальною умовою для рівняння із частинними 
похідними у випадку існування неєдиного її розв’язку 

Каленюк П. І.1,2, д.ф.-м.н., проф., директор ІМФН 
Когут І. В.1, к. ф.-м.н., доцент каф. ОМП 
Нитребич З. М.1, к. ф.-м.н., с.н.с., доцент каф. ОМП 

1
 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

2
 Жешувський університет 
(ал. Рейтана, 16c, м. Жешув, 35-959, Польща) 

 

Задачі з нелокальними умовами для диференціальних рівнянь із частинними 

похідними є загалом некоректними крайовими задачами. Це пов’язано, наприклад, з тим, що 

існують нетривіальні розв’язки однорідної задачі, тобто нетривіальні розв’язки однорідного 

рівняння, що задовольняють однорідні нелокальні умови. Ця обставина зумовлює факт, що 

розв’язки неоднорідної задачі можуть або не існувати або бути неєдиними. 

( , ) 0
   

      
a U t x

t x
, (0, ), Rt h x , (1) 

(0, ) ( , ) ( )
    

    
    

p U x q U h x x
x x

 , Rx , (2) 

де  
x

a  – диференціальний вираз, загалом, нескінченного порядку та цілим символом 

( ) consta  , R , Rh , 0h ,  
x

p ,  
x

q  – диференціальні поліноми з комплексними 

коефіцієнтами. 

Для побудови часткових розв’язків задачі (1), (2) у випадку існування її неєдиного 

розв’язку будемо використовувати диференціально-символьний метод [1, 2]. 

Теорема. Нехай права частина умови (2) є квазіполіномом вигляду ( ) ( ) xx Q x e , де 

( )Q x  – довільний поліном з комплексними коефіцієнтами, причому  : ( ) 0  C    , 

( )( ) ( ) ( )  a hp q e     . Тоді існує неєдиний розв’язок задачі (1), (2), один з часткових 

розв’язків якої можна знайти за формулою 
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де p  – кратність нуля   функції ( )  . 

1. Каленюк, П.І.. Узагальнена схема відокремлення змінних. Диференціально-символьний метод 

[Текст] / П.І. Каленюк, З.М. Hитребич. – Львів: Вид-во HУ ,,Львівська політехніка”, 2002. – 

292 с. – ISBN 966-533-248-0. 

2. Каленюк, П.И. Обобщенный метод разделения переменных [Текст] / 

П.И. Каленюк,  Я.Е. Баранецкий, З.Н. Hитребич. – К.: Наук. думка, 1993. – 232 с. 
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One property of the set of Δ-matrix 

Bilonoga D. M., Ph.D., Assoc. Prof., Chair of Higher Mathematics 

 Lviv Polytechnic National University 
(Stepana Bandery str., 12, Lviv, 79013, Ukraine) 

 

Let А(х) and В(х) be two equivalent regular polynomial matrices over С[x] with the simple 

elementary divisors such that 

))(,...,1,1()()()()()()( xdiagxQхВхРxQxAxP BВАА  = S(х), (1) 

where tk

t

kk
xxxx )...()()()( 21

21    and к1 + к 2+… + к t = к. 

Let d(x) be an arbitrary polynomial over С[x]. We denote by d[Δ] a numerical k× k matrix 

of the form: 

])[],...,[],[(][ 21 21 tkkk t
ddddiagd  , 
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Definition. A numerical matrix W is called the Δ-matrix, if there exists for this matrix a 

polynomial d(x) such, that W =d[Δ]. 

Theorem. Mаtrix W is the Δ-matrix for the fixed polynomial Δ(х) if and only if there exists 

a polynomial d(x) such that  JdW
~

 , where )
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)(xd , hence there exists a polynomial )(xd  such that W = d[Δ], and W is the Δ-маtrix. 

1. Kazimirsky P.S., Bilonoga D.M. Semiscalar equivalency of the polynomial matrices with the 

relatively prime elementary divisors. Dopovidi AN USSR ,1990, #4, p.p. 8-9. 

2. Kazimirsky P.S. Decomposition of matrix polynomials into factors. Kiev, Naukova Dumka, 1981, 

224p.p. 
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Сингулярно збурена мішана задача для гіперболічної 
системи першого порядку 

Цимбал В. М., к.ф.-м.н., доц. каф. теоретичної та прикладної статистики 

 Львівський національний університет ім. Івана Франка 
(вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна) 

 

Дослідженням різноманітних сингулярно збурених задач для рівнянь у частинних 

похідних основних типів присвячена багаточисельна література. При цьому сингулярно 

збуреним задачам для рівнянь у частинних похідних гіперболічного типу присвячено значно 

менше публікацій, хоча вони мають свою специфіку зв’язану з наявністю характеристичних 

напрямків і їх зв’язку з коректною постановкою задачі, а також із скінченністю області 

залежності для гіперболічних рівнянь. В основному, розглядалися випадки зміни порядку 

рівняння та зміни типу рівняння, однак, для гіперболічних рівнянь можлива ситуація 

виродження гіперболічного рівняння у гіперболічне того ж самого порядку з втратою 

частини умов, що зумовлює появу в асимптотиці функцій примежового шару [1–6]. 

У повідомленні методом примежового шару отримано асимпготичне розвинення за 

степенями малого параметру класичного розв’язку мішаної задачі для строго гіперболічної 

системи першого порядку з малим параметром при похідній за часовою змінною [7,8]. 

1. Мельник 3.0, Цымбал В. Н. Смешанная задача для гиперболической системы первого порядка 

с малым параметром при производных // Дифференциальные уравнения. — 1976. - N 5, 

С.902–907. 

2. Цымбал В. Н. Смешанная задача для гиперболической системы первого порядка с малым 

параметром // Математические методы и физико-механические поля. — 1976.  N 4, С.7–11.  

3. Цымбал В. Н. Задача Коши для гиперболической системы первого порядка с несколькими 

малыми параметрами //Доклады АН УССР, сер. А — 1983. N 1. — С.27–30. 

4. Цымбал В. Н. Некоторые новые результаты по сингулярно возмущенным гиперболическим 

задачам //Успехи математических наук — 1984. 39, N 4. — С. 142. 

5. Цимбал В. М. Bиродження гіперболічного рівняння у гіперболічне. // Волинський 

математичний вісник, 1999, вип.6, С. 173-178. 

6. Цимбал В. М. Bиродження мішаної задачі у  задачу Гурса для гіперболічного рівняння 

другого порядку. // Волинський математичний вісник, 2000, вип.7, С. 165-169.  

7. Вишик М. И., Люстерник Л. А. Регулярное вырождение и пограничниый слой для линейных 

дифференциальных уравнений с малым параметром // Успехи мат. наук. – 1957. – 12, № 5. — 

С. 3–122. 

8. Васильева А.Б, Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений сингулярно 

возмущенных уравнений. – М.: Наука, 1973. — 272 с. 
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Про аналогію в хвильових задачах для ступінчатих 
стержнів 

Перепічка В. В., к.ф.-м.н., с.н.с. 

 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Наукова, 3

б
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Розглядається задача для напівнескінченного однорідного двоступінчатого стержня, 

що навантажується повздовжнім ударом з відскоком, який в математичному плані може бути 

поданий через дельтувату функцію Дірака. В рамках технічної теорії Бернуллі поставлення 

зводиться до двох, зв’язаних умовами зшивання, крайових задач для хвильового рівняння. 

Використовуючи перетворення Лапласа, в обезрозмірених змінних отримано аналітичний 

розв’язок задачі у вигляді розвинення в нескінченний ряд для кожної з ділянок зокрема. 

Наявність в кожному члені ряду множника у вигляді функції Гевісайда з відповідним зсувом 

аргумента робить ряд скінченним для довільно вибраного моменту часу, тобто форма 

подання розв’язку зручна для дослідження перехідних процесів. В випадку навантаження 

стержня іншим чином, розв’язок записується як згортка функції навантаження та 

фундаментального розв’язку. 

Водночас розв’язується задача коливань для простого стержня, що прикріплений до 

нерухомого масиву через в’язкий демпфер. Отриманий розв’язок є аналоговим до подання 

коливань скінченої ділянки ступінчатого стержня. Нескінченна ділянка тотожна в’язкому 

демпферу за умови: 

  fddf AEAAEAAA    . 

Тут позначено:   – формально спільний в обох задачах параметр (  0 ); fA , A , dA  – 

площі попереччя ділянок ступінчатого та простого стержнів відповідно;  , E  – густина та 

модуль Юнга матеріалу простого стержня;   – в’язкість поршня. 

В отриманому розв’язку задачі з демпфером для значень 1  чинний лишень 

перший доданок (пряма хвиля збурення), всі решту рівні нулю (відбиті хвилі відсутні). 

Наприклад, при ударі з утриманням простий стержень після проходження прямої хвилі 

починає рухатися рівномірно, фізика процесу стає зрозумілою, коли згадати про аналогову 

задачу – напівнескінченний двоступінчатий стержень. 

Модуль виразу )1()1(  D  характеризує: в задачі про двоступінчатий 

стержень відведення енергії в нескінченну ділянку, при 1D  відтоку немає, отримуємо 

розв’язки для вільного і консольного стержнів відповідно; в задачі про стержень з поршнем 

логарифмічний декремент затухання коливань, якому відповідає величина )ln(mod D . В 

рамках підходу гармонійного аналізу для розглядуваних задач знак параметра D  визначає 

розподіл власних частот: при від’ємному значені власні частоти такі ж як у консолі, при 

додатному – як у незакріпленого стержня. Дискретний фактор в’язкості в закріпленні 

простого стержня з розподіленими параметрами не зсуває частот, а лише визначає їх тип. 

В розглянутих задачах аналоговими величинами, з одного боку, є відношення площ 

перерізів ділянок, а з іншого – відношення в’язкості поршня до в’язкості поперечного 

перерізу стержня на фронті прямої хвилі. Слід зауважити, що прийняті обмеження не є 

принциповими, такого типу задачі є аналоговими і у випадку багатоступінчатого стержня з 

ділянками різного перерізу чи матеріалу. Отримані результати, при відповідному 

трактуванні, можуть бути перенесені і на крутні коливання. 
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Визначення коефіцієнта тертя вертіння для кругових 
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При безвідривному рухомому контакті двох тіл в загальному випадку в області 

контакту можливе виникнення сил тертя ковзання, кочення і вертіння, що є фізико-

механічною відповідністю допустимій кінематиці руху одного тіла по іншому. В даному 

повідомленні робиться спроба записати визначальні вирази для експериментального 

визначення коефіцієнта тертя вертіння. 

Нехай ми маємо дві співвісно розташовані кільцеві шайби (з одного або різних 

матеріалів), одна з яких жорстко закріплена, а друга притискається до першої з певною 

силою (див рис. 1). До притисненої шайби прикладений крутний момент, що є функцією кута 

провертання (реалізовується як плече маси, що повертається навколо осі в полі земного 

тяжіння). За допомогою такої моделі стає можливим визначення не лишень коефіцієнту 

тертя вертіння спокою, але й руху шляхом виведення визначального виразу через кути зриву 

і зупинки притисненої шайби. Величину коефіцієнта тертя шукаємо в інтегральній формі, не 

розрізняючи адгезійну і деформаційну складові. 

 

Рис. 1 Схема моделі для визначення коефіцієнта плеча тертя вертіння 

Запишемо диференційне рівняння обертання притисненої шайби навколо нерухомої осі. 

тв)()( MMtK   . 

Тут K  – момент інерції притисненої шайби відносно осі можливого обертання; 

 sin)(  dPM  – зовнішній прикладений момент; NfM тв  – момент сили тертя 

вертіння. 

Перейшовши до нової безрозмірної змінної часу tPdK  , отримаємо рівняння 

наступного вигляду: 

V )(sin)(  , де PdNfV  . 
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Після домноження правої і лівої частини рівняння на величину швидкості зміни кута 

провертання і інтегрування отримаємо: 

CV  )(2)(cos2)(2  . 

Сталу визначаємо з початкової умови, що в момент початку руху 0)0(   при куті 

зривання o )0( . Таким чином отримаємо вираз для швидкості зміни кута провертання: 

))(cos(cos2))((2)(   ooV . 

В момент зупинки провертання 0)( k  при куті зупинки kk  )( . Тому 

вернувшись до вихідних позначень можемо записати вираз для коефіцієнта тертя верчення 

через значення кутів зриву і зупинки: 

  )()cos(cos kook NPdf   . 

На основі вищенаведеного можна записати вираз для відношення статичних і 

динамічних коефіцієнтів тертя вертіння: 

ok

koo

d

s

f

f





coscos

)(sin




 . 

Слід відмітити, що запропонована модель при фіксованих значеннях притискуючого 

зусилля та зовнішнього крутного моменту дає можливість проводити експериментальне 

визначення коефіцієнта не разово, а двічі. Перший раз при кутах зриву від нуля до 2 , і 

повторно при кутах від 2  до  . Коли отримані значення шуканого коефіцієнту тертя 

різнитимуться суттєво (більше за величину похибки експерименту), то це свідчитиме, що для 

даного поєднання матеріалів шайб та класів чистоти їх поверхні динамічний коефіцієнт тертя 

вертіння суттєво залежить від швидкості провертання. Про це свідчить опосередкований 

аналіз діаграми силових факторів, що діють в рамках досліджуваної моделі (рис. 2). 

 

Рис. 2 Діаграма силових факторів 

Оскільки при старті зверху (при кутах зриву від нуля до 2 ) має місце розгін (див. 

рис. 2), то природно припустити, що швидкість провертання набагато більша ніж при старті з 

нижньої точки. 

Таким чином отримані співвідношення дають можливість визначати коефіцієнт тертя 

верчення та перевіряти степінь залежності цього коефіцієнта від швидкості провертання. 

Слід звернути особливу увагу, що в отримані вирази не входить момент інерції, що є 

свідченням адекватності моделі. 
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В даній роботі вивчається обернена задача визначення старшого коефіцієнта та 

множника у вільному члені рівняння теплопровідності, яке розглядається в області з 

невідомою вільною межею. Поставлена задача зводиться до оберненої задачі для 

виродженого параболічного рівняння, а також досліджуються умови розв’язності даної 

задачі. 

Отже, в області    {                   } розглядається задача визначення 
четвірки функцій                        ,       ,       ,   [   ], які задовольняють 
рівняння теплопровідності: 

                   , (1) 

і умови: 

            ,                  ,    [   ], (2) 

                 ,    [   ], (3) 

∫         
     

 
      ,    [   ], (4) 

∫          
     

 
      ,    [   ], (5) 

Шляхом заміни   
 

    
 обернена задача (1)–(5) в області з невідомою вільною межею 

зводиться до такої оберненої задачі: 

   
    

     
    

      

    
        ̃                

            ,              ,    [   ], 

                     ,    [   ], 

    ∫         
 

 
      ,    [   ], 

     ∫          
 

 
      ,    [   ], 

де    {                 },                   ,  ̃             . 

Отримана задача еквівалентна системі інтегро-диференціальних рівнянь, існування 

розв’язку якої встановлюється за допомогою теореми Шаудера про нерухому точку цілком 

неперервного оператора. Єдиність розв’язку досліджується окремо з використанням теорії 

однорідних інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду з ядрами, що мають слабку 

особливість. 

1. І. Баранська. Обернена задача для параболічного рівняння з вільною межею. — Львів: Мат. 

методи і фіз.-мех. поля, 2005, т.36, — С.32-42. 

2. Іванчов М., Салдіна Н. Обернена задача для сильно виродженого параболічного рівняння. — 

Укр. мат. журнал, 2006, т.58, — С.1487-1500. 
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Нехай      – аналітична, обмежена за модулем функція в кільці {     | |    }, 

         . Доведено, що для неї існують радіальні граничні значення 

 (   
  )     

    

          

та 

 (   
  )     

    

          

майже скрізь та справедливе наступне зображення функції через граничні значення. 

 (    )  
 

  
∫  (   

  )             

  

 

 
 

  
∫  (   

  )             

  

 

  

 
 

  
∫  (   

  )
    

  

         
    

  

  

 

 
 

  
∫  (   

  )
    

  

         
    

  

  

 

   

де 

           
     

                 
   

1. І. П. Кшановський. Властивості мероморфних функцій у двозв’язних областях / 

Кшановський І. П. // дис. на здобуття наук. ступ. канд. фіз.-мат. наук: спец. 

01.01.01 «Математичний аналіз». — Львів, 2008. — 138 С. 

2. И. И. Привалов. Граничные свойства аналитических функций / Привалов И. И. // — М.-Л., 

1950. — 336 С. 
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Проблема захисту машин і механізмів від шкідливого впливу вібрацій є завжди 

актуальною. В Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 

НАН України розроблені перспективні конструкції віброізоляторів, на основі яких 

сформований новий клас віброзахисних пристроїв – оболонкові пружні елементи [1]. Сучасні 

оболонкові віброізолятори широко використовуються у нафтогазовій, гірничій і 

металургійній промисловості, на залізничному транспорті, в машинах і механізмах, які 

зазнають значних динамічних навантажень і працюють в агресивних середовищах. Головною 

ознакою конструкцій цього класу є застосування тонкостінних елементів (оболонок, пластин, 

стрижнів) як основної несучої та виконавчої ланки. За конструкторським виконанням це 

деформівні оболонкові системи з сухим тертям. При механіко-математичному моделюванні 

поведінки пружних елементів в умовах навантаження (взагалі кажучи, немонотонного) 

виникає клас конструктивно нелінійних неконсервативних мішаних контактних задач про 

фрикційну взаємодію тонких оболонок з деформівним заповнювачем. Постановки методи і 

результати розв’язування деяких задач цього класу представлені в роботах [2–4]. На основі 

асимптотичного аналізу отриманих розв’язків розроблено інженерну методику розрахунку 

оболонкових віброізоляторів. 

У даній доповіді розвинуто методику дослідження напружено-деформованого стану, 

податливості та демпфувальної здатності системи циліндрична оболонка – деформівний 

заповнювач, яка моделює базовий пружний елемент оболонкових віброзахисних пристроїв. 

Зауважимо, що при розв’язанні схожої задачі у працях [2, 3] не враховано конвективну 

складову похідної від стрибка переміщення, що вплинуло на точність результатів. Натомість 

з використанням інкрементального підходу сформулювано і розв’язано задачу, яка 

складається, по суті, із ряду мішаних контактних задач, розв’язок кожної з яких, отриманий 

окремо у квазістатичному наближенні, описує конкретну ділянку діаграми деформування 

неконсервативної системи безмоментна циліндрична оболонка – деформівний заповнювач. 

Така методика уможливила по-новому переосмислити вплив історії навантаження на 

поведінку малорухомих оболонкових систем із сухим позиційним тертям і знайти числово-

аналітичний розв’язок мішаної контактної задачі, який описує явище конструкційного 

демпфування в розглядуваній конструкції. Отримані результати дозволяють розширити 

діапазон застосовності методики розрахунку оболонкових віброізоляторів і більш точно 

проаналізувати вплив пружних характеристик матеріалів оболонки та заповнювача на 

міцність та демпфувальну здатність розглянутої системи. 

1. Шопа В. М. Оболонкові пружини. / Шопа В. М., Величкович А. С., Величкович С. В. та ін. // 

Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 92 с. 

2. Шопа В. М. Конструкційне демпфування в циліндричній оболонці з пружним заповнювачем / 

Шопа В. М., Шацький І. П., Попадюк І. Й. // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1989. – № 2. – С. 44–47. 

3. Шопа В. М. Фрикційна взаємодія циліндричної оболонки з пружним заповнювачем / 

Шопа В. М., Шацький І. П., Попадюк І. Й. // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1989. – № 3. – С. 48–50. 

4. Попадюк І. Й. Механіка фрикційного контакту оболонок з деформівним заповнювачем / 

Попадюк І. Й., Шацький І. П., Шопа В. М. // Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 180 с. 
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Профілі елементів номінально нерухомих з’єднань часто мають кутові точки, як 

наприклад, у шліцьових, шпонкових, болтових з’єднаннях або в насадках коліс на осі та ін. 

Такі особливості котрогось із елементів з’єднання спричиняють значну концентрацію 

напружень на ділянці контакту в іншому елементі. І що менше реальне заокруглення краю 

основи контртіла в кутовій точці, то сильніша концентрація напружень у зоні контакту 

базового тіла. Часто в цій зоні навіть при статичному навантаженні вузла виникають і 

розвиваються тріщини. Ще небезпечнішою ситуація стає, коли вузол машини чи конструкції 

зазнає експлуатаційних вібрацій. Тоді зазвичай елементи вузла взаємодіють в умовах 

фретинг-втоми, а небезпека розвитку тріщин суттєво посилюється [1]. 

В даній роботі досліджується вплив ступеня заокругленості країв основи контртіла на 

такі фундаментальні параметри механіки руйнування базового тіла, як коефіцієнти інтенсив-

ності напружень (КІН) біля вершини тріщини, що є в зоні контакту цього тіла. Задача 

формулюється і розв’язується в рамках лінійної механіки руйнування. Базове пошкоджене 

тріщиною тіло моделюється (у двовимірному випадку) пружною півплощиною з крайовим 

розрізом, а дія контртіла – спеціальним модельним контактним навантаженням на границі 

півплощини. В ролі такого навантаження обираємо розподіл контактного тиску, що виникає 

при вдавлюванні пружного плоского штампа з прямолінійною горизонтальною основою із 

заокругленими краями у пружну півплощину. Цей розподіл встановлюємо на основі роз-

в’язку Александрова–Ромаліса [2] контактної задачі про стискання двох пружних циліндрів з 

початковою смугою контакту. Допускаємо також у навантаженні дотичну складову. А 

розв’язування задачі встановлення КІН зводимо до розв’язування сингулярного інтегрально-

го рівняння з ядром типу Коші, як це зроблено у попередніх роботах авторів (див., 

наприклад, [3]). Це рівняння розв’язуємо чисельно методом механічних квадратур. Для 

розрахунків значення основних параметрів контактної пари (навантаження елементів вузла, 

коефіцієнт тертя між ними, механічні характеристики матеріалів, початкові розміри ділянки 

контакту, розташування тріщини і т.п.) обирали, орієнтуючись на значення цих параметрів 

при експериментальних дослідженнях міцнісних характеристик матеріалів контактної пари 

за умов фретинг-втоми. В результаті розрахунків установлено: значне зменшення радіуса 

заокруглення країв основи контртіла веде до суттєвого збільшення контактного тиску (в 

декілька разів) на краях ділянки контакту тоді, як КІН збільшуються не надто сильно (в 

межах 50%); максимальні значення КІН для досить широкого діапазону радіусів 

заокруглення основи контртіла є достатньо близькими до тих, що виникають біля вершини 

крайової тріщини під дією рівномірно розподіленого тиску на границі півплощини вздовж 

ділянки контакту. 

1. Уотерхауз Р. Б. Фреттинг-коррозия / Р. Б. Уотерхауз. – Л.: Машиностроение, 1976. – 270 с. 

2. Александров В. М. Контактные задачи в машиностроении / В. М. Александров, 

Б. Л. Ромалис. – М.: Машиностроение, 1986. – 176 с. 

3. Дацишин О.П. Вплив форми модельного контактного навантаження на коефіцієнти інтен-

сивності напружень для крайової тріщини / О. П. Дацишин, Р. Є. Пришляк, С. В. Приходська, 

Р. Б. Щур, А. Б. Терлецький // Пробл. трибології. – 1998. – №3. – С. 3-16. 
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В області  1( , ) : 0 ,    p pD t x t T xR R  розглянемо задачу про відшукання майже 

періодичного за x  розв'язку рівняння 
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(2) є майже періодичними функціями зі заданим спектром  
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Майже періодичний за x  розв'язок задачі (1), (2) шукаємо у вигляді ряду 
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  де кожна з функцій ( )ku t  є розв’язком такої задачі: 
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   – характеристичний визначник 

задачі (3); ,

BW  , ,  R , – простір функцій отриманий шляхом поповнення простору 

скінченних тригонометричних поліномів 
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( ) exp( , )k kk N
v x v i x


  з комплексними 

коефіцієнтами за нормою  
1/2

, 2 2 2; | | (1 | |) exp(2 | | )pB k k kk
v W v    


  ; 

,([0, ], )n

BC T W   – просторі функцій ( , )u t x  таких, що для довільного фіксованого [0, ]t T  

похідні  ( , ) / , 1, , ,j jd u t dt j n   належать простору ,

BW   і є неперервними за [0, ]t T  у 

нормі цього простору, , ,

0
; ([0, ], ) ( , ) / ;

nn j j

B Bj
u C T W d u t dt W   


  . 
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Теорема 1. Для того, щоб задача (1), (2) мала не більше одного майже періодичного 

за x  із спектром pM  розв'язку у просторі ,

BW  , необхідно і достатньо, щоб виконувалась 

умова 

( , , ) 0.k p kM t T      (4) 

З а у в а ж е н н я. Якщо в умовах (2)  0, 1, , ,j j n    то умова (4) виконується для 

довільних T  та t . 

За умови теореми 1 для кожного k pM   існує єдиний розв'язок задачі (3), а 

формальний розв'язок задачі (1), (2) зображується у вигляді ряду 

 
0

, 1\ 0

( , , )
( , ) ( ) ( ) exp( , ),

( , , )
k p

n
lj k

lk jk k

l jM k

t T
u t x u t u t i x

t T


 



 
   

 
   (5) 

де    1 1

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

n j

lj ll j
u t t T t T t 


    ( , , )lj k t T  – алгебричне доповнення у 

визначнику ( , , )k t T  елемента l –ого рядка та j –ого стовпця. 

Питання існування розв'язку задачі (1), (2) пов'язане з проблемою малих знаменників 

[1], бо вираз ( , , )k t T  будучи відмінним від нуля, може набувати як завгодно малих 

значень для нескінченної кількості векторів k pM  . 

Позначимо: 

    1 2 1 3 2
0 01 [0, ] 1 [0, ]

min min ( ) , max max ( ) ( ) , max{0, }.
T T

j j j
j n t T j n t T

A a t dt A a t a t dt A A
     

      

Теорема 2. Нехай виконується умова (5) та існують додатні сталі ,   такі, що для 

всіх (крім скінченної кількості) k pM   виконується нерівність 

 
2

( , , ) 1 exp( )k k kt T


   


     (6) 

Якщо 1 2,

| 1 2 3 1( ) , 2 , ( 1) / 2 ,
q q

j Bx W q n q n n A nA               1, , ,j n  то існує 

розв'язок задачі (1), (2) із простору ,([0, ], )n

BC T W   який зображується рядом (5) та 

неперервно залежить від функцій  ( ), 1, ,
j

x j n  . 

Про можливість виконання нерівності (6) для частинного випадку задачі (1), (2) 

стверджує така теорема. 

Теорема 3. Нехай в умовах (2)  0, 1, , ,j j n    та nt T . Тоді для майже всіх 

(стосовно міри Лебега в n
R ) векторів [0, ]nt T  оцінка (6) виконується для всіх (крім 

скінченої кількості) векторів k pM   коли 1( ( 1) 2) / (2 ),n n     

2

1 5 1( (2 1) 2) / (2 )n n A      , де  5
1 [0, ]
max max{ ( )} .j

j n t T
A a t

  
  

Робота підтримана ДФФД України (проект №41.1/004). 

1. Пташник Б. Й., Ільків В. С., Кміть І. Я., Поліщук В. М. Нелокальні крайові задачі для рівнянь 

із частинними похідними. – К.: Наук. думка, 2002. – 416 с. 
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Уточнення теореми А. А. Гольдберга 

Андрусяк І. В., к.ф.-м.н., ас. каф. ВМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Нехай   – клас додатних, неперервних, зростаючих до    на [      функцій. 

Для довільної цілої функції   і кожного     покладемо 

  (r)     {|    | | |   } 

Через   позначимо клас комплексних послідовностей        таких, що   |  |  
|  |    і           Для кожної послідовності     нехай    ∑  |  |   – її лічильна 

функція. Скажемо, що ціла функція        тоді і лише тоді, коли послідовність її нулів, 
занумерована з урахуванням їх кратностей у порядку неспадання їх модулів, співпадає з 

послідовністю    . 

Зростання функції   ототожнюємо зі зростанням її логарифма максимуму модуля 

       . 

У 1972 році А. А. Гольдберг запропонував здійснювати описання мінімального 

зростання цілих функцій з класу      безпосередньо через лічильну функцію заданої 

послідовності нулів, але зовні деякої виняткової множини. Правильна, зокрема, наступна 

теорема [1]. 

Теорема А. Для довільної послідовності     такої, що 

   
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

       

   
    (1) 

і кожного     існує ціла функція        для якої 

           (         
   )            (2) 

де        – виняткова множина, яка має скінченну логарифмічну міру, тобто 

 ∫
  

         
     

Наступна теорема уточнює теорему А. 

Теорема. (і) Нехай     – довільна послідовність, для якої 

   
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

           

      
 

 

   
         (3) 

Тоді існують функція    , що задовольняє умову 

                         (4) 

і ціла функція        такі, що виконується співвідношення 

           (         
         )             

де          – множина скінченної логарифмічної міри. 

(іі) Для довільної функції     такої, що виконується (4), існує послідовність      
що задовольняє умову (3) така, що для довільної цілої функції        справджується 

співвідношення 
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  (     )                            

де           – множина нескінченної логарифмічної міри. 

З цієї теореми можна зробити висновок, що умову (1) в теоремі А можна замінити 

слабшою умовою 

   
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

           

      
     

Більше того, за цієї умови існує ціла функція       , для якої співвідношення (2) 

виконується з винятковою множиною  , яка не залежить ні від  , ні від    

1. А. А. Гольдберг. О представлении мероморфной функции в виде частного целых функций 

/ Гольдберг А.А. // Изв. вузов. Мат. – 1972. – В 10 (125). – С.13–17. 
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Про побудову базових розв’язків крайових задач 
двовимірної теорії пружності в голоморфних функціях 
від двох комплексних змінних 

Пабирівський В. В., к.ф.-м.н., доц. каф. ПМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Розглядається пружне циліндричне тіло     , яке в початковому ненавантаженому 
стані бієктивно відображається на область      евклідового простору. Тіло перебуває під 

дією стаціонарного силового навантаження, яке прикладене до бічної поверхні        
    . 

У праці [1] сформульована крайова задача двовимірної теорії пружності в 

голоморфних функціях  ⃗⃗⃗                   двох комплексних змінних. Розглянуто випадок, 

коли комплексний тензор напружень  ̂           не залежить від просторової змінної   , 

тобто виконуються умови: 

  ̂          

   
 ( 

 

   
 

 

   
)  ̂               

Дана умова накладає в‘язі на векторну та скалярну голоморфні функції  ⃗⃗⃗         

         : 

           

   
    

           

   
        

           

   
     (1) 

В цьому випадку компоненти комплексного тензора напружень  ̂           набувають 

вигляду: 

      [
    

   
  

           

 

    

   
  

           

 

    

   
        

   

   
 

   ( 
   

   
 

         

   
)]   
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(  
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          [
 

    
(  

    

   
    

 
    

   
 )   

    

   
  

       (
         

   
  

   

   
)]   

 

                 (
   

   
  

   

   
)   

Методику конструктивної побудови розв’язків базових крайових задач теорії 

пружності методом голоморфних функції  ⃗⃗⃗        ,           двох комплексних змінних, 

яка подана в роботі [2] застосуємо до двовимірної теорії пружності для заданого 

циліндричного пружного тіла. Структуру комплексного тензора напружень  ̂    порядку  , в 
рамках прийнятої методики, визначають скалярна голоморфна функція           у формі 

однорідного многочлена   
   

 степеня     та голоморфна векторна функція  ⃗⃗⃗         у 

формі векторного однорідного многочлена  ⃗     степеня     відповідно: 

  
     

            
               

     ⃗        ⃗           
     ⃗           

      

При цьому комплексний тензор напружень  ̂    з врахуванням умови (1) виражається 

через однорідні многочлени   
   

 та  ⃗     наступним чином: 

 ̂        
   [ ̂       ̂           ]   

де  ̂   ,  ̂    – сталі тензорні коефіцієнти, які виражаються через коефіцієнти голоморфних 

функцій          ,  ⃗⃗⃗        . 

Подамо структуру векторів напружень на боковій поверхні заданого циліндричного 

тіла для кожного базового напруженого стану  ̂    порядку  : 

– на поверхні    : 

 ⃗   

   
 ( ⃗    ̂   )|

   
   ( ⃗   [  

     ( ̂       ̂           )])|
   

      
   

      

– на поверхні     : 

 ⃗    

   
 ( ⃗     ̂   )|

    
   (       [  

     ( ̂       ̂           )])|
    

 

    [  
     

(   
   

      
           )]            ̅̅ ̅̅    

 

Таким чином, граничними умовами для базового напруженого стану  ̂    порядку   

на бокових поверхнях тіла    ,      є умови зрівноваження векторів напружень  ⃗   

   
,  ⃗    

   
 із 

заданими векторами зовнішнього навантаження  ⃗   

      
,  ⃗    

      
: 

 ⃗   

      
  ⃗   

   
,   ⃗    

      
  ⃗    

   
. 

Побудовано базові розв’язки нульового, першого та другого порядків вихідної 

крайової задачі для заданого циліндричного тіла. 

1. В. Пабирівський, Н. Пабирівська. Про формулювання комплексно-спряжених крайових задач 

просторової теорії пружності  в голоморфних функціях двох комплексних змінних // Фізико-

математичне моделювання та інформаційні технології. – 2009–Випуск 9. – С. 100–107. 

2. В. Пабирівський, Н. Пабирівська. Розв’язки базових крайових задач двовимірної теорії 

пружності для циліндричного тіла прямокутного поперечного перерізу // VІ міжвузівська 

науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ІППТ. НУ «Львівська 

політехніка». – Львів: – 2011. – С. 18. 
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Інтегральне рівняння для аналізу стійкості плоскої форми 
рівноваги колони труб 

Величкович А. С.1, к.т.н., доц. каф. теоретичної механіки 
Бедзір О. О.2, к.ф.-м.н., наук. співр. відділу моделювання демпфуючих систем 

1 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
(вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна) 

2 
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Микитинецька, 3, м. Івано-Франківськ, 76002, Україна) 

 

Вивчення питань стійкості колон труб має важливе прикладне значення. Дослідження 

питань стійкості та напружено-деформованого стану, а також взаємодії бурильної і обсадної 

колон між собою та зі стінками свердловини, дослідження стійкості колон насосно-

компресорних труб і штанг дозволяють оцінювати та коригувати експлуатаційний ресурс 

обладнання [1, 2]. Тому розвиток способів та зміна підходів щодо аналізу стійкості рівноваги 

колони труб є вельми актуальним питанням. 

Дослідженню стійкості колон труб, зокрема бурильних колон, колон насосно-

компресорних труб та штанг, присвячено багато праць. Зазвичай пружну стійкість колони 

труб описують диференціальним рівнянням згину, іноді додатково враховуючи кручення, 

відцентрові сили, опір середовища тощо. Широко відомі прийоми зведення вихідних 

диференціальних рівнянь до стандартного рівняння Бесселя, визначення загального 

розв’язку лінійною комбінацією функцій Ейрі, представлення розв’язку у вигляді 

степеневого ряду, енергетичні та інші асимптотичні та числові методи [1–3]. Не зважаючи на 

різноманіття методів і способів оцінки стійкості колон труб, єдиного стандартизованого 

вирішення таких задач із заздалегідь встановленим рівнем 

коректності одержуваних результатів досі немає. 

У цій роботі виконана спроба змінити саму концепцію 

підходу до форми запису вихідного рівняння задачі про 

стійкість колони. Метою є отримання інтегрального рівняння 

стійкості, в якому невідома функція прогину колони буде 

знаходитись під знаком інтеграла. Перевагами апарату теорії 

інтегральних рівнянь над методами теорії диференційних 

рівнянь, є їх висока універсальність, чіткість фізичної 

інтерпретації, надійність операцій інтегрування при 

чисельному розв’язку. Передбачається, що завдяки такому 

підходу вдасться простіше одержувати більш інформативні 

розв’язки деяких задач стійкості. На сьогодні такий підхід в 

технічній літературі до аналізу стійкості колони залишається 

поза увагою. 

Розглянемо найбільш простий випадок механіко-

математичної моделі колони – стиск шарнірно-обпертого 

стержня (рис. 1). Для визначення прогину в попереччі   

скористаємось методом Мора: 





d

JE
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xw

l


0

)()(

)()(
)( , (1) 

де )()(  JE  – жорсткість стержня на згин, )()(  PwM   – згинальний момент від дії 

зовнішніх навантажень в довільному попереччі, 

Рис. 1 
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M  – згинальний момент від дії одиничної сили. 

Увівши безрозмірні координати ,0 lxx   lx  вираз (1) представимо у вигляді 
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Рівняння (2) шляхом перетворень зводиться до однорідного інтегрального рівняння 

Фредгодьма 2-го роду 
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Отримане рівняння повністю замінює диференціальне рівняння стійкості разом з 

крайовими умовами [5]. Характеристичні числа рівняння (3) визначають перше (найменше) 

та наступні критичні навантаження на стержень. Для визначення характеристичних чисел 

найпростіше скористатись теорією симетричних інтегральних рівнянь Гільберта–Шмідта [4]. 

В цьому разі перше характеристичне число можна виразити через сліди ядра. В першому 

наближенні можна прийняти 2

2

1 1 S , де S2 визначається за формулою 

 

1

0

00

1

0

2 )(),(  ddxyxKS , (4) 

Запропоновану механіко-математичну модель протестовано на задачі про стиск 

шарнірно-обпертого стержня. Отримано значення критичного навантаження 
25,9 lEJPкр  , 

що вже в першому наближенні практично співпадає з точним результатом. 

У подальшому планується з допомогою отриманого рівняння (3) розв’язати задачу 

про стійкість стержня, що коаксіально вставлений із невеликим зазором в жорстку трубу і 

знаходиться під дією рівномірно розподіленого по довжині стержня  навантаження, та на базі 

розв’язків цієї задачі аналізувати деякі випадки стійкості плоскої форми рівноваги нижньої 

частини бурильної колони. 

1. Рекин С. А., Янтурин А. Ш. Устойчивость, упругая деформация, износ и эксплуатация 

бурильных и обсадных колонн (Механика системы "колонна – скважина – пласт"). – Санкт-

Петербург: Недра, 2005.– 439 с. 

2. Вагапов С. Ю. Устойчивость колонн насосно-компрессорных труб и штанг глубинонасосной 

установки. Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический університет, – 2000. – 

133 с. 

3. Григулецкий В. Г. Оптимальное управление при бурении скважин. – М.: Недра, 1988. – 229 с. 

4. Полянин А. Д., Манжиров А. В. Справочник по интегральным уравнениям. М.: Физматлит, 

2003. – 608 с. 

5. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів. – К.: Вища шк., 1993.– 655 с. 
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Задача про подібність матриць над кільцями на відміну від полів слабо досліджена і 

розв’язана над деякими кільцями лише для матриць малих порядків (напр. [1–3]). 

Розглядається задача про подібність матриць деякого вигляду довільного порядку над 

комутативними кільцями R з одиницею 1. Нехай tR, 
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— матриця порядку n над кільцем R; k, n — цілі числа (0  k n, 0 < n). 

Теорема 1. Нехай R — комутативне кільце з одиницею 1, Rt , n, k — натуральні 

числа, k<n. Якщо (n,k)>1, то матриця M(k, n) подібна над кільцем R матриці вигляду 
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Теорема 2. Нехай R — локальна область головних ідеалів з одиницею 1, Rad R=tR — її 

радикал Джекобсона, t ≠ 0, n, k — натуральні числа, k<n. Матриця M(k, n) подібна над 

кільцем R матриці вигляду 








A

BmlM

0

),(
, де l, m — цілі числа (0  l m, 0 < m <n), тоді 

ітільки тоді, коли (n,k)>1. 

1. Pizarro A. Similarity Classes of 3×3 Matrices over a Discrete Valuation Ring // Linear Algebra and 

Its Applications. – 1983. – Vol. 54. – P. 29–51. 

2. Шевченко В. Н. Сидоров С. В. О подобии матриц второго порядка над кольцом целых чисел // 

Известия вузов. Сер. матем. – 2006. – № 4. – С. 57–64. 

3. Сидоров С. В. О подобии матриц третьего порядка над кольцом целых чисел, имеющих 

приводимый характеристический многочлен // Вест. Нижегородского ун-та 

им. Н. И. Лобачевского. Сер. Математ. моделирование. Опт. управление. – 2009. – № 1. – 

C. 119–127. 

4. Гудивок П. М., Тилищак О. А. Про незвідні модулярні зображення скінченних p-груп над 

комутативними локальними кільцями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. – 1998. – 

Вип. 3. – С. 78–83. 
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Петричкович В. М., д.ф.-м.н., с.н.с., зав. відділу алгебри 
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, м. Львів, 79060, Україна) 

 

Нехай   – комутативна область головних ідеалів,        – кільце    -матриць над 

 ,    – канонічна діагональна форма (форма Сміта) матриці         , тобто        
                   ,     , де   |                            . Діагональну 

матрицю              , в якій   |                 називають  -матрицею. 

Нагадаємо, що факторизації       ,       ,                     матриці   
       називають асоційованими, якщо існує така матриця          , що       , 

        . 

З.І. Боревич [1] сформулював задачу про опис з точністю до асоційовності факториза-

цій матриць над кільцем  , зокрема вказав, що існує єдина з точністю до асоційовності 
факторизація      матриці  , коли        . В [2] встановлені умови єдиності з 

точністю до асоційовності паралельних факторизацій матриць над  . У цій праці вказані 
умови єдиності з точністю до асоційовності клітково-діагонально паралельних факторизацій 

клітково-діагональних матриць над  . 

Нехай далі                 – неособлива клітково-діагональна матриця над  , 

           – її діагональні клітки,        , ∑   
 
     . Позначимо через   – клітково-

діагональну матрицю вигляду 

                   (1) 

де     – канонічні діагональні форми діагональних кліток    матриці  . Нехай матриця   

розкладена на клітково-діагональні множники, тобто 

                                 (2) 

де        (          
),        (          

) та    є  -матрицями,        . 

Клітково-діагональну факторизацію 

                                 (3) 

де              , матриці   таку, що        та матриці    еквівалентні до   ,        , 

називатимемо клітково-діагонально паралельною до факторизації (2) матриці  . 

Теорема. Клітково-діагональна факторизація (3) матриці   клітково-діагонально 

паралельна до факторизації (2) матриці  , що має вигляд (1), є єдиною з точністю до 

асоційовності тоді і тільки тоді, коли матриці    є  -матрицями,        . 

1. Боревич З. И. О факторизациях матриц над кольцом главных идеалов / З. И. Боревич 

// III Всесоюз. симп. по теории колец, алгебр и модулей. Тарту, 21–24 сен. 1976 г. – Тез. 

сообщ. – Тарту: Тарт. ун-т, 1976. – С. 19. 

2. Петричкович В.М. Про паралельні факторизації матриць над кільцями головних ідеалів 

/ В.М. Петричкович // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1997. – 40, №4. – С. 96-100. 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Математика і механіка 

A.33 

УДК 517.2 
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Пахолок Б. Б., к.ф.-м.н., доц. каф. ОМП 
Пукач П. Я., к.ф.-м.н., доц. каф. ОМП 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Нехай   [    ,      
     – простір неперервних справа функцій локально обмеженої 

на   варіації,      –простір     матриць-функцій.    –простір узагальнених функцій 

(розподілів) Л.Шварца. 

Розглянемо на   задачу 

                      ,       , (1) 

де                         ;          ;                
    . Розв’язок      задачі (1) 

належить простору      
     і задовольняє це рівняння в сенсі простору   . До лінійної 

(        ) системи (1) зводяться лінійні квазідиференціальні рівняння вигляду 

   [    ]  ∑∑       (       
        )

     
 

   

 

   

        

Частинним випадком рівняння (1) є системи Каратеодорі. Нехай         – фундаментальна 

матриця однорідного рівняння          . Вважаємо, що виконуються такі умови: 

1) ‖      ‖   ‖ ‖ в області   {‖ ‖         }; 

2) ‖       ‖             з константами    ,    , які не залежать від   ; 

3)         ⋁        
 ; 

4)         . 

В доповіді буде доведено таку теорему. 

Теорема. За умов 1) – 4) розв’язок      задачі (1) задовольняє оцінку ‖    ‖  
    

     . 

Для випадку, коли матриця      є неперервно диференційованою функцією, 

аналогічну теорему доведено в [1]. Доведення теореми базується на зведенні задачі (1) до 

еквівалентного рівняння 

     ∫              

 

 

 ∫           

 

 

  

з наступним використанням оцінок 1) – 4). 

1. Барбашин Е. А. Введение в теорию устойчивости. – М.: Наука, 1967. 
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Переважна більшість макроекономічних залежностей мають нелінійний характер. 

Цікавими є дослідження макроекономічних показників з яскраво вираженими сезонними 

коливаннями. 

Моделювання сезонних коливань можна проводити за допомогою ряду Фур’є. Для 

цього проводиться вирівнювання значень ряду динаміки за допомогою ряду Фур’є: 

 ̂     ∑                   

 

   

   

де k – ступінь точності гармонік (від 1 до 4); t – час, виражений в радіанах. 

Таке вирівнювання використовують у випадках, коли в емпіричному ряді 

спостерігається певна періодичність змін його рівнів, яка проявляється у вигляді синусоїдних 

коливань. Параметри рівняння визначаються за методом найменших квадратів. 

Далі використовується модель прогнозу:       ̂    , де    – значення досліджува-

ного показника в момент часу  ;    – середній індекс сезонності  -того кварталу, що 

обчислюється спеціальним чином і характеризує амплітуду хвилі;    випадкова компонента. 
Значення    та  ̂  розраховується для кожного специфічного періоду (наприклад, кварталу). 

Даний метод було використано для аналізу та прогнозування процесів надання 

субсидій для громадян України. 

Значення середньоквадратичного відхилення для індексів сезонності вирахуване за 

допомогою рівнянь ряду Фур’є          , що свідчить про дуже великий вплив на 

видачу субсидій сезонного фактора. 

 

Рис. 1 Кількість виданих субсидій за 2009–2011 рр. та прогноз на 2012 р. 
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Для аналізу ефективності роботи соціальних служб щодо надання субсидій 

громадянам, часто використовують методику побудови попарних та інтегральних показників 

подібності. Отримано такі результати. 

 

Рис. 2 Прогноз кількості звернень та отримань субсидій у 2012 р. 

Прогнозовані коефіцієнти ефективності роботи соціальних служб на 2012 рік 

зображені на рис. 3. 

 

Рис. 3 Коефіцієнти ефективності роботи соціальних служб на 2012 рік. 

1. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 

2001. — с. 170. 

2. Селін Ю. М. Застосування структурних підходів до розв’язання задач аналізу та 

прогнозування поведінки економічних поцесів. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 

2010. — 62 с. 
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Про руйнування рейки в умовах контактної втоми кочення 
з врахуванням залишкових напружень 

Марченко Г. П., к.ф.-м.н., наук. співроб. 
 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 
(вул. Наукова, 5, Львів, 79601, Україна) 

 

Залишкові напруження, які виникають у залізничних рейках, можуть суттєво 

впливати на їх контактно-втомне руйнування. Під час експлуатації рейок у приповерхневому 

шарі виникають локальні пластичні деформації, що призводить до механічного зміцнення в 

цій ділянці головки рейки. Як наслідок тут залишкові напруження стають стискальними, а 

біля самої поверхні досягають найбільшого значення.  

Тому для рейки в умовах контактної втоми кочення і за наявності таких напружень 

особливо небезпечні поверхневі тріщини, які поширюються в головці. На сьогодні на 

залізницях Європи у 30% випадків причиною заміни рейок є саме контактно-втомні дефекти 

в головці [1]. Однак вплив залишкових напружень на напружений стан в околі таких тріщин 

вивчено недостатньо. 

У продовження попередніх досліджень автора [2–5] цю задачу розв’язано у 

двовимірній постановці методом сингулярних інтегральних рівнянь [6], коли залишкові 

напруження моделювали масовими силами з лінійним розподілом. Для цього було 

використано отриману G. Budnitzki експериментальну епюру розподілу залишкових 

напружень по висоті рейки типу Р65 [7], а її ділянку біля бігової поверхні рейки 

апроксимували лінійною функцією. 

Замість пошкодженої поверхневим тріщиноподібним дефектом залізничної рейки 

розглянуто пружну ізотропну півплощину з крайовим прямолінійним розрізом (тріщиною) 

(рис. 1). Півплощину віднесено до системи координат xOy, вісь Ox якої збігається з краєм 

півплощини, а початок O – з гирлом тріщини; саму тріщину віднесено до локальної системи 

координат x1O1y1. 

 

Рис. 1 Геометрично-силова схема для рейки з крайовою тріщиною  

під дією модельного контактного навантаження та залишкових напружень;  

H − висота головки рейки, D − напрям руху контактного навантаження. 

Контактний тиск від колеса на рейку моделювали повторним поступальним 

переміщенням вздовж межі півплощини (у напрямку справа наліво) герцівських контактних 

зусиль: 
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                                  √           ⁄ , |    |   , 

де   – коефіцієнт тертя в контакті між тілами кочення,    – максимальний тиск у центрі 

ділянки контакту. Положення ділянки контакту відносно гирла тріщини визначав параметр 

     ⁄ , відносну довжину тріщини – параметр     ⁄ , а її орієнтацію – кут  . 

Поздовжні залишкові напруження в приповерхневому шарі рейки завтовшки    на 

довільній вертикальній лінії (| |   ) задавали лінійним розподілом 

          , 

де        ⁄ ,       , а     – максимальне значення стискальних залишкових напружень, 

яке досягається на біжучий поверхні рейки (при    ). 

Слід зауважити, що береги тріщини за певних розташувань герцівського контактного 

навантаження (за певних  ) і з урахуванням стискальних залишкових напружень можуть 
контактувати. В цій роботі досліджувався випадок їх гладкого контакту. 

Задачу було зведено до розв’язування сингулярних інтегральних рівнянь відносно 

похідних від розривів переміщень на берегах тріщини. Ці рівняння розв’язували чисельно 

методом механічних квадратур Гаусса−Чебишова. На основі їх розв’язку знаходили 

коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН) у вершині тріщини. 

КІН обчислено для крайової пологої тріщини (кут орієнтації       ) з різними 
відносними довжинами           за коефіцієнтів тертя       і    . Максимальний тиск 

   на ділянці контакту колеса з рейкою був вибраний          і         , максимальні 

залишкові напруження   
         , висота рейки         , а довжина ділянки 

контакту         . При цьому вибір найбільшого   залежав від умови, щоб глибина 

залягання вершини тріщини   не перевищувала        . 

1. Heinsch M. Improving rail durability and life // Int. Railway J. — 2004. — № 2. — P. 13–15. 

2. Марченко Г. Про вплив залишкових напружень на напружений стан в залізничних рейках // 

Сучасні проблеми механіки та математики. Матеріали II Міжнар. наук. конф.: в 3-х т. / Під. 

ред. Г. С. Кіта, Б. Й. Пташника, Р. М. Кушніра. — Львів: ІППММ, 2008. —2. — С. 65–67. 

3. Марченко Г. Про напружений стан в залізничних рейках з врахуванням залишкових 

напружень // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під ред. 

В. В. Панасюка. — Львів: ФМІ НАНУ, 2009. — С. 149−153. 

4. Марченко Г. П. Вплив залишкових напружень на коефіцієнти інтенсивності напружень для 

поверхневої тріщини в головці рейки // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2010. — № 1. — 

С. 57−62. 

5. Дацишин О., Марченко Г. Про вплив залишкових напружень на напружений стан біля 

поверхневої тріщини в головці рейки // Машинознавство. — 2011. — №5-6. — С. 12−16. 

6. Саврук М. П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами. — К.: Наук. думка, 1981. — 

324 с. 

7. Budnitzki G., Edel K.-O. Railway rails can fracture under service conditions // Int. Polym. Proc. — 

2005. — № 11-12. — P. 674-681. 
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Гамільтонові потоки на розширенні спряженого простору 
до алгебри Лі матричних супер-інтегро-диференціальних 
операторів двох антикомутативних змінних 

Гентош О. Є., к.ф.-м.н., с. н. с. 

 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Наукова, 3

б
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На спряженому просторі g
*
 до алгебри Лі g матричних супер-інтегро-диференціальних 

операторів двох антикомутативних змінних θ1 та θ2 у вигляді [1] 
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де символ “res” позначає коефіцієнт при оператору ,1

21

 DD  а “sSp” – суперслід 

суперматриці [2], розглядається ієрархія гамільтонових потоків типу Лакса 
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 (1) 

де нижній індекс “+” позначає диференціальну частину відповідного оператора, ,Rpt  по-

роджених R-деформованою дужкою Лі-Пуассона [1] на g
*
 та функціоналами Казіміра 

. ),( *
N pgIp  Досліджується проблема існування гамільтонового зображення для 

ієрархії потоків (1), спарених з еволюціями 
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де  ),1,...,1,1,...,1( : 
nm

diagI   власних функцій  nm

i LWF 10

2

12 ;:  S  і  :
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Wi  

 nmL 01

2

12 ; S  пов’язаної з рівнянням (1) спектральної задачі, які відповідають власним 

значенням ,  ,,1  , NC  NNii  та власних функцій WFi 
*  і Wi

~*   спряженої до неї, які 

відповідають власним значенням .  ,,1  , NC  NNii  

Теорема. Для будь-якого Np  спарена динамічна система (1)-(2) на розширеному 

фазовому просторі NN WWg 22* ~
  є гамільтоновою відносно пуассонової структури 

),
~

()
~

(: 22*22** NNNN WWgTWWgT   яка виникає при перетворенні Беклунда 

,,1     ,),,,,(),,,,( **** NiFFlFFl iiiiiiii  

   (3) 

де 
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тензорного добутку R-деформрваної дужки Лі-Пуассона [1] на g
*
 та дужки Пуассона на 

NN WW 22 ~
 , заданої парною суперсимплектичною структурою [2] у вигляді )2(  

 


N

i iiii dIddFIFd
1

** ),)()((  де   – оператор зовнішнього добутку диференціальних 

форм, і гамільтоніаном .)( *gIp   

Для супер-інтегро-диференціальних операторів у вигляді (4) за допомогою перетво-

рення Беклунда (3) встановлено, що пуассонова структура Θ та натуральні степені власних 

значень ,,1  , Nkk C  як гладкі за Фреше функціонали на NN WWg 22* ~
 , породжують на 

розширеному фазовому просторі NN WWg 22* ~
  ієрархію спарених динамічних систем 
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  ,,1  ,s Nk N  а нижній індекс “–” позначає інтегральну частину відпо-

відного оператора. Для будь-яких Ns  та Nk ,1  перше рівняння у формулі (5) не має 

комутаторного вигляду, а отже, не є ізоспектральним. 

Таким чином, на відміну від випадку супер-інтегро-диференціальних операторів 

однієї антикомутативної змінної, розглянутого у роботі [3], векторні поля ,,ksdd   

,,1  ,s Nk N  не можуть бути використані для введення у (1|2+1)-вимірну динамічну сис-

тему, задану потоком типу Лакса з ієрархії (1)-(2), додаткових комутативних змінних із 

збереженням її інтегровності за Лаксом. Оскільки для векторних полів   ,s  ,, Nksdd   

,,1 Nk   на NN WWg 22* ~
  мають місце співвідношення 
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то саме з їх допомогою можна отримати інтегровні за Лаксом (2|2+1)-вимірні суперсимет-

ричні матричні динамічні системи. Показано, що у випадку, коли ,2N  векторні поля 

1,1:  dddd   та ,: 1,22 dddtddTd   діючи на власні функції ,2,1  , , , , **  iFF iiii  по-

роджують суперсиметричний аналог з двома антикомутативними змінними (2|1+1)-вимірної 

матричної динамічної системи Деві-Стюартсона [3], який володіє потрійною лінеаризацією 

типу Лакса. 

1. Oevel W., Popowicz Z. The bi-Hamiltonian structure of fully supersymmetriс Korteweg-de Vries 

systems / W. Oevel // Commun. Math. Physics. — 1991. —V. 139. — P. 441 — 460. 

2. Березин Ф.А. Введение в алгебру с антикоммутирующими переменными / Ф.А. Березин. — 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. — 208 с. 

3. Гентош О.Є. Лі-алгебраїчна структура інтегровних за Лаксом (2|1+1)-вимірних супер-

симетричних матричних динамічних систем / О.Є. Гентош // Укр. матем. журнал. — 2011. —  

16 с. (подано до друку) 
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Нетрадиційний підхід до дослідження антиплоскої 
деформації дволанкової тріщини у просторі за малих кутів 
між ланками 

Васільєв К. В., к.ф.-м.н., м.н.с. 
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У роботі [1] запропоновано новий підхід дослідження задач теорії тонких 

неоднорідностей, зокрема й тонких тріщин з точками зламу – метод додаткових 

зосереджених чинників (МДЗЧ). Проте верифікація методу була здійснена лише для випадку 

досить великих кутів розхилу дволанкового дефекта. У цій роботі дослідимо можливість 

застосування МДЗЧ у разі малих кутів  розхилу дволанкової тріщини L у просторі за дії 

поздовжнього зсуву  на нескінченості (рис. 1). 

Відповідно до методу функцій стрибків неоднорідність вилучаємо з розгляду, а її 

вплив на напружений стан тіла моделюємо функціями стрибків векторів напружень і 

похідних переміщень на її серединній поверхні. 

 

Рис. 1 Схема застосування методу додаткових зосереджених чинників 

Основна ідея МДЗЧ полягає у наступному. Загалом пружне включення з кутовою 

точкою розглядається як сукупність ніби відокремлених стрічкових неоднорідностей L0, L1, 

кожна з яких моделюється своїми функціями стрибків напружень f50, f51 і похідних від 

переміщень f60, f61. Оскільки метод функцій стрибків у випадку антиплоскої деформації з 

фізичної точки зору є моделюванням тонких неоднорідностей за допомогою розподілених 

уздовж осьових ліній дефектів зосереджених сил і гвинтових дислокацій наперед невідомої 

густини, то у точці O дотику включень функції стрибків ланок L0 та L1, очевидно, пов’язані 

між собою. Цей зв’язок заздалегідь невідомий, тому спочатку накладемо додаткові умови 

рівності нулю функцій стрибків у цій точці: 

f50(O) = f60(O) = 0, f51(O) = f61(O) = 0. (1) 

А через те, що у точці O  первісної задачі існує певний, швидше всього ненульовий, стрибок 

напружень і похідних від переміщень, то для підправлення накладеного формулою (1) 

обмеження, додатково розмістимо у цій точці невідомі за величиною зосереджену силу Q і 

гвинтову дислокацію b, які мають забезпечити згаданий стрибок. Таким чином, напружений 

стан модельованої задачі шукатимемо у вигляді розв’язків для двох включень та невідомих 

зосередженої сили і дислокації, що діють у точці O контакту неоднорідностей: 
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(2) 

Тут 
0

yz   , 0 0xz   – однорідний розв’язок задачі; 
*

yz , *

xz  – напруження від дії сили Q і 

дислокації b в точці O із координатами z
*
 = 0 контакту неоднорідностей; z0p – координати 

центру p-го включення; p – кут його орієнтації; G – модуль пружності тіла. 

Для визначення невідомих f5j, f6j (j = 0,1) необхідно скористатися умовами взаємодії 

матриці з включеннями. Для пружної тонкої плівки завдовжки 2ap, завтовшки 2h з довільним 

сталим модулем зсуву GB умови взаємодії подаються у вигляді [1, 2] 

 
 

 

B B

*

B

2 ;

;

p

p

p

p

s pc

sz pp p p p

sz sz nz nz

a

s

pp p p p

nz nz sz sz

a

G aG
dt

G h G

wG
dt

hG h

   



   




   

   






   

   

 

   
 

 
 B0 * 0B

B

min ,
, 2 .

max ,

cp

sz p sz p p nz p

G GG
a a w h a

G G G
        

(3) 

Тут p

sz

 , p

nz

  – граничні значення напружень на верхньому (+) і нижньому (–) березі p-ї 

неоднорідності. Скористаємося формулами Сохоцького-Племелі для визначення граничних 

значень з (2) та підставивши отриманий результат в (3) одержимо систему сингулярних 

інтегральних рівнянь стосовно невідомих функцій стрибків. Дві додаткові рівності задані 

умовами глобальної рівноваги дволанкового включення і умовами однозначності переміщень 

при обході навколо нього 
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Розглянемо ламану тріщину як дуже податне дволанкове включення з відносним 

модулем пружності GB / G = 10
–7
. Розв’язавши результуючу з (2), (3) систему сингулярних 

інтегральних рівнянь з додатковими умовами (1), (4), визначимо як невідомі функції 

стрибків, так і невідомі величини зосередженої сили і дислокації. Виявлено, що коефіцієнти 

інтенсивності напружень дволанкової тріщини для малих кутів між ланками за абсолютною 

величиною мало відрізняються від результатів обчислення коефіцієнтів інтенсивності 

напружень для двох паралельних тріщин, центри яких є близько розташовані (для цього 

випадку нормовані коефіцієнти інтенсивності напружень дорівнюють 0,5). 

1. Васільєв К.В. Поздовжній зсув безмежного тіла з тонким дволанковим пружним включенням 

/ Васільєв К.В., Пастернак Я.М., Сулим Г.Т. // Вісн. Дон. нац. ун-ту, Сер. А: Природничі 

науки – 2. – 2010 р. – С. 55–64. 

2. Сулим Г.Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з 

тонкими включеннями. Монографія / Сулим Г.Т. – Львів: дослідно-видавничий центр НТШ. – 

2007 р. – 716 с. 
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Розглянемо задачу кручення нескінченного пружного тіла з осесиметричною 

порожниною. Введемо циліндричну систему координат (r,z,φ), сумістивши вісь z з віссю 

обертання. Замкнений контур осьового перерізу порожнини змоделюємо двома гладкими 

розімкненими кривими ( BCAL


  у правій півплощині rOz та її дзеркальним відображенням 

відносно осі z), які своїми кінцями (A,B) виходять на вісь обертання (рис.1). Вважатимемо, 

що поверхня порожнини вільна від навантажень, а простір закручується на сталий 

кут 0=const. Для осесиметричної задачі кручення 

пружного тіла навантаження розподілені симетрично 

відносно осі z і спрямовані перпендикулярно до 

площини φ=const, а відмінні від нуля компоненти 

напружень zr   ,  та переміщення v у 

тангенціальному напрямі не залежать від кутової 

координати φ. Використовуючи метод суперпозиції, 

задачу зведено до визначення збуреного напруженого 

стану пружного тіла з тріщиною по поверхні 

обертання, на берегах якої L задані напруження 

)()( ssn  , (1) 

а на нескінченності напруження і поворот відсутні. Тут n – зовнішня нормаль до контуру L, 

)( ss  – дугова абсциса точки Lizr  ,   ardsdrs /)( 0 , 00  Ga , G – модуль 

зсуву. 

Інтегральне подання загального розв’язку рівняння рівноваги у переміщеннях візьме-

мо у вигляді [1,2]  















L

sd
r

v

n
rs

G
vzrv 2

0 )(
2

),( , де 2/)]()([)( svsvGs    – стрибок 

переміщень на контурі L, )2()]()2()(2[ 2* rrkkKkkEv  , K(k) і E(k) – повні еліптичні 

інтеграли першого і другого роду, 22 )()(2 rrzzrrk  , rzv 00   – переміщення у 

тілі без тріщини. Задовольнивши крайову умову (1), задачу зведено до сингулярного 

інтегрального рівняння (СІР) [1,2] 

     sdszrzrJs
L


 

'',',,Γ
1

, (2) 

відносно невідомої функції     srss  )( . Ядро СІР  ',',, zrzrJ  крім регулярних складо-

вих містить в собі логарифмічну особливість та сингулярність типу Коші (коли ' ). СІР 

(2) має єдиний розв’язок за умови однозначності переміщень на контурі L (   0Γ 
L

dss ). 

Задавши форму контуру L параметричним рівнянням )('''),(  izrizr , 

де )1;1(,  , СІР (2) записано у безрозмірному вигляді та разом з додатковою умовою за 

 

Рис. 1. Осесиметрична порожнина. 
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відомими квадратурними формулами [1] зведено до розв’язування системи N лінійних 

алгебричних рівнянь для визначення вузлових значень функції Nku k ,1),(  , де 

    21)(')('  su ,   )2/(12cos Nkk   – нулі поліномів Чебишова першого роду. 

Збурені напруження в області тіла визначаємо за формулами [2] 
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де    rrkrkKkkkEkr  32222* '6)()34)(4()()2(8 . Знайдено граничні значення 

напружень (3) на L і відповідне повне тангенціальне напруження на поверхні порожнини 

)()()()( 0

0 ssrss sss   . (4) 

Тут             ⁄       ⁄   – напруження у точці     суцільного пружного тіла, що 

відповідає заданому куту його закручування   ,    
     – прямі значення збурених 

напружень       , обчислених на основі виразів (3). 

Розраховані відносні напруження (4) 0* /))(()(   Fs  для різних форм контурів L 

із заданими радіусами кривини =ρ/a у вершинах С (рис.2). Тут ))/1(()(  arcshshF  - 

функція згущення вузлових точок біля вершини С. Розглянуто контури по дугах парабол (

)2/(2 ab ) – криві 1, півеліпсів ( ab /2 ) – криві 2 та фізичних щілин (з прямолінійними 

горизонтальними ділянками та закругленими по дугах кіл вершинами ρ=b) – криві 3. 

  

Рис. 2 Залежності напружень *() на різних контурах L для =0.1 (а), =0.001 (b). 

Поряд з радіусом кривини у вершинах вирізів форми останніх також суттєво вплива-

ють на розподіл напружень (4), що добре видно на прикладі контурів у вигляді фізичних 

щілин (криві 3). І, якщо для ρ/а=0.1 відносні відхилення максимальних напружень станов-

лять лише 6%, то для ρ/а=0.001 – це вже 22%. Оскільки саме фізична щілина моделює контур 

реальної тріщини (коли 0 ), то отримані результати мають важливе значення для вста-

новлення залежностей між коефіцієнтами інтенсивності напружень у вершинах тріщин і 

коефіцієнтами концентрації напружень для відповідних закруглених вирізів за кручення 

пружних тіл. Максимальні напруження (у вершинах С) для еліптичних контурів за різних 

радіусів кривини збігаються з відомими [3]. 

1. Саврук М.П., Байдак С.Д., Шабайкович В.О. Кручення пружного простору з тріщиною по 

поверхні обертання // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1993. – № 6. – С. 87–93. 

2. Кравець В.С., Саврук М.П. Напружений стан простору з осесиметричною тріщиною по 

поверхні обертання / Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у 

Львові. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2011. – С.102–104. 

3. Нейбер Г. Концетрация напряжений / Под ред. А.И.Лурье. – М.–Л.: ОГИЗ, 1947. – 204 с. 
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Розглянуто керамічну пластину з поверхневими дефектами типу тріщин за умов 

двовісного розтягу однорідним навантаженням   та   (    ). Площина кожного дефекта є 

нормальною до поверхні пластини, а глибина набагато меншою від довжини. Вважаючи 

глибину дефектів   та кут орієнтації   по відношенню до напрямку дії навантаження   

випадковими величинами, задаємо закони їх імовірнісного розподілу. Випадкову величину   

описуємо рівномірним законом розподілу, а   – бета-розподілом. Відповідно до критерію 

руйнування [1,2], отримано співвідношення, які визначають величину руйнівного 

навантаження для пластини з одною довільно орієнтованою поверхневою тріщиною. 

Функція розподілу руйнівного навантаження для елемента пластини з однією 

випадковою поверхневою тріщиною має вигляд [3] 

        ∬            

   

  (1) 

де        – густина сумісного розподілу величин   та  . Область інтегрування     

визначаємо з використанням критерію руйнування, поданого у роботах [1,2]. 

Імовірність зруйнування керамічної пластини, що містить   поверхневих тріщин 

отримуємо за формулою [3] 

     (         )
 
  (2) 

Відповідно до формули (2) отримано вирази, що визначають імовірність зруйнування 

керамічної пластини за умов складного напруженого стану. Побудовано графіки залежності 

ймовірності зруйнування    від величини прикладеного навантаження. Досліджено вплив 

розмірів пластини, однорідності матеріалу та виду прикладеного навантаження на 

ймовірність зруйнування. Здійснено порівняння з експериментальними даними [4] та 

імовірнісними розрахунками [3] міцності пластин з поверхневими тріщинами, які 

ґрунтуються на критерії руйнування, записаному у роботі [5]. 

1. Chao L.Y., Shetty D.K. Reliability analysis of structural ceramics subjected to biaxial flexure // J. 

Amer. Cer. Soc. – 1991. – Vol. 74. – P. 333 – 344. 

2. Singh D., Shetty D.K. Fracture toughness of  polycrystalline ceramics in combined mode I and mode 

II loading // J. Amer. Cer. Soc. – 1989. – Vol. 72. – P. 78 – 84. 

3. Витвицкий П.М., Попина С.Ю. Прочность и критерии хрупкого разрушения стохастически  

дефектных тел. – К.: Наук. думка, 1980. – 186 с. 

4. Standart test method for biaxial strength (modulus of rupture) of ceramic substrates // Amer. Soc. 

Test. Mater., ASTM. – 1995. – Vol. 15.01. – P. 469 – 473. 

5. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. – М.: Наука, 1974. – 640 с. 
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Нехай )(FM n  – кільце )( nn -матриць над довільним полем F ; nI  – одична )( nn -

матриця: n0  –   нульова )( nn -матриця.  Розглянемо матричне рівняння 

10 AXA  , (1) 

де )(, 10 FMAA n  і X  – невідома )( nn -матриця. Якщо 0A  – неособлива матриця, то 

рівняння (1) має єдиний розв’язок. Якщо ж nA 0rank , то рівняння (1) розв’язне тоді і тільки 

тоді, коли 









1

0

0 rankrank
A

A
A . 

Надалі розглядатимемо випадок, коли nA 0rank  і рівняння (1) розв’язне. Наша 

мета – вказати умови, за яких для рівняння (1) існує розв’язок )(0 FMX n  із заданим 

характеристичним многочленом ][)()(det 1

1

10 xFaaaaXI nn

nn

n  

   . 

Рівнянню (1) та многочлену )(a  поставимо у відповідність матричну в’язку 10)( AAA    

та матриці 
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Теорема 1. Нехай )(0 FMX n  – матриця із характеристичним многочленом 

nn

nn

n aaaaXI  

  1

1

10 )()(det   розв’язок рівняння (1). Тоді 











N

M
M rankrank . 

Очевидно, якщо рівняння (1) має не єдиний розв’язок, то nA )(rank  . Надалі 

розглядатимемо рівняння (1), для яких 1)(rank nA  . В цьому зв’язку позначимо через 

)(d  – н.с.д. мінорів )1( n -го порядку матричної матричної в’язки )(A . 

Теорема 2. Нехай )(A  – матрична в’язка рангу  1)(rank  nA  . Якщо 1)( d , то 

рівняння (1) має розв’язок 0X  із характеристичним многочленом  )()(det 0  aXIn  

][1

1

1  Faaa nn

nn  

   тоді і тільки тоді, коли 











N

M
M rankrank  

Якщо ж шуканий розв’язок 0X  існує, то він єдиний із заданим характеристичним 

многочленом )(a . 
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Існує декілька підходів у питанні вибору «найкращого» проекту. Відомий 

швейцарський математик Д. Бернуллі ще в XVIII ст. зауважив, що в більшості випадків 

людина оцінює не реальний виграш, а корисність виграшу 

1

( )
n

i i

i

S pU x


 , де ( )U x   функція корисності. (1) 

Подальші дослідження поведінки економічних систем показали, що алгоритми 

прийняття рішень є більш складними, ніж (1). Реальним фактором впливу на прийняття 

рішення є не лише функція корисності, але й суб’єктивні ймовірності ( ),if p  які 

відображають уявлення суб’єкта про небезпеку [1,2]: 
1

( ) ( ).
n

i i

i

S f p U x


  

Сьогодні ж відкриваються зовсім нові можливості в області управління суспільством. 

Пропонується новий метод підтримки проекту, який полягає в оцінці ризику проекту як міри 

чіткості нечіткого інтервалу. Ця оцінка використовує моменти ентропії нечіткого інтервалу. 

Нехай A  деяка нечітка підмножина універсальної множини ,X  а ( )A x   функція 

належності, що характеризує A  в  .X  Тоді доповненням до A  вважають множину ,A що має 

функцію належності  1 ( ).AA
x   На відміну від звичайних підмножин, перетин A  і  A  не є 

порожнім, тобто ,A A B  де  B   непорожня нечітка множина. Виходячи з даної 

обставини, Р. Йєгер запропонував для скінченного випадку сім’ю мір чіткості нечітких 

множин 

1

1
( , ) ( ) ( ) ,   1,

n
p

p
p A A

i

D A A x x p
n

 


     (2) 

і відповідних нечіткостей ( ) ( , ) 1 ( , ),p p pDD A DD A A D A A    де u   розмірність скінченної .X  

Для найпростішого і найбільш важливого випадку 1p   формула (2) набуде вигляду 

1

1
( ) 1 2 ( ) 1 .

n

p A i

i

DD A x
n




    (3) 

Із останнього співвідношення випливає, що міра нечіткості (невизначеності) 

змінюється від 0 (випадок чіткої множини, коли ( ) 1A x   або ( ) 0A x   для )x X  до 1 

(випадок максимальної нечіткості, коли 
1

( )
2

A x   для )x X  . Таким чином для оцінки 

ризику можна використати міру чіткості нечіткої множини. 

Приклад 1. Вирішимо проблему важливості інвестиційного проекту. 

Нехай функції належності п’яти лінгвістичних термів якості проекту двох 

інвестиційних проектів подано у вигляді таблиці. Потрібно вирішити проблему вибору 

інвестиційного проекту. 
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Таблиця 1. Функції належності лінгвістичних термів 

Лінгвістичний терм ДН Н С В ДВ 

Функція належності для проекту 
А 

0,1
54 

0,4
35 

0,5
21 

0,6
88 

0,9
28 

Функція належності для проекту 
В 

0,1
32 

0,3
05 

0б
462 

0,6
21 

0,8
92 

 

Розв’язання. Застосуємо формулу (3) для розрахунку ризику кожного проекту, звідки 

( ) 0,581,pDD A   ( ) 0,5884.pDD B   

Отже, перший інвестиційний проект є більш ризикований за другий, тому перевагу 

слід надати другому.  Переходячи в (3) до неперервного (континуального) випадку, 

одержимо формулу міри кількості ентропії у нечіткому випадку: 
2

1

1
( ) 1 | 2 ( ) 1| ,

m

A

m

DD A x dx
Q











    де Q   площа фігури, обмеженої зверху функцією належності 

( ).A x  Обчислимо міру кількості ентропії для L R  нечіткого інтервалу [3]: 

1 2( , , , )LRM m m    (4) 

із  ( ) ( ) max(0,1 )L x R x    .  Для такого випадку 

2 1
2 1

2 2
,

2 2

m m
Q m m

      
     

2 1

1
( ) .

2 2 2
DD A

m m

 

 




  
 (5) 

Приклад 2. (Статистичні рішення за умов нечіткої вхідної інформації). 

Нехай матриця оцінювання F  стратегічної гри виражена у вигляді нечітких 

інтервалів трапецієподібної форми (4) 

1 2 3

1

2

3

(200,220,30,10) (90,110,20,10) ( 90, 70,20,20)

(140,160,20,10) (130,145,20,5) ( 20,0,10,10)

(150,55,5,5) (45,50,5,5) (45,50,10,0)

Q Q Q

x
F

x

x

 



 
 
 
 
 
 

 

із ймовірнісними значеннями стратегій 1 2 3( , , )Q Q Q Q : 1 2 3( ) 0,5;    ( ) 0,3;   ( ) 0,2.p Q p Q p Q    

Потрібно встановити ризикованість альтернатив 1 2 3( , , )x x x  на засадах оцінки (5). 

Розв’язання. Враховуючи вираз (5), одержимо міру ентропії альтернатив 1 2 3, , :x x x  

1 2 3( ) 0,24;   ( ) 0,21;  ( ) 0,25.DD x DD x DD x    

Отже, альтернатива 3x  є найбільш ризикованою порівняно з іншими альтернативами, 

оскільки для неї міра невизначеності прогнозу є найбільшою. 

1. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации.- М.: 

Наука, 1981.-208 с. 

2. Yager R.R. Measuring tranquility and anxiety in decision-making: an application of fuzzy sets, - 

International journal of General Systems, 1982, v 8.- p 139-146. 

3. Сявавко М. Рибицька О. Математичне моделювання за умов невизначеності.- Львів: 

Українські технології, 2000.-319 с. 
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1
 Національний університет «Львівська політехніка» 
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 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Наукова, 3

б
, м. Львів, 79060, Україна) 

 

Розглядаємо задачу 
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 (2) 

де p  – p -вимірний тор ( / 2 ) pR Z , ),,( 1 pxxx  , )/,,/( 1 px xixiD   , 

, 1( ) || ( ) ||j M

j qr q rA a   , ( , , )p   , 0,1, , 1j n  , – квадратні матриці розміру M M , 

елементи ( )j

qra   яких є многочленами з комплексними коефіцієнтами, 11 ml l n    , 

11 n mr r n    . 

Для випадку, коли jl j , 1, ,j m , jr j , 1, ,j n m  , умови розв'язності задачі 

(1), (2) встановлено у праці [2]; при цьому використано метричний підхід [1] для оцінок 

знизу малих знаменників, що виникли при дослідженні коректності задачі (1), (2), і показано, 

що такі умови виконуються для майже всіх (стосовно міри Лебега) векторів, складених зі 

значень вузлів інтерполяції в умовах (2), якщо система (1) справджує певні діофантові 

властивості. 

Дана робота розвиває дослідження праць [1, 2], у ній вперше (для випадку системи (1) 

високого порядку та довільного розміру) для оцінок знизу малих знаменників застосовано 

апарат міри Гаусдорфа [1]. Доведено, що задача (1), (2) є однозначно розв'язною для майже 

всіх (стосовно міри Гаусдорфа) векторів, складених із коефіцієнтів системи (1) та значення   

правого вузла інтерполяції в умовах (2). 

Дослідження частково підтримані ДФФД України (проект № 41.1/004). 

1. Пташник Б.И. Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с 

частными производными. – К.: Наук. думка, 1984. – 264 с.  

2. Симотюк М.М. Задача з двома кратними вузлами для систем лінійних рівнянь із частин-ними 

похідними, однорідних за порядком диференціювання // Матем. вісник НТШ. – 2004. – Т. 1. – 

С. 130–148. 
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Рассмотрим пространство аффинной связности без кручения nA  с объектом аффинной 

связности  , на котором определена пара аффинорных структур 
1

F  и
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F , удовлетворяющих 
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«  ,  » - знак ковариантной производной по связности  . Мы называем такое пространство  



Q  - пространством. 

Соотношения (1), как известно, определяют почти кватернионную структуру, а (2) 

являются обобщением понятия O  - пространств в теории почти комплексных многообразий 

[1]. 

Тензор 
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iij FFQ   может быть представлен в виде 
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и поэтому классу 


Q  - пространств принадлежат  почти кватернионные многообразия, 

являющиеся O  -, K -, H - и келеровыми пространствами [1] относительно структур 
321

,, FFF . 

Рассмотрим  пространства аффинной связности без кручения  nn AA ,  с объектами 

связности ,  и почти кватернионными структурами 















2121

,,, FFFF  соответственно. 

Назовем  4-квазипланарным отображением (4КПО) nn AAf : , сохраняющим  почти 

кватернионную структуру, взаимно однозначное соответствие между их точками, при 

котором  в общей по отображению системе координат 
nxxx ,..., 21

 имеет место зависимость 

[2] 
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 , 
s
iq  -  некоторые ковекторы. Нетрудно видеть, что при 

отображениях (3) сохраняются кривые вида  txx hh  , ,,...,2,1 nh   вдоль которых 

выполняются дифференциальные уравнения 

  ,,
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s
h
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h Fta 


  


  ,
dt

dxh
h   

s
a  - некоторые функции параметра t . 

Предположим, что пространства nA  и nA  находятся в 4КПО, сохраняющем почти 

кватернионную структуру, и являются  


Q  - пространствами. Тогда справедлива 

Теорема 1. Геометрические объекты 
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инвариантны относительно 4КПО 


Q  - пространств, сохраняющих почти кватернионную 

структуру. 

Назовем пространства, допускающие 4КПО на плоское, 4-квазиплоскими. Для 

риманова  4-квазиплоского 


Q  - пространства nK  с метрическим тензором ijg  имеет место 

Теорема 2. Тензор Римана 4-квазиплоского 


Q  - пространства по необходимости 

удовлетворяет уравнениям 
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где 
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ijkR
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 даются формулами (4). 

1. Беклемишев Д. В. Дифференциальная геометрия пространств с почти комплексной 

структурой // Геометрия. 1963. Итоги науки. ВИНИТИ АН СССР – М.,1965.-С.165-212. 

2. Курбатова И. Н., Хаддад М. О некотором типе диффеоморфизмов многообразий со 

специальной почти кватернионной структурой // Тезисы докладов международной 

конференции “Геометрия в Одессе-2007”, Одесса, (2007), с.72. 
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Вивчається транспортний оператор 

    ,,)(

1

1

 



 



dxfbxc
x

f
iLf  (1) 

який діє в просторі ].1,1[:)(2  RDDL  Функція )(xc  є експоненційно спадною при .x  

Стосовно функції  b  припускається існування аналітичного продовження в деякий окіл 

інтервалом [-1,1]. 

Нехай H - деякий простір функцій, заданих на всій осі .R Нехай HHS :  - 

оператор множення на незалежну змінну з максимальною областю визначення. Ми 

використовуємо модель Фрідріхса, тобто оператор вигляду ,VST   де HHV :  - деякий 

інтегральний оператор. Вибираємо факторизацію збурення ,:,,* GHBABAV   де G - 

деякий допоміжний простір, )(2 RLG  . Нашою метою є побудова оператора вигляду 

,*BAST    унітарно еквівалентного оператору L  (див.(1)). 

Розглядаємо еволюційне рівняння такого вигляду: 
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Отже, вивчаємо оператор-функцію ),(tU  задану рівністю 
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  (2) 

Теорема. Розв'язок (2) еволюційного рівняння має асимптотику 

,),1(),()( ,

,   tOhetetu pk

pkpti k 
 де Hhe pkpk ,, ,  – деякі елементи. 

1. Diaba F. Cheremnikh E.V. On the point spectrum of transport operator, Math. Func, Anal. and 

Topology, v.11, n.1, 2005, 21-36. 

2. Івасик Г.В., Черемних Є.В., Модель Фрідріхса для транспортного оператора, Вісник 

Національного університету "`Львівська політехніка"', фіз.-мат. науки,  вип.643, №643, 2009, 

30-36. 

3. Lehner I., The spectrum of neutron transport operator for the infinit slab, I.Math. Mech. 11(1962), 

n.2, 173-181. 
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Нехай             — вибірка з        {          }. 

Означення. Статистика       називається слушною оцінкою скалярної 

параметричної функції      скалярного або векторного параметра  , якщо вона збігається до 
цієї функції за ймовірністю при    . Це означає, що 

              
   

  |          |         

Означення. Статистика       називається асимптотично незміщеною оцінкою 

скалярної параметричної функції     , якщо 

   
   

                   

Поняття асимптотичної незміщеності і слушності оцінок тісно зв’язані. Але 

асимптотично незміщена оцінка необов’язково є слушною і навпаки – не кожна слушна 

оцінка є асимптотично незміщеною. Про це свідчать такі два приклади. 

Приклад 1. Статистика       
 

 
   

 

 
 є асимптотично незміщеною оцінкою для 

параметра  , але не є слушною оцінкою для цього параметра, якщо             є вибірка з 
            ,    . 

Приклад 2. Статистика       (    )
 
  ̅  є слушною оцінкою для параметричної 

функції        ,       ⁄    , але не є асимптотично незміщеною для цієї функції, якщо 

          – вибірка з розподілу випадкової величини  , що набуває два значення 2 і 0 з 

відповідними ймовірностями   і    , (     ⁄    ). 

В літературі широко відома достатня умова слушності асимптотично незміщеної 

оцінки, яка полягає в тому, що дисперсія цієї оцінки прямує до нуля при збільшенні об’єму 

вибірки. Наведемо тепер одну достатню ознаку асимптотичної незміщеності слушної оцінки. 

Теорема. Нехай       слушна оцінка скалярної параметричної функції      і 

              
   

    
    |          |         

де |     |      , а {  } – деяка послідовність невід’ємних дійсних чисел. Тоді       – 

асимптотично незміщена оцінка     з дисперсією, що задовольняє умову 

   
   

                

1. Воинов В. Г., Никулин М. С. Несмещенные оценки и их применения. – М.: Наука, 1989. – 

440 с. 

2. Ружевич Н. А. Математична статистика. – Львів: Львівська політехніка, 2001. – 168 с. 
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Нехай pp T 2][0,=  – циліндрична область змінних ( , )t x , де 1( , ) ( , , , )pt x t x x , 

pp )/2(=2    – p - вимірний тор, 2p , 0T  , в якій розглядається задача з нелокальною 

двоточковою умовою для системи диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу x , тобто 
задача 

1 1
= ( ) ( ) ,Q Q

u
A D u A D u f

t
 


  


 (1) 

0
.

t t T
u u 

 
   (2) 

Шукана вектор-функція ( , )u u t x  має розмір m , вектор-функція u  – це функція u  з 

векторним зсувом 2
p
   за змінною x , вектор-функції ( , )f f t x  та ( )x   є заданими 

функціями, 0   – задана комплексна стала. Матричні вирази 1( ), , ( )QA D A D , де 1Q  , 

1( , , )pD i x i x       , позначають диференціальні оператори деякого порядку зі сталими 

матричними комплексними коефіцієнтами. 

Розв’язність задачі (1), (2) у певному функціональному просторі є дискретною 

випадковою подією (оскільки для деяких значень вектора 
11( , , )Q   , де 1Q Q , 

розв’язок існує, а для інших – не існує [1, 2]) у ймовірнісному просторі з геометричною 

ймовірністю P , що визначається відповідною мірою Лебеґа на просторі елементарних подій 

1
2
pQ
 . Елементарною подією вважається розв’язність задачі (1), (2) при фіксованому значенні 

1
2
pQ
  . 

Використовується особливе означення ймовірної розв’язності задачі, а саме: задачу 

(1), (2) називаємо розв’язною у просторі W  з імовірністю 1   на множині зсувів 1
2
pQ
 , 

якщо існує така вимірна підмножина   множини 1
2
pQ
 , ймовірність якої ( )P   не є меншою 

за число 1   і для кожного вектора    задача (1), (2) однозначно розв’язна у просторі 

W . 

Встановлено умови розв’язності задачі (1), (2) у просторі W  з одиничною 

ймовірністю та умови однозначної розв’язності і рівномірної оцінки зверху норми розв’язку 

цієї задачі з наперед заданою як завгодно близькою до одиниці ймовірністю [1, 2]. 

1. Iлькiв В. С. Розв’язність нелокальної задачі для систем рівнянь з частинними похідними зі 

зсувами аргументів // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. i iнформ. – 2010. – Вип. 21. – 

С. 72–85. 

2. Iлькiв В. С. Розв’язність нелокальної задачі для лінійних неоднорідних рівнянь з частинними 

похідними зі зсувами аргументів // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Фіз. мат. науки. 

– 2011. – № 718. – С. 46–53. 
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Нехай         ,         ,         {                               ̅̅ ̅̅̅} , 

         , – деяка сукупність функцій визначених в області     ,            . 

Розглянемо функціональний гіллястий ланцюговий дріб 

     (   
   

 

∑
        

 

       

    

)

  

  (1) 

ГЛД (1) називають стійким до збурень в точці    , якщо для довільного     існує 

таке    , що будь-який ГЛД 

 ̂    (   
   

 

∑
 ̂       

 

       

    

)

  

  (2) 

елементи якого задовольняють нерівності 

| ̂          |   ,         ,          , 

збігається і для кожного  ,          , виконуються нерівності 

| ̂              |   , 

де     ,  ̂    –  -ті підхідні дроби ГЛД (1), (2) відповідно. 

Якщо ГЛД (1) є стійким до збурень в кожній точці    , то область   називають 

областю стійкості до збурень ГЛД (1). 

Досліджено стійкість до збурень ГЛД (1) в області  , у випадку існування послідов-

ності додатних сталих {  }   
 ,     , таких, що для всіх     

|
     

  
      

|      ∑ |
        

 
      
       

    
      

|

       

    

                  

                    

 

де      
       – залишки підхідного дробу      ГЛД (1), які визначаються такими рекурентними 

співвідношеннями: 

     
             ∑

          

 
      
      

     

      

                                   

причому      
            ,         ,         . 
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Конструктивним елементом багатьох пристроїв є порожнистий біметалевий циліндр, 

який в процесі їх роботи та експлуатації зазнає дії імпульсних електромагнітних полів 

(ЕМП), зокрема  з модуляцією амплітуди. Такі імпульсні ЕМП створюють в циліндрі об’ємні 

нестаціонарні джерела джоулевого тепла Q і пондеромоторні сили   , які зумовлюють 

виникнення температурного поля T і механічного поля переміщень  ⃗⃗ . Компоненти тензора  ̂ 

динамічних напружень за певних параметрів імпульсного ЕМП можуть досягати критичних 

значень, аж до втрати несучої здатності біметалевого циліндра. 

Відомі дослідження термонапруженого стану однорідного порожнистого і суцільного 

електропровідних циліндрів за дії імпульсного ЕМП. Тут розглянуто математичну 

постановку задачі термомеханіки для довгого порожнистого біметалевого циліндра за 

однорідної нестаціонарної електромагнітної дії. Запропоновано методику її розв’язування з 

використанням апроксимації розподілів всіх ключових функцій за радіальною змінною r 

квадратичними многочленами в кожному n-му (n = 1,2) складовому шарі та інтегрального 

перетворення Лапласа за часом t. Це дозволило звести вихідні початково-крайові задачі 

електродинаміки, теплопровідності і термопружності, сформульовані стосовно ключових 

функцій, до відповідних задач Коші відносно інтегральних (сумарних по складових шарах 

циліндра) характеристик ключових функцій. Чисельно досліджено термомеханічну 

поведінку даного циліндра за синусоїдальної електромагнітної дії в режимі з імпульсним 

модулівним сигналом (РІМС). Дію в РІМС математично описуємо функцією 

  
        ( 

          )      , 

яка визначає значення осьової компоненти вектора напруженості магнітного поля на 

внутрішній r = r0 і зовнішній r = r2 поверхнях циліндра. Тут k – нормувальний коефіцієнт, 

H0 – максимальне значення напруженості магнітного поля на поверхнях r = r0 і r = r2, 1 і 2 – 

параметри, що відповідають часам фронтів наростання ф.н. і спадання ф.с. модулівного 

імпульсу,  – кругова частота несучих синусоїдальних електромагнітних коливань. На рис. 1 

подано зміну в часі колової    
   

 компоненти тензора 

динамічних напружень на поверхні спаю r = r1 біметалевого 

циліндра з радіусами поверхонь r0=810
–3

м, r1=910
–3

м, 

r2=110
–2

м. Внутрішній шар зі сталі Х18Н9Т, зовнішній – із 

міді. Тривалість модулівного імпульсу приймалась рівною 

i =10
–4

с. Лінії 1,2 зображають складник напружень    
    

, а 

лінії 3,4 – складник    
    

 у сталевому і мідному шарах 

циліндра. Отримано, що визначальними є напруження    
  і 

   
 . 
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Рис. 1 
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Конструктивним елементом багатьох пристроїв є металевий порожнистий циліндр. В 

процесі експлуатації він зазнає впливу різних фізичних чинників, одним з яких виступає 

електромагнітне поле (ЕМП). За дії імпульсного ЕМП в циліндрі виникають джерела 

джоулевого тепла Q і пондеромоторні сили F , які зумовлюють термонапружений стан 

циліндра, що описується розподілом температурного поля T та компонент  zrкіік ,,,  

тензора динамічних напружень. Величина напружень ік  за відповідних параметрів ЕМП 

може досягати критичних значень, аж до втрати несучої здатності циліндра. 

Для визначення термонапруженого стану циліндра температуру  T і напруження ік  

відповідно до двох факторів – джоулевого тепла Q і пондеромоторних сил  F , що його 

зумовлюють, подаємо у вигляді суми двох складників  =
Q +

F , 
F

ік
Q

ікік   , де 

складники 
Q , 

Q
ік - зумовлені джоулевим теплом, а складники 

F і 
F

ік  – 

пондеромоторною силою . Тому розрахункова схема задачі складається з двох етапів [1]. На 

першому етапі з рівнянь Максвелла  визначаємо компоненти вектора напруженості 

магнітного поля  H  та відповідні їм значення питомих густин джоулевого тепла і 

пондеромоторних сил     /
2

HrotQ  ,   HHrotF  , де   – коефіцієнт електро-

провідності,   –  магнітна проникливість  матеріалу циліндра. На другому етапі з рівнянь 

динамічної задачі термопружності за відомим розподілом температури T, знайденим з 

рівняння теплопровідності і пондеромоторної сили F  визначаємо напруження ік . Відомі 

дослідження термонапруженого стану електропровідних циліндрів за дії однорідного 

імпульсного ЕМП. Розглянуто осесиметричну задачу для порожнистого електропровідного 

циліндра за дії неоднорідного імпульсного ЕМП в режимі з імпульсним модулівним 

сигналом (РІМС). Запропоновано методику її розв’язування, що ґрунтується на кубічній 

апроксимації розподілів всіх ключових функцій за радіальною координатою [1]. В результаті 

вихідні рівняння на ключові функції зведено до систем рівнянь меншої розмірності на 

інтегральні характеристики цих функцій. Отримані системи рівнянь на інтегральні 

характеристики розв’язано за допомогою інтегральних перетворень Фур’є за осьовою 

координатою z  і Лапласа за часом t . Використовуючи обернені перетворення Фур’є і 
Лапласа та теорему про згортку записано вирази інтегральних характеристик для довільного 

неоднорідного характеру зміни нестаціонарного ЕМП. Числово проаналізовано 

пондеромоторну силу, температуру і компоненти ік  тензора напружень залежно від 

часових параметрів імпульсного ЕМП в РІМС та його неоднорідного характеру зміни по 

осьовій координаті. 

1. Мусій Р. С. Динамічні задачі термомеханіки електропровідних тіл канонічної форми. – 

Вид-во «Растр-7», Львів, 2010. 
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Багато прикладних задач, зокрема розрахунок напружено-деформованого стану 

тонкостінних елементів конструкцій (стержнів, пластин, оболонок) у загальному випадку 

зводяться до розв’язання нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь. 

Розглянемо на відрізку IL: [x0, x0 + L] задачу Коші для нелінійного інтегро-

диференціального рівняння 

      













 

x

x

dssusxgxuxFxu

0

,,,, ,   00 uxu  ,  Lxxx  00 , . (1) 

Припустимо, що розв’язок задачі (1) існує і єдиний, а функції F і g володіють 

необхідною гладкістю. 

На відрізку IL введемо сітку h = {x0 < x1 < … < xN–1 < xN = x0 + L} з кроком h = xi+1 – xi, 

1,0  Ni . Використовуючи апарат ланцюгових дробів та теорію побудови методів Рунге-

Кутта наближений розв’язок задачі (1) в точці x1 = x0 + h шукаємо у вигляді неперервного 

дробу: 
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При k + l = 2 (k = 1, 2; l = 0, 1) 
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 , (3) 

 1121111 kakah  ,   2221212 kakah  ,   0,, 01101 uhxFk  , 

 1211210202 ,, KhkxhxFk   ,   10001 ,, hkuhxhxhgK   , 

де a11, a12, a21, a22, , 1, 2, , 21,  – параметри. 

Пропонуються обчислювальні схеми, які дають можливість на кожному кроці 

інтегрування отримувати наближення до точного розв’язку задачі (1) порядку O(h
2
) і O(h

3
). 

Для знаходження наближеного розв’язку рівняння (1) в наступних вузлових точках 

використовується метод рухомого початку і формули (2)-(3). 

Важливою особливістю запропонованих алгоритмів є те, що при конкретних 

значеннях параметрів, які входять у відповідні обчислювальні схеми, можна отримувати як 

нові, так і традиційні методи Рунге-Кутта для розв’язування інтегро-диференціальних 

рівнянь вигляду (1). 
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Тут розвивається концепція викладена у [1]. 

Перехід від числової послідовності {  } до послідовності {  } за правилом 

   
            

 

             
  (1) 

називається   -перетворенням послідовності {  } . Якщо           , то           . 

Якщо          не існує, але існує           , то число   нами називається узагальненою 

в сенсі   -перетворення границею послідовності {  }. 

Розглянемо послідовність інтегралів 

  
 

   
[    
   

( ∫
      

    

     

 

 ∫
      

    

 

     

)]  (2) 

де         ,      – задана на проміжку       функція класу Гельдера,          ,    – 

довільне фіксоване число, так що      при    . 

Для скорочення перший з інтегралів у круглих дужках позначимо через      , 

другий – через      . Перепишемо       у вигляді 

      ∫
          

    
  

 

     

      ∫
  

    

 

     

 

               ∫
          

    
  

 

  

             

(3) 

де      при     і для скорочення скінченну частину у (3) позначимо через   . 

Застосування   -перетворення до       призводить до   . 

Так само   -перетворення       призводить до 

                  ∫
          

    
  

  

 

   

Вираз 
 

   
        є інтегралом типу Коші визначеним у [2, §67]. 

1. Л. О. Новіков. Інтеграл Адамара: концепція і способи обчислення. // Восьма відкрита наукова 

конференція ІМФН Національного університету «Львівська політехніка», 2009 р. 

2. Н. И. Мусхелишвили. Некоторые основные задачи математической теории упругости. — 

М.: Физматгиз. – 707 с. 
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Нехай   ,   ,    ,   – задані натуральні числа, причому,         ,  

          .   – задане додатне число,    {     |        } ,   [    , 

   
      {   

   |‖  ‖      } ,   – кількість елементів множини    
     , 

  {           ||  |         } ,  ,   – неперервні на відрізку [   ]  функції, для 

яких       ,        при       ],            і   – монотонно неспадна функція, для 

      ] та        ∫          ⁄    
 

 
  ,        ∫       ⁄    

 

 
  . 

В шарі  [   ] розглядається квазілінійне рівняння 

(           (∑∑           

  

   

 

   

 ∑    
     

  

  ‖  ‖   

)       )       

  (       
     )         [   ] (1) 

з початковою умовою 

      |                (2) 

Задача (1), (2) досліджується за таких припущень: коефіцієнти    
   ,   [   ], ‖  ‖     є 

неперервними функціями для яких існує така стала    , що для всіх   [   ] і        

справджується нерівність 

  ∑    
        

  

‖  ‖   

   |  |
     

Встановлено умови на праву частину рівняння (1) та початкову функцію з умови (2) за 

яких, у випадку слабкого виродження, існує єдиний розв’язок задачі (1), (2), який визначений 

в шарі       ] , де    – деяке число,       . При цьому використовуються властивості 

фундаментального розв’язку рівняння (1) з монографії [1] та методика з праці [2]. 

1. Eidelman S.D., Ivasyshen S.D., Kochubei A.N. Analytic methods in the theory of differential and 

pseudo-differential equations of parabolic type // Operator Theory : Adv. and Appl.—2004. 152.—

390 p. 

2. Мединський І.П. Дослідження С.Д. Ейдельмана нелінійних задач та їх розвиток // Наук. 

вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. —2011.—1, № 1-2.— С. 114-128. 

 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

B.0 

 

B. Прикладна математика 
 

  



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Прикладна математика 

B.1 

УДК 338.246.87:519.86 

Економіко-математичне моделювання оптимального 
процесу забезпечення економічної захищеності 
підприємства 

Алєксєєв І. В., д.е.н., проф. каф. ФІН 
Хома І. Б., к.е.н., доц. каф. ФІН 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Процес забезпечення економічної захищеності на підприємстві з виділенням етапу ді-

агностики її рівня належить до керованих процесів, який може підлягатись оптимізації за ме-

тодом Лагранжа-Понтрягіна. Цей метод належить до основних методів математичної теорії 

оптимальних процесів, в основі якого лежать необхідні умови оптимальності, що дозволяють 

досягти в мінімальні терміни максимального забезпечення економічної захищеності вироб-

ничо-господарської структури. Як правило, метод Лагранжа-Понтрягіна застосовується до 

задач оптимального управління, в яких відсутні обмеження на змінні, що описують стан сис-

теми. Винятком є початковий і кінцевий стани, які можуть бути або задані, або на них накла-

даються умови, що відрізняються від стану протікання всього процесу. Це може стосуватись 

пошуку оптимального діапазону коливання рівня економічної захищеності підприємства. 

Цей метод допускає також узагальнення на випадок, коли обмеження на якість забезпечення 

економічної захищеності задані протягом всього часу проходження процесу. 

Загалом процес забезпечення економічної захищеності на суб’єкті господарювання 

має бути неперервним і задовольняти моделі виду:                       яка являє со-

бою систему диференціальних рівнянь, де             – n-вимірний вектор стану системи; 

            – r-вимірний вектор управління, на який накладаються обмеження:      
   щодо деякої області можливих значень управління, що відповідає зміні у часі стану еко-

номічної захищеності. Вважатимемо, що стан системи у початковий момент часу:       
             можна розглядати як умову, що задовольняє початку формування процесу за-

безпечення економічної захищеності підприємства. Крім того, може бути заданий стан систе-

ми у кінцевий момент часу: на момент діагностики поточного рівня економічного захисту 

                            що являє собою обмеження на процес (         ) , 

який відбувається в системі. Ці додаткові обмеження можуть бути задані не обов’язково для 

всіх змінних, а лише для деякої їх частини, наприклад, коли немає точної інформації щодо 

всіх критеріїв та показників, які впливають на стан економічної захищеності підприємства. У 

цьому випадку якість процесу забезпечення економічного захисту господарюючого суб’єкта 

при мінімальному часі його протікання буде оцінюватись функціоналом: 

  ∫           

 

 

  (    )       (1) 

Тоді процес ( ̅     ̅   ) , який задовольняє вище наведені обмеження і мінімізує 

функціонал (1), буде вважатись оптимальним щодо забезпечення економічної захищеності 

підприємства. На практиці побудувати оптимальну траєкторію   ̅   , що стосується стабільного 
функціонування окремого промислового підприємства складно. Це пов’язано з тим, що 

властивість стабільності досить гнучко реагує на вплив усіх загроз, кількісну величину яких не 

завжди можна точно розрахувати і, тим більше, спрогнозувати, причому ця властивість зберігає 

свою потенційну рису на підприємстві лише при можливості вдалої ліквідації цих різноманітних 

загроз з боку як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, включаючи і подолання їх 

пролонгованих наслідків. Тому в реальних умовах оптимальна траєкторія, що стосується всебічно 
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стабільного функціонування підприємства, є доволі абстрактною і тому не дозволяє оперувати на 

своїй основі максимальною величиною рівня економічної захищеності підприємства, проте, 

розкриває діапазон імітаційного моделювання допустимого рівня економічної захищеності в 

межах вузько ідентифікованого оптимального процесу. 

Якщо вважати, що підприємницька структура являє собою модель системи керування, 

то її стан економічної захищеності в кожний момент часу може задаватись вектором фазових 

координат, яким відповідають значення показників-індикаторів підприємства на певну дату, 

що фіксують її інтегрований економічний захист:      (             )  Керуючі 

параметри  , які ефективно впливають на поведінку підприємства, тобто покращують або 

погіршують його фінансовий стан, а також і загальну його економічну захищеність задамо 

вектором:              Систему керування господарюючого суб’єкта, згідно із задачею 

Коші, можна описати системою диференціальних рівнянь виду: 
   

  
                  ̅̅ ̅̅ ̅  

Проте, якщо підприємство функціонує згідно з законом, що задається функцією       , то 

система диференціальних рівнянь набуває вигляду: 
   

  
               [1]. Проте, метою 

діяльності будь-якої комерційної підприємницької структури за стабільного збереження 

рівня економічної захищеності здебільшого є максимізація прибутку, тоді цей процес можна 

представити як максимізацію інтегрального функціонала від фазової та керуючої траєкторії 

на обмеженому інтервалі: 

   ∫                 

 

 

 ∫    
               

 

 

  (2) 

За оптимального набору значень       (  
         

    )  підприємство збереже 

стабільний стан і діагностований рівень економічної захищеності задовольнятиме діапазону 

допустимих величин. Для точнішого розв’язку поставленої задачі користуються функцією 

Гамільтона зі спряженими змінними                    , наявність яких дає можливість 
встановити рівність:            ∑            

 
    [2]. Якщо ввести позначення: 

                         де оптимальне значення досягатиметься в точці максимуму 

          то розв’язку рівняння                                     відповідатиме 

оптимальний рівень економічної захищеності підприємства, що вищий нижнього порогового 

значення [3]. При тривалому збереженні порівняно високого її рівня відхилення показників-

індикаторів від нормативних значень за інтервал часу [     ] мають задовольняти критерію: 

                     ∫       

  

  

      (3) 

за умови, якщо за максимального наближення виконується рівність          
        

  Таким 
чином, економічна захищеність є властивістю підприємства, що характеризує його 

стабільний фінансово-економічний розвиток під дією різноманітних загроз, і маючи 

динамічний характер, повинна задовольняти функції стратегічного управління, яка дозволяє 

зберегти оптимально допустимі відхилення показників-індикаторів від нормативних значень. 

1. Жебка В.В. Диференціальні рівняння в економіці: Навч. посіб. / В.В. Жебка, В.А. Гроза, В.В. 

Тихонова, О.Л. Ліщинський. – К.: Дельта, 2006. – 184 с. 

2. Хома І.Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод. посіб. 

/ І.Б. Хома, В.В. Турко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 328 с., с. 

138–153. 

3. Хома І.Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки 

підприємства / І.Б. Хома // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Проблеми економіки та 

управління. – 2008. – № 611. – С. 32–41. 
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УДК 530.145 

Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на 
унарну функцію розподілу електронів в напівобмеженому 
металі 

Маркович Б. М., к.ф.-м.н., доц. каф. ПМ 
Задворняк І. М., асистент каф. ПМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

В праці [1] запропоновано послідовний підхід, в якому на основі методу 

функціонального інтегрування проводиться розрахунок багаточастинкових функцій 

розподілу електронів для моделі просторово-обмежених систем, що є проблемою в інших 

підходах [2,3]. Згідно із цим підходом для розрахунку унарної функції розподілу електронів 

потрібно знати функцію розподілу невзаємодіючої електронної системи та ефективний 

потенціал парної міжелектронної взаємодії за наявності плоскої поверхні поділу. Вираз для 

обчислення ефективного потенціалу отримано методом функціонального інтегрування в 

праці [4]. 

В даній роботі проведено дослідження унарної функції розподілу електронів в 

системі, яка є напівобмеженим металом, що моделюється напівобмеженим «желе». Ми 

припускаємо, як і в праці [5], що до поверхні прикладено зовнішнє постійне електричне поле 

з напруженістю  . Але для опису системи в якості поверхневого потенціалу взято лінійний 
потенціал 

                , (1) 

де   – висота потенціальної сходинки,   – заряд електрона,   – нормальна до площини 

поділу координата електрона. Поверхневий потенціал (1) при     набуває вигляду 

сходинки скінченної висоти, а при     перетворюється на непроникну стінку. 

Проведено дослідження впливу зовнішнього електричного поля на унарну функцію 

розподілу електронів. Показано, що збільшення напруженості зовнішнього електричного 

поля призводить до зсуву електронної густини в глибину металу. 

1. Костробій П. П. Статистична теорія просторово-обмежених електронних систем: ІІ Функції 

розподілу / П. П. Костробій, Б. М. Маркович // Журн. фіз. досл. — 2003. — Т. 7, № 3. — 

С. 298–312. 

2. Zhagn Z. Y. Planar-surface charge densities and energies beyond the local-density approximation / 

Z. Y. Zhagn, D. C. Langreth, J. P. Perdew // Phys. Rev. B. — 1990. — V. 41, № 9. — P.5674–5684. 

3. Acioli P. H. Diffusion Monte Carlo study of jellium surfaces: electronic densities and pair 

correlation functions / P. H. Acioli, D. M. Ceperley // Phys. Rev. B. — 1996. — V. 54, № 23. —

P. 17199–17207. 

4. Kostrobij P. P. An effective potential of electron-electron interaction in semi-infinite jellium / 

P. P. Kostrobij, B. M. Markovych // Condens. Matter Phys. — 2006. — V. 9, № 4. — P. 747–756. 

5. Kostrobij P. P. Investigation of the influence of external electric field on the electron density of 

semi-bounded metal / P. P. Kostrobij, B. M. Markovych // Ukr. J. Phys. — 2007. — V. 52, № 2. — 

P. 167–171. 
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УДК 519.62 – 681.511.42 

Застосування z-перетворення для розв'язування 
звичайних диференціальних рівнянь 

Мороз В. І., д.т.н., проф. каф. ЕАП 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Існуючі числові методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь мають сут-

тєве обмеження – розв’язок повинен бути неперервним і диференційованим, оскільки опису-

ється обмеженим розкладом у ряд Тейлора, узгодженим з порядком даного числового мето-

ду. Вирішити проблему розв’язування диференціальних рівнянь для функцій розв’язку з роз-

ривами можна використанням інтегральних методів [1], зокрема, z-перетворення [2, 3]. 

Теоретичне обґрунтування. Розглянемо опис динамічних процесів у формі системи 

диференціальних рівнянь першого порядку для початкових умов     , …,     : 

{
 
 

 
   

   

  
                        

 

  
   
  

                        

 (1) 

де         – власні сталі часу системи;         – проміжні координати стану системи; 

        – зовнішні збурення системи;         – відповідні функції. 

Диференціальне рівняння першого порядку          можна, як відомо, 

розв’язати з використанням перетворення Лапласа      
    

     
, де     ,      – відображення 

за Лапласом, відповідно, координати   і збурення  . Перейти до рекурентних формул, які 
дають змогу отримати табличний розв’язок з кроком  , можна з використанням апарату 
z-перетворення [2, 3], в якому для заміни довільної функції   застосовують її перетворення 

поліномами нульового і першого порядків – для цього використовують фіксатори 

відповідного типу. 

Фіксатор нульового порядку після застосування призводить до передатної функції: 

 ((
       

 
)  (

 

     
))  

    
 
 

    
 
 

   

звідси за отриманою дискретною передатною функцією матимемо рекурентне рівняння: 

         
 
 
  (    

 
 )       

Фіксатор першого порядку після застосування призводить до передатної функції: 

 ((
              

    
)  (

 

     
))  

    
 
  

 
 
 (    

 
 )       

    
 
 

   

звідси за отриманою дискретною передатною функцією матимемо рекурентне рівняння: 

         
 
 
  (         

 
 
 )  

 

 
           (    

 
 )  (2) 

де   ,      – значення відповідної функції в моменти часу    і     . 
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Використання формули (2) дає змогу отримати розв’язок системи диференціальних рі-

внянь (1) у вигляді системи рекурентних рівнянь: 

{
 
 

 
      

    
  

 
 
        

    
  

 
 
   

 

 
 (     

    
)  (   

 
 
  )  

 

     
    

  
 

 
        

    
  

 
 
   

 

 
 (     

    
)  (   

 
 
  )  

 (3) 

Метод підстановки нулів та полюсів 

Іншим способом отримання рекурентних формул є використання неперервних пере-

датних функцій динамічної системи та перехід на їх основі до дискретних передатних функ-

цій (аналітичне z-перетворення). Для цього використовується метод підстановки нулів та 

полюсів, короткий алгоритм якого подано нижче. 

1. Знайти всі нулі    (        ) і полюси    (        ) неперервної передатної 

функції моделі досліджуваної системи, для якої порядок чисельника складає  , а 

порядок знаменника –  , причому     з умови фізичної реалізованості. 

2. З використанням відомого співвідношення       , де   – крок часової дискретизації, 

перейти до дискретної передатної функції, записаної в термінах нулів і полюсів: 

 дискретні нулі визначатимуться за виразом   
      , де        ; 

 дискретні полюси визначатимуться за виразом   
       , де        . 

Узагальнити цей підхід можна таким чином: 

  
∑       

 
   

∑ (    )
 
   

    
∑           

   

∑ (       ) 
   

  (4) 

Співвідношення (4) дає змогу знайти дискретну передатну функцію, що відповідає си-

стемі звичайних диференціальних рівнянь (1) і отримати її розв’язок. 

Одержані таким чином рекурентні рівняння є стійкими для будь-якого кроку розв’я-

зування і мають властивість сильної стійкості (показано в [4]). Вибір кроку інтегрування сис-

теми (1) за допомогою отриманої системи рекурентних рівнянь визначається вже не з умов 

стійкості числового методу, а лише необхідним рівнем деталізації досліджуваного процесу. 

1. Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Справочное 

пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. – К.: Наукова думка, 1986. – 544 с. 

2. Jury E. I. Theory and Application of the Z-Transform Method / E. I. Jury. – New York: John Wiley 

& Sons, Inc. – 1964. – 327 p. (наукове видання). 

3. Смит Дж. М. Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей / 

Дж. М. Смит; [под. ред. О. А. Чембровского] – М.: Машиностроение, 1980. – 271 с. 

4. Мороз В. Ефективні рекурентні формули для комп’ютерного моделювання електромеха-

нічних систем / В. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 

"Електроенергетичні та електромеханічні системи". – 2007. – № 597. – С. 3-11. 
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Прямокутні пластини широко використовуються в машинобудуванні і будівництві, 

тому дослідження їх плоского напружено-

деформованого стану (НДС) − важлива наукова і 

практична проблема, яка зводиться до розв’язання 

відповідної крайової задачі теорії пружності з 

подальшим використанням однорідних розв’язків 

(власних функцій) [1, 2]. Розглянемо плоску статичну 

задачу для пластини сталої товщини  , серединна 

поверхня якої займає деяку область   {      
[    ]  [    ]}  в координатній площині xOy за 

відсутності масових сил (рис. 1). На контурі   

прямокутника   задані граничні умови в напруженнях. 

Товщина пластини   є досить малою в порівнянні з 

характерними розмірами області  . Бокові поверхні 

пластини (     ⁄ ) вільні від навантажень. На торцях 

пластини прикладені рівномірно розподілені вздовж осі 

  навантаження. 

       |    | 
         |    | 

  (1) 

де нормальні та дотичні навантаження   ,    є кусково-неперервними функціями вздовж 

контуру  . 

Для визначення НДС пластини необхідно попередньо знайти основний напружений 

стан, (який інтегрально відповідає заданим головним векторам зусиль і моментів на кожній 

стороні пластини), а для визначення самозрівноваженого (відносно кожної сторони 

пластини) напруженого стану поставити відповідну крайову задачу для визначення власних 

функцій. Знайдено функцію напружень, яка описує основний напружений стан навантаженої 

прямокутної пластини 
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[             ]  
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 ] 

(2) 

де                 . Перевірено, що функція напружень (2) задовольняє 

бігармонічне рівняння. Використано функцію (2) і знайдено напруження: 
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Використано відомий алгоритм [2] та співвідношення (3) і знайдено переміщення 
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 jc  – невідомі сталі. 

Після виділення напружень (3) з крайових умов (1), шукана функція напружень 

подана у вигляді ряду за власними функціями. Згідно з працею [2], невідомі коефіцієнти біля 

власних функцій визначаються із мінімуму узагальненого квадратичного функціоналу. 

Показано, що точність задоволення декількох крайових умов визначається числовим 

значенням мінімуму узагальненої квадратичної форми, і, якщо це значення збігається до 

нуля, то знайдений наближений розв’язок збігається до точного розв’язку. Проведено 

дослідження оцінки похибки задоволення двох крайових умов скінченним набором власних 

функцій. Досліджено вплив розривів першого роду в навантаженнях або їх похідних на 

точність визначення напружень. На конкретних прикладах підтверджено високу точність 

наближеного розв’язку і високу швидкість обчислень. 

Досліджено НДС і міцність прямокутної пластини, одночасно навантаженої локально 

розподіленими нормальними і дотичними зусиллями на одній, двох, трьох та чотирьох 

сторонах. Встановлені нові якісні і кількісні закономірності розподілу компонентів НДС 

прямокутної пластини під дією локально розподілених зусиль, які моделюють прикладені 

сили. 

1. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1975. – 576 с. 

2. Ревенко В. П. О численно-аналитическом методе расчета напряженного состояния упругой 

прямоугольной пластины // Прикладная механика. – 2008. – 44, № 1. – С.90–98. 
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Прогнозування економічної динаміки дає змогу передбачити можливі наслідки різних 

суспільно-політичних рішень на практиці, зокрема прогнозування економічного розвитку 

України в залежності від зміни цінової політики на імпортовані енергоресурси. Для 

отримання моделі динаміки, розглядається двохсекторна економіка, в першому секторі якої 

виробляється однорідний кінцевий продукт, у другому секторі здійснюється переробка 

енергетичної сировини (газу, нафти та вугілля, які постачаються ззовні за визначеними 

цінами) для потреб населення та для виробництва продукту першого сектора. Оскільки 

метою дослідження є залежність економіки від зовнішнього постачання енергоресурсів, то 

власне виробництво не береться до уваги. 

За [1] проведено системний аналіз такої економіки із виділенням основних 

економічних агентів – виробництво, населення, банківська системи та ринків продукту 

першого сектору, газу, нафти, вугілля, робочої сили, капіталу. Вирішено завдання 

структуризації ринків виробництва та споживання для дослідження впливу різних типів 

енергоресурсів на розвиток економіки. Побудовано замкнуту систему диференціальних 

рівнянь динаміки основних макроекономічних показників. 

Отримано замкнену систему із 18 нелінійних диференціальних рівнянь для основних 

макроекономічних показників, які описують динаміку економіки в цілому. Ця система 

залежить від параметрів, які описують реальну економіку. Тому постає питання підбору 

параметрів, які більш-менш адекватні економіці України. Цю задачу можна розв’язати за 

допомогою методів ідентифікації і відповідно визначити, які числові значення параметрів 

відповідають нинішньому стану економіки. Також цікавим є виділенням у просторі 

параметрів області стійкості, біфуркації за допомогою методів аналізу нелінійних 

диференціальних рівнянь. 

Проведений розгляд загальної схеми керування складним об'єктом (яким виступає 

система нелінійних диференціальним рівнянь), показав, що при вирішенні задач 

моделювання та ідентифікації потрібно визначити якнайкращу в деякому розумінні модель 

об'єкту, що описує співвідношення між вхідними і вихідними даними. Задача оцінки стану 

ставиться як задача знаходження якнайкращої в сенсі заданого критерію оцінки. Параметри, 

що визначають режим поведінки керованого об’єкту, зазвичай отримують у результаті 

розв’язання відповідних оптимізаційних задач. У результаті можна встановити оптимальний 

режим протікання економічних процесів в керованому об’єкті, та реалізувати оптимальну 

стратегію підтримки заданого режиму розвитку економіки. 

Пошук параметрів математичної моделі здійснюється за допомогою використання 

методу чисельного визначення параметрів. Зокрема, для параметричної ідентифікації 

отриманої системи запропоновано метод, заснований на ідеї методу найменших квадратів. 

Отже, за умов правильного визначення параметрів керування отримана система 

рівнянь економічної динаміки дасть змогу обґрунтовано спрогнозувати розвиток економіки 

України і визначити, до чого буде прямувати економіка – до застою, занепаду чи розвитку. 

1. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат, 1996. – 554 с. 
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У доповіді будемо розглядати оператор Урисона      
1

0

, , ,F t x f t z x z dz    з 

невідомим ядром   , ,f t z x z , про властивості якого можна судити тільки аналізуючи 

результат його дії на будь-які функції  x z  з деякого класу. У техніці така ситуація іноді 

називається «сірою скринькою». 

Задача полягає в побудові досить простого поліноміального наближення до оператора 

F , яке би з ростом свого степеня, як завгодно точно наближало F . 

Нехай задані континуальні інтерполяційні умови      
1

0

, , , , ,i iF t x f t z x z dz    , 

0,i n , де    ,i

i
x z H z

n
   ,  0,1  , 0,i n . 

Треба за відомими функціями   , ,iF t x    побудувати наближення до оператора 

Урисона з невідомою функцією   , ,f t z x z .  

У статті  1  запропонований підхід до поліноміального наближення, заснований на ін-

терполяційному поліномі Лагранжа. 

Тут ми пропонуємо інший підхід. За основу такого наближення візьмемо лінійний 

додатний поліноміальний оператор досліджений у [2], що наближає функцію однієї змінної.  

Доведено, що одержані поліноми рівномірно збігаються до відповідних операторів 

Урисона. Використовуючи модулі неперервності, встановлена швидкість збіжності 

досліджуваних поліномів. Одержана асимптотична оцінка похибки апроксимації. Дано 

уточнення асимптотичних формул D. Stancu для залишкових членів. Для ілюстрації теорії 

наведено ряд чисельних прикладів. 

Проведені теоретичні та обчислювальні дослідження показали, що при високій 

гладкості ядра оператора Урисона найкращу точність дає запропонований у роботі 

операторний поліном D. D. Stancu з параметром 
1

m
    у порівнянні з тими, у яких 0  . 

Тут m  степінь операторного полінома. Зазначимо, що цей поліном має чудову властивість: 

він інтерполює оператор Урисона на континуальній множині вузлів. 

1. В. Л. Макаров. Интерполяционный метод решения задачи идентификации для функциональ-

ной системы, описываемой оператором Урысона / Макаров В. Л., Хлобыстов В. В. // Докл. 

АН СССР. — 1988. —T. 300. № 6.— C. 1332 – 1336. 

2. D. D. Stancu. On a New Positive Linear Polynomial Operator / Stancu D. D. // Proc.Japan Acad., 

1968. —No. 44.— P. 221 – 224. 
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На сьогоднішній день актуальними є дослідження температурних полів на основі мо-

делей, що враховують термочутливість матеріалу і конвективно-променеву складову тепло-

обміну. Такі моделі є нелінійними крайовими задачами теплопровідності, для розв’язування 

яких використовуються, в основному, чисельні методи. Зацікавлення науковців викликають 

аналітико-числові підходи до розв’язування такого класу задач. Один з таких підходів, що 

базується на використанні варіанту методу послідовних наближень, був запропонований 

В.С. Поповичем у роботі [1]. У роботі [2] була розв’язана статична задача термопружності 

для термочутливого порожнистого циліндра з використанням, крім згаданого, ще одного ва-

ріанту методу послідовних наближень і проведено порівняння одержаних результатів з 

точним розв’язком. Для того, щоб отримати повну картину щодо ефективності використання 

запропонованих варіантів методу послідовних наближень, виникла необхідність їх апробації 

для тіл іншої геометричної форми. Дана робота присвячена апробації варіантів методу 

послідовних наближень стосовно розв’язування задачі теплопровідності для нескінченного 

термочутливого шару з несиметричними крайовими умовами. 

Розглянемо задачу про визначення стаціонарного температурного поля t  безмежного 

шару товщиною l , термомеханічні характеристики матеріалу якого є функціями тем-

ператури. Через поверхні 0z   і z l  шар обмінюється теплом із зовнішніми середовищами 

сталих температур 1ct  і 2ct  шляхом конвективно-променевого теплообміну. 

Зумовлене такими діями стаціонарне температурне поле шару визначаємо з рівняння 

теплопровідності  

   0td t dt dz dz  , (1) 

за крайових умов 

      1
j

t j cjt dt dz t t t    


  4 4 0
j

j cj
z z

t t t


  


 ( 1,2j  ), 1 0z  , 2z l  (2) 

де  t t  – коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару;  j t ,  j t  – коефіцієнти тепло-

обміну та ступені чорноти поверхонь  1,2jz z j  ;   – постійна Стефана-Больцмана. 

Ввівши безрозмірні величини та застосувавши перетворення Кіркгофа  

 *

p

T

tT
T dT   , (3) 

де 0p pT t t , pt  – нижнє значення діапазону температур, в якому задаються залежності 

теплових характеристик матеріалу шару, отримаємо таку крайову задачу на змінну   

2 2 0d d   , (4) 
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        *1
j

j j cjd d Bi T T T

       


     * 4 4 0

j

j j cjSk T T T


    


 ( 1,2j  ). (5) 

Для знаходження розв’язку крайової задачі (4), (5) було застосовано два варіанти 

методу послідовних наближень. За m -е ( 1 2m , ,... ) наближення розв’язку задачі брався 

аналітичний розв’язок такої лінійної задачі: 

2 2 0md d   , (6) 

   11 0
j

j

m jm m cjd d Bi 


      
 

  

( 1,2)j  , (7) 

де у першому варіанті методу послідовних наближень 

 *cj

p

T

cj tT
T dT   , 0j jBi Bi ,  

1

1 1jm m j cjBi


 
    
     *

1j j mBi T     

     *
1 1m j cj j j mT T Sk T 

        
     4 4

1m j cjT T
   
 

,   1,2j  ,  2m  ; (8) 

у другому варіанті методу послідовних наближень 

*
1 1 1jm m jmBi Bi    ,   1cj cj p mT T     , (9) 

 2 2 3 3
1 1 1 1 1 1 11 0.5 1.25 ...m m m m              , 

1

* *
1

m
jm jBi Bi





 , 

*
0j jBi Bi , 1,2j  , 

( 2)m   

           * * * 2 2 .j j j j j cj cjBi Bi T Sk T T T T T           

Розв’язок рівняння (6) має вигляд 1 2m C C   , де 1 2,C C  – сталі, які знаходимо з 

умов (7): 

 2
1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11m m c m c m m cC Bi Bi Bi Bi Bi    

       
 

, 

 2 2 1 2 2 1 1 1 11m c m m cC Bi Bi Bi          , 1 1 1 1 2 1 2 1m m m mBi Bi Bi Bi       . 

Тут 1jmBi   та cj  визначаються формулами (8) або (9) відповідно. 

За лінійної залежності коефіцієнта теплопровідності від температури для m -ого на-

ближення температурного поля маємо    1
1 11 2 1m m pT T        , де 1  – задана стала. 

Для встановлення, який із розглянутих вище варіантів методу послідовних наближень 

ефективніший, знайдено точний розв’язок задачі (6), (7) і проведено порівняння його з 

отриманими. Числові дослідження проведено для випадку, коли через поверхню шару 0   

відбувається конвективний теплообмін з середовищем температура якого 373K , а через 

поверхню 1   відбувається складний теплообмін з середовищем сталої температури рівної 

873K за різних значень критеріїв Біо та Старка. Точніші значення температурного поля було 

отримано завдяки першому варіанту методу послідовних наближень. 

1. Попович В.С. Побудова розв’язків задач термопружності термочутливих тіл при конвек-

тивно-променевому теплообміні // Доп. НАН України. – 1997. – № 11. – С. 69–73. 

2. Попович В. С., Вовк О. М., Гарматій Г. Ю. Дослідження статичного термопружного стану 

термочутливого порожнистого циліндра за конвективно-променевого теплообміну з 

довкіллям // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 4. – С.  151–158. 
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При розв’язуванні задач математичної фізики методом сіток у канонічних областях, 

тобто таких, що утворені координатними поверхнями (лініями), давно було зауважено такий 

факт: чим ближче вузол сітки знаходиться до границі сіткової області, тим точність розв’язку 

відповідної сіткової схеми стає вищою. Вперше кількісні оцінки цього явища були одержані 

у роботі [1] для лінійних еліптичних рівнянь з умовами Діріхле у 21, RR . Подальший 

розвиток ці ідеї одержали, зокрема, у роботах [2-5]. 

У доповіді авторами розглянуто початково-крайову задачу для рівняння 

параболічного типу 
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де     .,;,;,;,0, RBABBAARBATBAQT   

Для традиційної різницевої схеми, що апроксимує описану задачу знайдено вагові 

апріорні оцінки похибки. З цих оцінок випливає (крайовий ефект), що точність різницевої 

схеми поблизу границі сіткової області є   2hhO  , у той час, як, наближаючись до 

середини області вона стає  2hO  . Крім того показано (початковий ефект), що поблизу 

0t  точність є   22ln2 hO   , а при віддаленні від початку часу вона стає  2hO

. Тут   та h , відповідно часовий та просторовий кроки сіткової області. Також авторами 
знайдено достатні умови гладкості вхідної інформації (правих частин рівнянь початкових та 

крайових умов), що забезпечують справедливість вищезазначених апріорних оцінок. 

1. Makarov V. On apriori estimates of difference schemes giving an account of the boundary effect /V. 

Makarov// C.R. Acad. Bulgare Sci.-1989.-Vol.42, №.5.-P.41-44. 

2. Макаров В.Л. Оцінки точності різницевих схем для параболічних рівнянь, що враховують 

початково--крайовий ефект / В.Л. Макаров, Л.І. Демків// Доповіді НАН України.-2003.-№2.-

С.26-32. 

3. Makarov V.L. Accuracy estimates of difference schemes for quasi--linear elliptic equations with 

variable coefficients taking into account boundary effect / V.L. Makarov, L.I. Demkiv// Lect notes 

Comput. Sc.--2005.--Vol.3401.--P.80--90. 

4. Makarov V. Taking into account the third kind conditions in weight estimates for difference schemes 

/ V. Makarov, L. Demkiv// Lect notes Comput. Sc.--2006.--Vol.3743.--P.687 -- 694. 

5. Самарский А.А. Разностные схемы для дифференциальных уравнений с обобщенными 

решениями./ А.А. Самарский, Р.Д. Лазаров, В.Л. Макаров - М.:Высшая шк., 1987.-296c. 
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Планування оптимальних режимів роботи та знаходження оптимальних параметрів 

управління газопотоками в складних системах транспортування газу вимагають побудови 

адекватних математичних моделей окремих об’єктів і системи в цілому, алгоритмів 

мінімальної складності і швидкозбіжних методів розв’язування відповідних рівнянь і систем, 

а також нестандартних підходів пошуку оптимальних рішень. Існуюча невизначеність, 

розмірність системи, стан метрологічного та інформаційне забезпечення суттєво впливають 

як на постановку задач, так і на складність їх розв’язування.  

Кожна оптимізаційна задача вимагає формулювання критерію оптимальності. 

Зазвичай для кожного критерію оптимальності розробляється свій підхід розв’язання 

оптимізаційної задачі. Перед проведенням оптимізації режимів роботи газотранспортної 

системи (ГТС) важливим є з’ясування потенціалу оптимізації і реальних можливостей його 

досягнення. Потенціал оптимізації оцінюється за: пропускною здатністю, запасом 

потужності компресорних станцій (КС), можливостями зміни температурного режиму руху 

газу, часом існування режиму в оптимальному режимі, реальними технічними можливостями 

реалізації оптимального режиму, об’ємом акумульованого газу, темпом можливої зміни 

об’єму акумульованого газу. Реальні можливості досягнення оптимального режиму пов’язані 

з можливостями його керованості. Оптимізаційні задачі в реальних умовах роботи ГТС 

розв’язати достатньо точно проблематично. Це пов’язано, в основному, з точністю вхідних 

даних, недостатньою точністю прогнозування процесів надходження і відборів газу, 

проблемами ідентифікації параметрів моделей об’єктів. 

Планування оптимальних режимів роботи ГТС зводиться до розв’язування системб 

які включають моделі десятків тисяч ділянок газопроводів. Крім цього в системах 

магістральних газопроводів (МГ) працюють десятки компресорних станцій, кожна з яких 

складається з багатьох газоперекачуючих агрегатів різних типів, технологічних об’єктів 

переробки газу, запірної і регулюючої арматури. В термінах теорії графів модель ГТС, навіть 

без врахування складності технологічних схем КС і підземних газосховищ, включає десятки 

тисяч об’єктів типу вершина і ребро. Моделями об’єктів є алгебраїчні, трансцендентні, 

диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь. Вплив на параметри газових 

потоків деяких об’єктів може бути описаний і алгоритмічно. Можливе включення в модель 

ГТС об’єктів дискретної дії (наприклад, незворотні клапани). В математичному плані 

розрахунок параметрів ГТС, в загальному випадку, зводиться до необхідності розв’язування 

нелінійних систем, в які входять рівняння різних типів.  

Задачі керування газопотоками з математичної точки зору відносяться до 

розв’язування систем нелінійних рівнянь математичної фізики з граничними умовами, які 

формуються на основі багатьох обмежень на параметри газодинамічних процесів та 

критеріїв оптимальності газодинамічних процесів. Такі задачі відносяться до задач 

оптимального керування нелінійними процесами з розподіленими параметрами (дискретно і 

неперервно), загальна теорія яких ще на сьогодні не є розробленою. Запропоновано: 
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 метод розв’язання системи різнотипних нелінійних рівнянь [1], розв’язки яких 

задовольняють технологічним обмеженням роботи основних об’єктів, які задіяні в 

транспорті газу. Розроблені методи не вимагають представлення моделей об’єктів 

ГТС у певному вигляді, що дає можливості в модель ГТС включати всі об’єкти, які 

впливають на параметри потоків газу. А також не вимагають спрощення деяких 

моделей, зокрема моделей КС і ділянок газопроводів, які пролягають по місцевості зі 

змінним профілем траси. Збіжність методу не залежність від початкового наближення 

і, як наслідок, є можливість включати в модель системи до десятків тисяч об’єктів.  

 алгоритми гідравлічного розрахунку багатоцехових компресорних станцій з 

різнотипними газоперекачуючими агрегатами, що дозволило враховувати 

індивідуальні характеристики кожного газоперекачуючого агрегату (ГПА) і 

проводити аналіз впливу зміни режимних параметрів кожного ГПА на режим роботи 

КС в цілому [2].  

 методи ідентифікації параметрів моделей і технологічного стану об’єктів, що дало 

можливість врахувати апріорну невизначеність умов їх функціонування і забезпечити 

необхідну точність планування параметрів режимів роботи ГТС. 

 методи знаходження оптимальних режимів за умов обмеженості об’ємів 

акумульованого газу в ГТС та пошуку оптимуму в складних системах мереженого 

типу неможливо обійтися без переборних алгоритмів. Складність алгоритмів 

пов’язана з кількістю переборів. Їх зменшення можливе як в цілеспрямованості 

переборів, яке можливо забезпечити у випадку знання властивостей оптимального 

розв’язку, так і максимальному звуженні області оптимальності.  

 алгоритми формування параметрів керування газопотоками за умов слабкої 

прогнозованості поступлення в систему та відборів із системи газу.  

Числові експерименти. Задача оптимізації ГТС за енергетичним критерієм — задача з 

обмеженими ресурсами. Оптимальність роботи ГТС в реальних умовах її функціонування 

можна досягти за рахунок оптимізації роботи як окремих об’єктів, так і окремих підсистем і 

системи в цілому. Результати, отримані на розробленому програмному комплексі наведені в 

табл. 1. 

Таблиця 1. 

№ 
п/п 

Заходи Економія паливного 
газу в % 

1 Мінімізація кількості працюючих ГПА  3 – 11 

2 Забезпечення максимального тиску на виході КС, максимум 
пропускної здатності, максимум акумулювання газу 

2 – 3 

3 Зміною розподілу витрати між однотипними ГПА до 1 

4 Перерозподіл потоків газу між магістральними газопроводами 3 – 4 

5 Перерозподіл потоків між цехами багатоцехових КС 6 – 8 

6 Вчасний перехід із дво – триступеневого стиску газу на одно – дво – 
ступеневий стиск газу 

до 23 

7 Перерозподіл об’ємів акумульованого газу до 5 

8 Управління температурним режимом транспорту газ до 5 

1. Притула Н. М. Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі 

(стаціонарний випадок). Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 

2007. – Вип. 5. — С. 146 – 155. 

2. Притула Н. М. Задачі оптимізації потокорозподілу в газотранспортних системах. Вісник 

Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології. — Львів, 2007. – № 604. — С. 220 – 227. 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Прикладна математика 

B.15 

УДК 519.6:533.1 

Математичне моделювання газодинамічних та 
фільтраційних процесів на підземних сховищах газу 
(програмний комплекс) 

Притула Н. М.1,2, к.т.н. 
Притула М. Г.1,2, к.ф.-м.н. 
Гринів О. Д.2 

1
 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України 
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 ТзОВ «Математичний центр» 
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В основі системи розрахунку режимів газосховища є її технологічна схема та 

розроблена математична модель підземного сховища газу (ПСГ), яка є максимально 

простою, адекватною існуючим процесам (газодинамічним, фільтраційним, дифузійним, 

термічним тощо) і яка дозволяє за прийнятний час отримати необхідний результат. Базовими 

математичними моделями ПСГ є: фільтраційна модель пласту, модель вибійної зони 

свердловин, газодинамічні моделі робочих колон свердловин та шлейфово-колекторної 

системи збору газу, дискретно-неперервна модель компресорної станції (КС). Розроблене 

математичне забезпечення (моделі, методи і алгоритми) дозволяють в процес розрахунку 

режимів роботи ПСГ включати моделі всіх існуючих технологічних об’єктів, які є 

присутніми на детальних технологічних схемах і які впливають на параметри 

потокорозподілу газу в технологічному ланцюжку пласт (пласти) – магістральний 

газопровід. Всі об’єкти, які входять в технологічний ланцюжок пласти – колектори – 

магістральний газопровід умовно можна представити у вигляді груп системних об’єктів. 

Серед них виділяють пласти – колектори. Інша група — об’єкти, які входять в технологічний 

ланцюжок вибій свердловин – робоча колона – шлейфово-колекторна система – вузол 

відключаючих пристроїв. Група об’єктів, яка включає системи підготовки, компримування, 

охолодження та вимірювання параметрів газу відносять до достискувальної компресорної 

станції (ДКС).  

Схема технологічного ланцюжка пласт – магістраль, як і ДКС, подається графом 

( , )sG E V , в якого кожне ребро ( , )i j V  має свій тип. Тип ребра відповідає технологічному 

об’єкту чи гідравлічному еквіваленту.  

Математична модель пласту-колектора. Більшість пластів – колекторів ПСГ мають 

незначну висоту та порівняно невеликі ухили, а тому їх можна вважати плоскими і 

горизонтальними. Як показують числові експерименти, таке припущення в багатьох 

випадках є виправданим. Пласт ПСГ будемо розглядати як двовимірну плоску область 
2R . На   задана множина точок (свердловин) з координатами { , }i ix y , 1,...,i n  та 

значення тисків ip  в цих точках.  

Границю   області   розіб’ємо на дві 1 2    , де 2  — зовнішня границя 

області  ; 1  — об’єднання границь областей i  , які охоплюють координати точок із 

відомими значеннями тисків ip . На   знайти розв’язок ( , , )p x y t  рівняння  

2 2

02 2 ( )
kh p kh p p

mh q t hp
x z x y z y t z


 

         
                

, (1) 



Прикладна математика  PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

B.16 

яке описує фільтрацію газу в пористому неоднорідному середовищі за наступних крайових 

умов: 

на 1

1

n

i

i

    задовольняється умова Діріхле: ( , ) , ( , )i i i i i ip x y p x y   1,...,i n ,  (2) 

а на 2  — умова Неймана: 2( , ) 0, ( , )p x y x y   ,   (3) 

де ; cos( , ), cos( , );
def

x y x y

k h p k h p
p x y

z x z y
     

 

   
    

   
  — зовнішня нормаль до 

області 2R ; ( , , ), ( , ), ( , ), ( , )k x y p m x y h x y x y  — коефіцієнти проникності, пористості, 

газонасичена товщина пласта та коефіцієнт газонасиченості відповідно; z  — коефіцієнт 

стисливості;   — коефіцієнт динамічної в’язкості; ( )q t  — густина відбору газу; 0p  — тиск 

повітря за нормальних (стандартних) умов.  

Відбори (закачування) газу з підземних сховищ здійснюються через n  свердловин, які 

розміщені в точках ( )i ix y , протягом деякого проміжку часу 1 2[ ]j jt t t    ( 1 )j J    Густина 

відбору визначається формулою:  

   0 0
1 2

1

1
( )

n

i i i i i

i

q t q x x y y t t t t
V

      
         



        (4) 

В останній формулі iq  — відбір газу з i –ої свердловини; ( )x  — дельта-функція 

Дірака;  jit t   — одинична функція Хевісайда; V — сумарний об’єм газу.  

Розв’язок задачі (1) – (3) будується методом скінченних елементів (МСЕ). 

Математична модель вибою свердловини. На вибійну зону свердловини припадає 

значна частина від загальних втрат тиску в пласті. Притік газу залежить від степені і 

характеру розкриття пласту – колектора. Часто в моделях підтоку необхідно враховувати і 

анізотропію пласту. 

За сферичного закону притоку газу розподіл тиску в вибійній зоні свердловини 

задовольняє рівнянню [1]: 

2 2
0 0 0

2
0 0 0

,
q qp

d dF dF
p hkp F p dh F




 

 
   

 
 

5 3

3/2

12 10 d

mk



 , (5) 

де 0 0 0, ,p q   — значення тиску, дебіту свердловини та густини газу в нормальних умовах; 

d  — діаметр зерен породи; m  — пористість пласту; k  — проникність в області дифузії; 

F  — площа поверхні фільтрації; h  — потужність пласту. 

Розв’язані задачі. Розроблені методи розв’язування достатньо повного набору 

прямих та обернених задач. Для однієї із заданих величин — середній пластовий тиск в 

області відбору, пластовий тиск для кожної свердловини, сумарний дебіт свердловин, дебіт 

кожної свердловини, а також однієї із величин на ГЗП — тиск, або витрата, моделюючий 

комплекс знаходить дебіт кожної свердловини, витрату чи тиск газу на ГЗП. 

1. Н.Притула, М.Притула, Р.Боровий, О.Химко. Математична модель Більче – Волицького 

сховища газу// “Львівська політехніка: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 

Львів, – 2010. – № 686. — 192 – 198. 
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Дослідженню руху багатокомпонентного газу в пористих середовищах присвячена 

незначна кількість робіт. Це визначається специфікою і складністю задач. Моделювання 

таких процесів приводить, як правило, до необхідності розв’язування нелінійних 

диференціальних рівнянь в частинних похідних, або їх систем, із змінними, зокрема 

розривними, коефіцієнтами за умов значної невизначеності. Рух двокомпонентного газу, 

який змішується в пористому середовищі є типовим процесом конвекції-дифузії. 

Конвективна складова в процесі руху газу в пористому процесі є на порядок більша ніж 

дифузна. При малій конвективній швидкості та врахуванні процесу змішування газів, 

необхідно враховувати одночасно процес конвекції-дифузії.  

Дифузія двох газів без врахування конвективної складової описується 

диференціальним рівнянням 

c c c c
D D D

x x y y z z

          
      

          
, (1) 

де параметр D  означає коефіцієнт взаємної дифузії газів А та В. Для його визначення 

побудовано багато формул, зокрема [1] 

 

0.51.5

2

1 1
AB

A BA B

T
D

m mp  

 
  

  
, 

де ,p T - тиск та температура в системі, Am  та Bm  - маси газів, A  та B  - параметри 

потенціалу Ленард-Джонса.  

Саксена М. та Саксена С. для обчислення коефіцієнта взаємної дифузії газів 

ABD ( 2 /см сек ) запропонували наступну видозмінену формулу Сезерленда [1] 

   

0.5

1.5

1 3 1 3

1 1

1 /

A B
AB

ABBA

AT
m m

D
p V V BT T

 
 

 


    

,  

де , ,,A B A BV T  - критичні об’єми ( 3 /см моль ) і температура ( K ) газів, p  - тиск в атмосфера, 

 
0.5

,A B A BT T T . Для неполярних газів 0.022023A  і 1.1756B  , тоді як для систем, що 

складаються з комбінації полярних і неполярних газів, 0.022023A  і 0.90116B  .  

Якщо відомі коефіцієнти самодифузії газів AAD  і BBD , то 
2

A B
AB AA BB

A B

m m
D D D

m m


 . 

Розглянемо джерело нагнітання газу. Опис розподілу тиску у вибраній під області 

доцільно вивчати у циліндричній системі координат (рис.1). Тут область пласту ПСГ 

моделюється циліндром, розбитим циліндричними поверхнями, де їх перпендикулярний зріз 

утворюють концентричні кола з центром в свердловині (рис. 1): І зона заповнена газом, що 
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відбирається; ІІ зона виникає внаслідок руху нагнітання газу, в результаті якого, 

защемлюється деяка частина пор; ІІІ зона заповнена газом, який нагнітається. Тоді рівняння 

для визначення розподілу тиску матиме вигляд [2,3] 

2

2
0

1p p D p

r r pr 

  
 

 

%
, (2) 

де   – радіус-вектор, проведений з центру свердловини, за Лейбензоном 

2 2
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 . 

Тут   ,    – початкове значення тиску та значення тиску на границі області. Розв’язок 

рівняння (2) за постійних крайових умов поданий в роботах [2-5]. 

Якщо відомий розподіл тиску, то швидкість руху газу визначається за формулою 

   
 

 

  

  
 (3) 

Тут   – абсолютна в’язкість газу,   – проникність пласту, зайнятого газом. Рівняння 

(1) має місце в другій зоні в тому випадку, коли її границі не зміщуються. В іншому випадку 

необхідно враховувати швидкість руху границь. За такої постановки задачі необхідно 

розглядати процес дифузії з врахування колективної 

складової, тобто з врахування швидкості руху першої зони. 

Тоді рівняння дифузії буде 

2

2

1c c c c
D

r r rr




    
         

за відповідних крайових умов. Тут   – швидкість руху газу в 

першій зоні, яка визначається формулою (3). Для спрощення 

аналізу впливу конвективної складової на процес дифузії 

розглянуто простішу модель, а саме дифузію газу в шарі 

товщини  , яка описується рівнянням 

  

  
  

  

  
  

   

   
 (4) 

за відповідних крайових умов, які запишемо у виді             ,             , 

            . Для узгодженості умов необхідно виконання рівності                  . 

Розв’язок рівняння (4) знайдено з використанням перетворення Лапласа. 

1. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М.:Наука. – 

1972.- 720 с. 

2. П’янило Я.Д., Лопух Н.Б., Галій П.П. Числова модель пласту підземного сховища газу на базі 

методу скінченних елементів // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – Вип.1. – С. 38-41. 

3. П’янило Я.Д. Моделювання процесу заміщення газів у пористих середовищах. – Прикл. 

проблеми мех.. і мат. – 2011.-Вип. 9.- С. 181-189. 

4. П’янило Я.Д., Лопух Н.Б., Галій П.П. Числова модель розрахунку поля швидкостей руху газу 

в пластах підземних сховища на основі методу скінченних елементів // Фізико-математичне 

моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип.14. – С. 24-29. 

5. П’янило Я.Д. Проекційно-ітераційні методи розв’язування прямих та обернених задач 

переносу. – Львів: Сплайн, 2011.-248 с. 
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Процеси масоперенесення відіграють важливу роль у довкіллі, суттєво впливають на 

протікання багатьох фізико-хімічних процесів та явищ, зокрема можуть визначати механізм 

та кінетику хімічних реакцій. При потребі досліджувати процеси дифузії в багатофазних 

середовищах, коли певні елементи фаз мають розміри співмірні з розмірами тіла, виникає не-

обхідність в розробці нових моделей і методів дослідження полів у випадкових структурах, 

зокрема, для різних розподілів фаз в області тіла [1]. В роботі стохастичні поля концентрації 

мігруючої речовини досліджуємо у двофазному шаруватому півпросторі, в якому включення 

розташовані за різними випадками гама-розподілу (рис. 1). 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. Можливі реалізації структури багатошарового півпростору для різних випадків гама-

розподілу включень 

Процес дифузії домішкової речовини у двофазному шаруватому півпросторі опи-

сується рівняннями дифузії, сформульованими для кожної з фаз: 
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де ),( tzc j  - випадкова концентрація домішкових частинок в області j ; j , jd  – густина і 

кінетичний коефіцієнт переносу в j ; jn  – кількість шарів фази j ; ij  – i -та однозв’язна 

область фази j , jni ,1 , 1,0j . 

В початковий момент часу домішкова речовина була відсутня в тілі, а далі на границі 

півпростору підтримується її постійне значення 
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На міжфазних границях накладено умови неідеального контакту для функції 

концентрації: 
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де lz  – випадкова координата “верхньої” межі шару 1l ; 1lh  – товщина включення 1l , l  – 

номер підшару, 1,1 nl  , 1n  – кількість включень. 
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Ввівши функцію концентрації ),( tzc  для всього тіла, яка задовольняє рівняння (1) або 

контактні умови (3), (4) та використовуючи апарат теорії узагальнених функцій контактна 

задача (1), (3), (4) зведена до рівняння масопереносу у всьому тілі. Отриманій крайовій задачі 

поставлено у відповідність еквівалентне інтегродиференціальне рівняння, з випадковим 

ядром, яке розв’язано методом послідовних наближень. Розв’язок отримано у вигляді ряду 

Неймана, а саме 

    
t

s tdzdtzctzLttzzGtzctzc
0 0

00 ),(),(,,,),(),( , (5) 

де ),(0 tzc  – розв’язок однорідної крайової задачі,  ttzzG  ,,, – функція Гріна даної задачі, 
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Усереднення поля концентрації домішкової речовини (5) проведено за ансамблем 

конфігурацій фаз для різних типів гама-розподілу включень [2], густина якого в загальному 

випадку має вигляд  
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де   – масштабний параметр,   – параметр форми. 

Для визначення усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації 

домішкових частинок одержано формулу у вигляді: 
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, (7) 

де ),( z  – неповна гама-функція. 

Підставивши у (7) відповідні вирази для концентрації домішки в однорідному півпро-

сторі та функції Гріна, знайдено розрахункові формули для усередненого поля концентрації 

та створене відповідне програмне забезпечення. 

Розглянуті наступні випадки розподілу (6): 1) 10   (рис. 1а); 2) 1  – експо-

ненціальний розподіл (рис. 1б); 3) 21   (рис. 1в); 4) 2  (рис. 1г).  

Показано, зокрема, що для експоненціального розподілу зі збільшенням масштабного 

параметра   у при поверхневій області тіла включення ущільнюються. А далі проміжок між 

включеннями збільшується, тобто зменшується ймовірність знаходження прошарок. При 

цьому зі збільшенням   усереднена концентрація спочатку зростає, а потім ущільнення 

прошарків в при поверхневій області призводить до зменшення концентрації домішки. 

1. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і 

регулярних структурах. – Київ: Наукова думка, 2009. – 302 с. 

2. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории 

вероятности и математической статистике. – М.: Наука, 1985. – 640 с. 
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Математичне моделювання нестаціонарних процесів 
конвекції-дифузії в регулярних структурах 

Дмитрук В. А.1,2, зав. лаб. ІТ 
Чернуха О. Ю.2, д.т.н., ст.н.с, зав. відділом 

1
 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

2
 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Дж. Дудаєва, 15, м. Львів, 79005, Україна) 

 

Розвиток таких галузей промисловості як космонавтика, атомна енергетика, а також 

необхідність ліквідації наслідків масштабних аварій на АЕС, спричинили підвищений інте-

рес до моделювання процесів перенесення у структурно неоднорідних твердих тілах для 

встановлення нових зв’язків будови тіла та його якісних характеристик, отримання нових 

композитних матеріалів з наперед заданими властивостями. Зокрема, представляють особли-

вий інтерес точні розв’язки конкретних контактно-крайових задач нестаціонарних процесів 

перенесення для кусково-однорідних систем. Для побудови точних аналітичних розв’язків 

таких задач узагальнено метод [1], який базується на використанні інтегральних перетворень 

за просторовими змінними окремо в контактуючих областях.  

Розглянуто дифузію домішки у двофазному шарі товщини 0x , який складається з пе-

ріодично розташованих областей двох типів, з урахуванням періодичного характеру конвек-

тивних явищ. Поверхні, що обмежують контактуючі області, перпендикулярні до поверхонь 

шару (вісь Ox  перпендикулярна до поверхонь тіла, Oy  - до поверхонь складових областей). 

При цьому області з коефіцієнтом дифузії 1D  мають ширину L2 , а з 2D  - l2 , крім цього в 

областях з коефіцієнтом дифузії 1D  масоперенос відбувається не тільки за дифузійним, а й 

конвективним механізмом з коефіцієнтом конвективного перенесення v . Врахувавши умови 

симетрії, виділено елемент тіла, на бічних поверхнях якого потоки дорівнюють нулю. 

Концентрації домішкової речовини ),,( tyxci  в областях i  визначаються з рівнянь 
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Прийнято такі крайові умови: 
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На міжфазній границі накладено умову неідеального контакту: 

LyLy
tyxctyxc
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1 , (5) 

де Ly   - поверхня контакту областей, 1  і 2  - коефіцієнти концентраційної залежності 

хімічного потенціалу частинок в областях 1  і 2 відповідно. 
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Доозначивши похідні від шуканих функцій на границі контакту з урахуванням другої 

умови (5), та застосувавши відповідні інтегральні перетворення до крайових задач (1), (3)-(5) 

і (2)-(5), тобто окремо в областях 1  і 2 , отримано розв’язок задачі у вигляді: 
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Функції )'(tgn  та )'(tgm  визначено з умови стрибка концентрації на границі контакту: 
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Проведено числовий аналіз отриманих розв’язків. Розрахунки виконано в природних 

безрозмірних змінних  ,  ,   [1]. На рис.1 наведені характерні розподіли функції (6). 

         

Рис. 1 Розподіли функції ),( g  в залежності від різних значень швидкостей 

конвективного переносу ( v =2, 2.5, 3, 3.25, 3.5) при =0.001 (рис.а) і різних значень 

=1, 5, 10, 15, 100 (рис.b)  

Треба зазначити, що із збільшенням значення параметру   (  25) функція ),( g  

може змінювати знак на проміжку ];0[ 0 , тобто результуюча потоку через границю контакту 

може змінювати свій напрям. 

1. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Дмитрук В.А. Математичне моделювання стаціонарних процесів 

конвективно-дифузійного масопереносу у бінарних періодичних структурах // Доповіді НАН 

України. – 2011. – № 7. – C. 46-51. 
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Прогнозування грошових накопичень за допомогою 
диференціальних рівнянь в частинних похідних 

Ковда Є. О., бакалавр, студент каф. КТ 
Бердник М. Г., к.ф.-м.н., доц. каф. КТ 

 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 
(вул. Карла Маркса, 35, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна) 

 

Прогнозування грошових накопичень сімей відіграє головну роль для будь-якої 

держави. На основі цих даних формується споживчий кошик, визначається купівельна 

спроможність населення, попит на певні групи товарів, яку собі можуть дозволити сім’ї в 

залежності від рівня їх прибутків та витрат, розраховується рівень мінімальної заробітної 

плати, щоб контролювати необхідний мінімальний рівень добробуту сімей тощо. 

Економічне прогнозування грошових накопичень – це процес розробки економічних 

прогнозів, заснований на наукових методах пізнання економічних явищ і використанні всієї 

сукупності методів та засобів економічної прогностики. 

Використовуючи відоме стохастичне параболічне рівняння грошових накопичень [1] 

для функції накопичення сімей       , а також значення функції щільності розподілу 
накопичення сімей в початковий момент часу    ), була сформульована задача Коші для 

диференційного рівняння з частинними похідними [3]: 

  

  
        

  

  
    (1) 

          ) (2) 

       — швидкість грошових накопичень. 

  — загальна сума грошей. 

  — час. 

     — функція щільності розподілу сімей по накопиченням в початковий момент. 

Використовуючи дані із Державного комітету статистики України [2] був 

побудований тренд за допомогою методу ковзаючого середнього для функції швидкості 

грошових накопичень сімей        .        знаходиться за допомогою функції        

(функціональна залежність грошових накопичень від часу і грошей). Так як        - 

відповідає за швидкість накопичень, то         
       

  
.  

Для побудови функції накопичень сімей використовувались дві таблиці [2], а саме: 

«Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство» та 

«Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство». 

Накопичення утворюються, якщо від сукупних ресурсів (доходів) відняти сукупні витрати.  

Використовуючи дані на протязі 2008 - 2010 років, була побудована нелінійна регресія 

залежності грошових накопичень від часу z   : 

                            (3) 

Функція z     представлена у вигляді полінома. Для перевірки наявності тренду 

використовувався критерій Фостера-Стюарта [4]. Були розраховані дві статистичні оцінки 

   і    : 
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                 , які мають розподіл Стьюдента з кількістю ступенів вільності 
   . При заданому рівні значимості        та ступенем вільності     знаходимо за 

таблицею Стьюдента  кр   0,76. Отже, | Т1| >  кр  та   |Т2| >  кр , це означає, що тренд існує. 

Для побудови функції щільності розподілу сімей по накопиченням в початковий 

момент часу        використовувались статистичні дані з таблиці [2] «Розподіл населення за 

рівнем середньодушових загальних доходів» за 2008 рік, в якості початкового моменту часу. 

       знаходиться за допомогою функції      (функціональна залежність кількості сімей 

від грошей). Так як        - це щільність, то        
     

  
   

Була побудована функція     : 

                     –                                            (4) 

Функція      представлена у вигляді полінома. Для перевірки регресійної моделі на 

адекватність був використаний критерій Фішера [4]. 

За критерієм Фішера було розраховано статистичне значення          . За 

допомогою таблиці розподілу критичних точок Фішера було отримано         . Отже,   > 

    , це означає, що модель адекватна спостережуваним даним. 

Використовуючи відоме стохастичне параболічне рівняння грошових накопичень (1) 

при відомих тренду для функції накопичення сімей та функції розподілу накопичення сімей 

в початковий момент часу, була сформульована задача Коші для диференційного рівняння 

першого порядку з частинними похідними. 

Використовуючи відомий метод розв’язку задачі Коші диференційного рівняння з 

частинними похідними, був одержаний її аналітичний розв’язок. 

Цей аналітичний розв’язок дозволив знайти щільність розподілу сімей в залежності 

від часу та суми накопичень. Для автоматизації розрахунків знаходження        була 
розроблена програма на Java. За допомогою розробленої програми були проведені 

розрахунки щільності розподілу сімей України після 2008 року. 

1. Ерофеенко В Т., Козловская И.С. «Уравнения с частными производными и математические 

модели в экономике». Изд.2 М.: Едиториал УРСС, 2004. 248 с 

2. www.ukrstat.gov.ua 

3. ІХ міжнародна науково-практична конференція MPZIS – 2011 Ковда Є.О., Бердник М.Г. 

«Програмно-математичне забезпечення моделювання грошових і матеріальних накопичень за 

допомогою стохастичних рівнянь». 

4. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. —816 с 
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(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

На сьогоднішній день найбільш поширеним методом дослідження металів з 

поверхнею поділу є метод функціоналу густини [1]. Проте за своєю суттю він є одно-

частинковим квантово-механічним підходом і внаслідок цього не дозволяє розрахувати 

термодинамічні характеристики металу. Альтернативою до цього підходу є запропонована у 

працях [2,3] квантово-статистична теорія металу з поверхнею поділу, яка дозволяє роз-

рахувати структурні та термодинамічні характеристики з коректним врахуванням багато-

частинкових кореляційних ефектів, що є також проблемою для методу функціоналу густини.  

У даній праці, використовуючи метод функціонального інтегрування [2,3], для 

великого термодинамічного потенціалу напівобмеженого металу в межах моделі «желе» 

         (  – температура,   – об’єм системи,   – хімічний потенціал) знайдено загальний 

вираз. Використовуючи його та співвідношення 

   (
  

  
)
   

   

де   – кількість електронів, отримано алгебраїчне рівняння для хімічного потенціалу  . 

Проведено числовий розрахунок великого термодинамічного потенціалу, хімічного 

потенціалу та тиску в системі взаємодіючого електронного газу і досліджено їхню залежність 

від концентрації електронів. 

1. Dreizler R.M. Density functional theory / Dreizler R.M., Gross E.K.U. Springer, 1990, 317 p. 

2. Костробій П.П. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–

частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали / Костробій П.П., 

Маркович Б.М. // Журн. фіз. досл. –2003. –Т.7, №2. –С.195–206. 

3. Kostrobij P.P. A new approach to calculate the thermodynamic potential of an inhomogeneous 

electron gas / Kostrobij P.P., Markovych B. M. // Condens. Matter Phys. –2003. –Vol.6, No.2(34). –

P.347–362. 
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Задачі цифрової фільтрації (ЗЦФ) зазвичай виникають під час попереднього оброб-

лення сигналів, зображень, експериментальних даних [1] тощо. У переважній більшості ви-

падків їх потрібно розв’язувати у режимі реального часу за умови обмеження обсягу обчи-

слювальних засобів. У зв’язку з цим необхідно розробляти високопаралельні алгоритми, орі-

єнтовані для реалізації на спеціалізованих обчислювальних системах. 

У роботі [2] для числового розв’язання одновимірної ЗЦФ було запропоновано опти-

мальний за швидкодією та використанням пам’яті паралельноконвеєрний алгоритм (ПКА), 

орієнтований на реалізацію на квазісистолічній обчислювальній структурі. У цьому випадку 

цифрова фільтрація полягала у виконанні деякої кількості переобчислень згладжування ма-

сиву значень змінних через рухоме вікно заданого розміру. Потім був розроблений квазісис-

толічний метод [3] побудови оптимальних за швидкодією алгоритмів розв’язання задач філь-

трації будь-якої вимірності. Зауважимо, що оптимальність у даному разі доводилась у класі 

алгоритмів, еквівалентних за інформаційним графом з точністю до виконання співвідношень 

асоціативності та комутативності для операції додавання. При цьому виявилось, що одержані 

результати є правильними і у випадку, коли замість операцій додавання (+) і множення ( ) 

розглянути будь-які інші дві операції, наприклад, логічні –   і  , теоретико-множинні –   і 

 , відшукання максимального (max) і мінімального (min) значення. Слід підкреслити, що в 

даному разі квазісистолічна обробка відрізняється від чисто систолічної тим, що під час неї 

дозволяється передача даних із однієї інстанції одразу в декілька точок прийому. Технічно це 

досить просто та ефективно реалізується на підставі використання в системах комутації і 

зв’язку оптоелектронних елементів. 

У даній праці нами розглядається задача фільтрації, згідно з якою переобчислення 

значення кожної змінної здійснюється через вікно, розмір якого заданий виключно для цієї 

змінної, тобто використовується процедура адаптивного згладжування. Для багатократного 

застосування згаданої процедури до масиву значень деякого вхідного сигналу запропоновано 

оптимальний за швидкодією ПКА. Зупинемося на цьому більш детально. 

Розглядувана ЗЦФ полягає у виконанні C переобчислень згладжування масиву зна-

чень змінних ),1( nixi   через рухоме вікно розміром iM . При цьому переобчислення зна-

чень здійснюється за формулою 

nifxx i
ssi

m

ms

i

i

i

,1;  



 , 

де 12  ii mM , а вагові коефіцієнти ),1;,( nimmsf ii
i
s   і значення ;,...,, 0100

xxx mm   

0,...,, 21 mnn xxx  – відомі константи, до того ж }{min
1

0 i
ni
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, }{max
1

0
i

ni
mim 


. 

Послідовний алгоритм розв’язання сформульованої задачі фільтрації має вигляд: 
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DOCtFOR ,1  

DOniFOR ,1  

0p  

DOmmsFOR ii ,  (1) 

;i
ssi fxpp    

pxi  . 

У наведеній конструкції крапка з комою вказує на кінець тіла циклу за змінною s. Згі-

дно з алгоритмом (1) для переобчислення ix  на t-му кроці використовуються значення 

11 ,...,,  imimi xxx
ii

, які є вже переобчисленими на цьому ж кроці. 

Запропонований у [3] квазісистолічний метод організації обчислень дозволяє підви-

щувати ступінь паралелізму завдяки конвеєризації, забезпечуючи при цьому функціональну 

еквівалентність з вихідним (послідовним) алгоритмом. На підставі цього методу нами побу-

довано паралельноконвеєрну версію алгоритму (1), яка має вигляд: 

SYNCHDOniFOR ,1  

))(2( 0
0 iimmDELAY ii

  

DOCjFOR ,1  

BEGIN  

DOMsFOR i,1  

BEGIN  (2) 

i
i

i xfTHENsIFx  0)1(  ,ii zxELSE   

),(),( ii
mshi

i
mshi xfz   

;END  

))1(2( max  immDELAY  

END . 

У наведеній конструкції (2) SYNCH – це тип паралельності, що означає синхронізацію 

зсунутих (у часі) між собою n паралельних гілок після виконання в них кожної операції; 

)(pDELAY – оператор затримки на p тактів;  0i – це номер змінної, для якої виконується рів-

ність }22{max22
1

0
0 imim i

nii



; ),( imsh – це такий умовний оператор: ])2/[)2/(( ssIF    

2/)1(12/  sELSEmsTHEN i ; ][a  означає цілу частину a; }{max
1

max i
ni

mm


 . Передба-

чається, що оператори ...ix  та ...iz , розділені комою, виконуються синхронно. 

Стосовно ПКА (2) сформульовано та доведено теорему про оптимальність його за 

швидкодією в класі алгоритмів, еквівалентних за інформаційним графом з точністю до вико-

нання співвідношень асоціативності та комутативності. 

1. Мозговой Д.К. Фильтрация радиометрических помех с пространственно-периодичной 

структурой / Д.К. Мозговой, В.И. Волошин, Е.И. Бушуев // Проблемы управления и инфор-

матики. – 2004. – № 3. – С. 97–106. 

2. Val’kovskii V.A. An optimal algorithm for solving the problem of digital filtering / 

V.A. Val’kovskii // Pattern recognition and image analysis. – 1994. – 4, № 3. – P. 241–247. 

3. Анисимов А.В. Построение оптимальных алгоритмов массовых вычислений в задачах ци-

фровой фильтрации / А.В. Анисимов, М.С. Яджак // Кибернетика и системный анализ. – 

2008. – № 4. – С. 3–14. 
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Багатопараметрична агрегаційно-ітеративна методика декомпозиції операторних 

рівнянь має численні застосування при дослідженні марківських процесів, задач 

математичної економіки і т.п. Ітеративне агрегування є зручним способом розпаралелення 

ітераційних процесів для їхньої реалізації у багатопроцесорних машинних режимах. 

Теоретичні дослідження мають фрагментарний характер. Вони стосуються переважно тих 

частинних випадків, коли йдеться про однопараметричні випадки для лінійних рівнянь 

вигляду bAxx   з неперервним додатним оператором A , що діє у банаховому просторі, 

напівупорядкованість у якому узгоджена з нормою і спектральний радіус  A  якого 

менший від одиниці (див. [1, стор. 155-158]). За допомогою методики із [2, 3] встановлені 

загальні результати про збіжність багатопараметричних методів ітеративного агрегування за 

припущень, що не вимагають знакосталості оператора A  і вільного члена b та нерівності 

  1A . Поширюємо цю методику на нелінійні рівняння вигляду 
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Встановлено умови, за яких послідовність 
  nx  збігається до розв’язку рівняння 
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, а також отримані оцінки похибок наближень. Жодних припущень щодо 

монотонності операторів iF , iF
~

 та щодо знакосталості матриць  ij ,     n

ij

n    і 

функціоналів i  не постулюємо. 

1. Красносельский М.А., Лифшиц Е.А., Соболев А.В. Позитивные линейные системы. – М.: 

Наука, 1985. – 256 с. 

2. Б.А.Шувар. О сходимости многопараметрических вариантов метода итеративного 

агрегирования. -Вестник львовского политехнического института, т.232. - Львов:1989, с.140-

142. 

3. Шувар Б.А. Ітеративне агрегування для нелінійних рівнянь у банахових просторах // 

Одинадцята Міжнародна конференція ім. акад. М. Кравчука. Матеріали конференції. - Київ: 

2006. - с. 663. 
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Методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, включаючи і жорсткі 

системи ДР, займають важливе місце серед чисельних методів, які входять у математичне 

забезпечення сучасних комп’ютерів для вирішення наукових та інженерних задач. 

Серед методів для наближеного інтегрування диференціальних рівнянь важливе місце 

займають методи, які використовують розвинення функції в ряд Тейлора. Вперше такий 

підхід для розв’язання диференціальних рівнянь  запропонував Ейлер. У сучасній математиці 

такі підходи використовували Адамс Е., Мур Р., Ралл Л. та багато інших. Похибка цього 

методу залежить від радіуса збіжності в ряду Тейлора та кількості членів розкладу (відрізку 

виття) в ряд Тейлора. 

Крім розвинення в ряд Тейлора, для розв’язання диференціальних рівнянь 

використовують розвинення в ланцюгові дроби різного виду. Також застосовуються 

дробово-раціональні наближення, двоточкова формула Тейлора, розклад у ланцюгові дроби, 

методи табулювання, сегментної апроксимації функцій та багато інших. У деяких підходах 

використовують як базовий метод розвинення в ряд Тейлора, але завдяки використанню 

нев’язки стає можливим використання початкового наближення шуканої функції на 

заданому інтервалі, що дозволяє збільшити радіус збіжності та скоротити число 

використаних членів ряду для досягнення необхідної точності. Треба відмітити, що 

розвинення функцій за нев’язками взагалі, включаючи розвинення функцій в ряд, у багатьох 

випадках дозволяє знаходити розв’язок диференціального рівняння тоді, коли він має 

особливі точки в дійсній або комплексній площині на відрізку інтегрування. 

Однак до останнього часу розвинення функцій за нев’язками в більшості випадків 

використовувались для обчислення елементарних та спеціальних (математичних) функцій на 

комп’ютерах, створення генерувальних алгоритмів та на їх основі відтворення нового типу 

методів розв’язування диференціальних рівнянь. 

Хоч для цих цілей розглядалися функції в основному однієї змінної, такий підхід 

може бути розширений на клас функцій багатьох змінних. Це означає, що розвинення 

функцій за нев’язками є потужним інструментом для інтегрування диференціальних рівнянь 

різного виду наближеними чисельно-аналітичними методами. 

Розвинення такого типу може міняти швидкість наближення залежно від обраного 

початкового наближення. Характерним для розвинення в ряди нев’язок є те, що додавання 

нових членів розвинення виконується без перерахунку решти коефіцієнтів, оскільки це 

необхідно робити у випадках найкращих рівномірних наближень. 

Розглядувані методи застосовуються у багатьох практичних задачах. Це, наприклад, 

задачі прогнозування, оцінювання ризиків фінансових установ (актуарні задачі), задачі 

розпізнавання образів, задачі оцінювання якості матеріалів та неруйнівного контролю у 

матеріалознавстві. Задачі розпізнавання образів тісно пов’язані з задачами штучного 

інтелекту, які базуються на різних алгоритмах навчання нейронних мереж, що адаптуються 

до змінних умов навколишнього середовища (змінних входів). 
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Побудова моделі кожного з фізичних процесів пов'язана з певними припущеннями як 

у фізичних процесах, так і при побудові математичного апарату їх дослідження. Більшість 

часто вживаних математичних моделей руху газу в трубопроводах отримуються з 

врахуванням того, що зміною густини газу з часом можна знехтувати. Очевидно, що якщо 

такі моделі використовувати для управління процесами, то це може привести до втрати 

адекватності на деяких просторово-часових інтервалах. Тому є сенс дослідити процес руху 

газу без накладання вказаного вище припущення. 

Метою роботи є дослідження моделей руху газу в трубопроводах та модифікація їх 

таким чином, щоб в обчислювальному процесі брали участь числа однакових порядків. 

Основні результати. Рух газу в трубопроводі в нестаціонарному ізотермічному 

режимі описує взаємопов’язана система диференціальних рівнянь у частинних похідних [1]. 

  

  
 

    

  
 

     

  
    

     

  
 

 

  

  

  
    (1) 

Для замикання системи рівнянь використовують рівняння стану газу [1, 2].  

        (2) 

Коефіцієнт стисливості  , який описує відмінність реального газу від ідеального, 
можна обчислювати за емпіричною формулою [3]          ⁄ , де   – вимірюють в 

атмосферах, а                   ,    – температура газу за Цельсієм;   – газова стала. 

Перше рівняння системи (1) отримано з врахуванням того, що зміною густини газу з часом 

можна знехтувати. В протилежному випадку система має вигляд 

  

  
 

    

  
  

  

  
    

     

  
 

 

  

  

  
    (3) 

де   – швидкість звуку в газі. На практиці значення тисків є порядку 10
6
, а значення 

швидкостей – порядку десяти. При дослідженні системи рівнянь (3) числовими методами 

варто записати її на такі ключові функції, що будуть приймати значення однакових порядків. 

Такі заміни суттєво покращать стійкість числових методів, які використовуються в алгоритмі 

розв’язування. З цією метою використаємо співвідношення          та      . Тоді 

систему (3) запишемо наступним чином 

 
  

  
 

   

  
 

  

  
     

  

  
 

  

  
 

 

  

  

  
    (4) 

Розглянемо один зі способів лінеаризації системи рівнянь (4), який дає змогу будувати 

ітераційний процес її розв’язування. У першому рівнянні системи (4) другий доданок 

запишемо так           ⁄    ̃        ⁄ , а в другому рівнянні      ⁄   ̃    ⁄ . Тут  ̃ – 

наближене значення швидкості руху газу на попередньому кроці ітерації. Якщо ввести 

позначення 
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то вихідну систему можна записати у вигляді 

  
  

  
     

  

  
      

  

  
 

  

  
   

  

  
    (5) 

За початковий стан розглядуваного нестаціонарного процесу приймаємо стаціонарний 

стан газу, який описується наступними формулами 

          
     
           (           

     
  )   ⁄   (6) 

Задача математичної фізики в полягає в наступному. Знайти розв’язок системи (5) за 

початкового стаціонарного розподілу параметрів системи (6) та граничних умовах на тиск, 

або швидкість газу, зокрема 

                   
                         

       

Тут   ,     – тиски газу у вихідному та новому стаціонарному стані течії газу і 

параметр   , який характеризує швидкість переходу з одного стану в інший на початку 

трубопроводу;   ,    ,    – аналогічні параметри в кінці трубопроводу. 

Результати числового моделювання подані на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Розподіл об’ємних витрат газу в часі для різних вхідних систем рівнянь 

Висновки. 

 Проведені числові експерименти показують, що для стабільного розрахунку 

газодинамічних параметрів (запасу газу, розподілу тиску, тощо) задання крайових умов 

необхідно узгоджувати з початковими умовами задачі.  

 Відхилення значень отриманих результатів при використанні різних вхідних систем 

рівнянь є меншими при виході процесу на новий стаціонарний режим, ніж всередині 

процесу, що свідчить про стійкість використовуваних методів. 
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Н.Лопух, М.Притула, Я.П’янило, Я.Савула // Вісник Націо-нального університету “Львівська 
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Побудова узагальненої моделі олігополії Курно-Пу та 
дослідження стійкості її точки рівноваги 

Кавалець І. І., аспірант каф. ПМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Олігополія (oligopoly) – структура ринку, при якій в одній галузі домінує невелика 

кількість конкуруючих фірм, при цьому хоча б одна або дві з них виробляють значну частку 

продукції даної галузі, а поява нових продавців ускладнена чи неможлива. Олігополія – 

переважаюча форма ринкової структури. До олігополістичних галузей належать 

автомобільна, сталеплавильна, нафтохімічна, електротехнічна та комп'ютерна індустрії. 

Продавці на олігополістичному ринку знають, що коли вони або їхні суперники змінять ціни 

чи обсяг продажів, наслідки вплинуть на прибутки усіх фірм на ринку. Продавці 

усвідомлюють свою взаємозалежність. Реакція, яку який-небудь продавець очікує від фірм, 

які конкурують з ним, у відповідь на зміни встановлених ним ціни, обсягу випуску чи зміни 

діяльності в області маркетингу, є основним чинником, що визначає його рішення. Реакція, 

яку окремі продавці чекають від своїх суперників, впливає на рівновагу на олігополістичних 

ринках. 

Найбільш вивченою є модель дуополії, коли на ринку є лише дві фірми [1]. Значну 

увагу приділено саме дослідженню керування хаосом, який виникає в даній моделі. Деякі 

методи, такі як DFC-метод [2], OGY-метод контролю хаосу, метод розміщення полюса [3] 

були застосовані до моделі Курно. Але розгляд олігополістичного ринку на випадок лише 

дуополії є досить обмеженим, тому природнім постає питання побудови узагальненої моделі. 

Позначимо фірми-олігополісти через F1, F2, … Fn, обсяги випуску кожної складають 

q1, q2, … qn, відповідно. Введемо припущення Курно та Пу, щоб отримати вигляд функцій 

реакції. 

Припущення Курно (узагальнене). Кожна i-та (i=1,2,…,n) фірма-виробник очікує від 

свого j-го конкурента (j=1,2,…,n , ij  ) пропозиції такого обсягу продажу в поточний 

період, як і в попередньому періоді. 

Припущення Пу 1 (узагальнене). Приймається, що ринковий попит є ізоеластичним, 

тобто ціна p відповідає повному попиту q, тобто p=1/q. 

Припущення Пу 2 (узагальнене). Товари є взаємозамінними так, що попит рівний 

постачанню, тобто q = q1 + q2 + … + qn. 

Припущення Пу 3 (узагальнене). Конкуренти мають сталі, але різні граничні витрати. 

Позначимо їх через ci, i = 1,…,n. 

Базуючись на цих припущеннях, функції реакції для фірм F1, F2, … Fn мають вигляд 
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можна записати у вигляді 
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Дослідимо стійкість точки рівноваги ),,,( **
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1 nqqq  . Для цього лінеаризуємо систему 

(1) в околі рівноважної точки. Введемо позначення niqtqtq i
ii

,,2,1)()( ,
*   і 

перейдемо до системи рівнянь у відхиленнях. Лінеаризувавши отриману систему в околі 

рівноважної точки, отримаємо систему, яка в матричній формі має вигляд 

   tqPtq  1 , (3) 

де         Tn tqtqtqtq 1,...,1,11 21   ,         Tn tqtqtqtq  ,...,, 21 . 

P – матриця вигляду: 
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Стійкість системи (3) обумовлюється характеристичним рівнянням   0det  IP  . 

Точка рівноваги ),,,,,( **

4

*

3

*

2

*

1 nqqqqq   є стійкою за умови 1 . Тобто, щоб отримати 

умови стійкості, потрібно знайти розв’язки даного рівняння та здійснити перевірку того, чи 

всі розв’язки цього характеристичного рівняння знаходитимуться всередині одиничного 

кола. 

1. Puu T. Attractors, Bifurcations, and Chaos: Nonlinear Phenomena in Economics. Springer, New 

York, 2000. 

2. Chen L., Chen G. Controlling chaos in an economic model // Physica A. – 2007. – No.374. – Pp. 

349-358. 

3. Matsumoto A. Controlling the Cournot–Nash chaos // Journal of Optimization Theory and 

Applications. – 2006. – No.128. – Pp.379-392. 

4. Matsumoto A., Szidarovszky F. Stability, Bifurcation, and Chaos in N-Firm Nonlinear Cournot 

Games // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2011. 
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Розробка програмного забезпечення з застосування 
Message Passing Interface для розв’язування задач 
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(вул. Карла Маркса, 35, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна) 

 

Одним з розповсюджених у наш час методів розв’язання задач математичної фізики, 

яких дозволяє ефективно розв’язати дану проблему, є метод скінченних елементів. Даний 

метод являє собою ефективний чисельний метод розв’язання інженерних та фізичних задач. 

Широке використання цього методу в значній мірі пояснюється простотою фізичної 

інтерпретації основних його обчислюваних операцій, великою геометричною гнучкістю та 

застосуванням до широкого класу рівнянь в частинних похідних. 

Одним з типів задач, для яких застосовується метод скінченних елементів, є задачі 

теплопровідності. В багатьох інженерних задачах важливим аспектом є знання розподілу 

температури в тілі. Кількість тепла, яка підводиться до тіла або яку воно втрачає, може бути 

обчислене, якщо відомо розподілення температури.  

Задачу теплопровідності запишемо у вигляді [1]: 

(   
          

       
          

       
          

   )       (1) 

      |     (2) 

(   
  

  
      

  

  
      

  

  
  )     (           )    (3) 

             - коефіцієнти теплопровідності матеріалу,   - коефіцієнт теплообміну 

матеріалу,    – температура навколишньої середи,           - направляючі косинуси вектора 

зовнішньої нормалі до граничної поверхні,   – гранична поверхня, на якій відома 

температура,          – значення температури в точці        , яке необхідно знайти. 

Дана задача може мати крайові умови першого роду (2) або третього роду (3). 

Розв’язання рівняння (1) з крайовими умовами (3) можна замінити задачею пошуку 

мінімума функціонала: 

Ф Т  ∫
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Поставлену задачу розв’яжемо методом скінчених елементів. Оберемо довільний 

трикутний елемент з номером е. Позначимо його вершини через i, j та k. 

Кожному вузлу поставимо у відповідність функцію форми: 

  
   

 
 

  
                     (5) 

А – площа елементу. 

Тоді температуру в межах трикутника можна визначити за допомогою функцій форм 

та значень температури   ,   ,    у вузлах трикутника: 
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   (6) 

Функціонал (4) можна представити у вигляді суми функціоналів Ф
    Т , кожен з яких 

відображує вклад у функціонал (4) елемента з номером е: 

Ф Т  ∑ Ф
    Т 

  
     (7) 

Мінімум функціонала (4) знаходимо з умови: 

 Ф Т 

 {Т}
 ∑

 Ф е  Т 

 {Т}
 { }

  
    (8) 

Функціонал Ф
    Т  можна представити у вигляді: 

Ф
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[ ] [ ][ ]{    }   ∫

     {    }   ∫
    

 

 
 (        

  
 )   ∫

     {    }     (9) 

  - глобальний вектор температур, [ ] - матриця градієнтів для функції форми (4), яка 

має вигляд [
      

      
], [ ]=[

  
  

]. 

Продиференціюємо функціонал (9). З формули (8) отримаємо систему алгебраїчних 

рівнянь 

    {    }       (10) 
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[ ] [ ][ ]   ∫

     [ ] [ ]   (11) 

      ∫
     [ ]    ∫

     [ ]    ∫
       [ ]    (12) 

Для розв’язання задачі теплообміну методом скінченних елементів була розроблена 

програма на мові С, яка дозволяє отримати систему (10) автоматично з урахуванням заданих 

параметрів. 

При великій кількості вузлових елементів система (10) має велику розмірність, що 

ускладнює її розв’язання та значно збільшує час обчислення. Для покращення швидкісних 

показників розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь були розроблені паралельні 

алгоритми, які дозволяють ефективно розподіляти навантаження між декількома процесами. 

Використовуючи MPI та мову програмування С за допомогою бібліотеки MPICH2 

було створено програмно-математичне забезпечення, яке реалізує стабілізований метод 

біспряжених градієнтів [2]. Він ефективно розпаралелюється, забезпечуючи відчутний 

приріст у швидкості рішення рівнянь. 

Стабілізований метод біспряжених градієнтів може бути застосований для більшості 

систем рівнянь, завжди дає точне рішення(якщо не враховувати машинну помилку). 

Недоліком цього методу є те, що вихідна матриця повинна бути добре обумовленою, але 

метод припускає використання передобумовлювачів для погано обумовлених систем. Даний 

метод при розпаралелюванні показав себе ефективним. 

Метод BiCGStab містить п'ятнадцять операцій, з них три операції, які не підлягають 

розпаралелюванню. Таким чином теоретичне прискорення за законом Амдала дорівнює: 

  
 

         
  (s-кількість процесів). 

1. Сигерлинд Л. «Применение метода конечных элементов» Изд «Мир»,1976. – 393 с 

2. ІХ міжнародна науково-практична конференція MPZIS – 2011 Гаркуша О.В., Бердник М.Г. 

«Програмне забезпечення розв’язання систем алгебраїчних рівнянь з застосуванням Message  

Passing Interface». 
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Темою наукової роботи є знаходження оптимального рішення задачі 

автотранспортних перевезень за допомогою ланцюгів Маркова. 

Марковські процеси відіграють величезну роль у моделюванні систем масового 

обслуговування (СМО), а також у моделюванні і виборі стратегії управління соціально-

економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. Саме тому теорію марковських 

процесів зручно використовувати для моделювання автотранспортних перевезень та 

знаходження оптимального рішення задачі. 

В період переходу до ринкової економіки при становленні нових видів організації 

виробничого процесу однією із головних проблем є підвищення ефективності управління на 

всіх рівнях, вміння прогнозувати доходи і витрати, створювати економіко-математичні 

моделі для прийняття науково-обгрунтованих рішень. 

Аналіз сучасного стану транспортних перевезень показав, що спостерігається 

тенденція скорочення більшості етапів життєвого циклу транспорту, обумовлена прагненням 

виробників швидше і максимально повно задовольняти потреби суспільства. 

Саме тому моделювання виробничої програми з експлуатації рухомого складу є дуже 

актуальним. Основними підсумковими показниками розрахунку виробничої програми є 

коефіцієнт технічної готовності, коефіцієнт випуску, річні пробіги автомобілів і перевізні 

можливості АТП. Величина перевізних можливостей АТП в значній мірі залежить від 

коефіцієнта випуску автомобілів. 

Під час створення наукової роботи була розроблено програмно-математичне 

забезпечення (мова С++) для моделювання виробничої програми з експлуатації рухомого 

складу, а також для моделювання оцінки можливих варіантів функціонування 

автотранспортної організації та прогнозування економічності перевезень. Проведено аналіз 

процесу експлуатації групи автомобілів як випадкового процесу з дискретними станами і 

безперервним часом (пробігом). Наведено результати розрахунків основних показників 

виробничої програми автотранспортного підприємства (АТП): коефіцієнта випуску 

автомобіля, коефіцієнта технічної готовності, середня кількість автомобілів у кожному з 

станів на АТП. 

У ході роботи була розроблена програма, яка дозволяє оцінити показники надійності 

роботи рухомого складу, на основі яких розраховується програма виробництва транспортних 

послуг і виконується прогноз розмірів відповідних споживаних матеріальних потоків. 

Програма дозволяє прогнозувати середню чисельність автомобілів в кожному з станів. На 

основі цих даних розраховується річний пробіг, коефіцієнт технічної готовності і коефіцієнт 

випуску автомобілів.  

Основними підсумковими показниками розрахунку є інтенсивності переходів 

автомобіля зі стану в стан, коефіцієнт технічної готовності і коефіцієнт випуску. Складена 

система рівнянь Колмогорова, за допомогою якої отримуються ймовірності знаходження 

автомобіля в одному з можливих станів. За допомогою оптимальної стратегії управління в 
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марковських ланцюгах отримано вектор оптимального прибутку для автотранспортного 

підприємства та очікуваний прибуток у будь-який наступний період. 

Для моделювання коефіцієнта випуску автомобілів скористались апаратом 

марковських дискретних випадкових процесів з неперервним часом, як ефективним апаратом 

дослідження. Оскільки будь-яка ймовірнісна модель більш адекватно, ніж детермінована, 

описує модельований реальний процес. На підставі такої моделі в роботі було доволі точно 

спрогнозовано очікувані значення оптимального вектора прибутку та вектора винагороди  

випадкового процесу.  

Розроблена програма надає розрахунки, які важливі для підтримання високого рівня 

надійності, зниження витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобільного 

транспорту, забезпечення ефективного функціонування системи організації ТО і ремонту. 

Удосконалення організаційних форм і систем управління технічним обслуговуванням і 

ремонтом автотранспортних засобів (АТЗ) на основі сучасних інформаційних технологій і 

моделювання дозволяє скоротити витрати на ТО і ремонт і тим самим знизити собівартість 

транспортних послуг. 

У роботі було розглянуто система диференційних рівнянь Колмогорова з дев’ятьма 

станами. Система було спрощена і вирішена за допомогою нормувальної умови. 

За допомогою матричної експоненти розв’язана система рівнянь Колмогорова у 

аналітичному вигляді та отримані значення ймовірностей знаходження у кожному з станів.  

В результаті дослідження групи з 16 автомобілів однієї моделі та віку були отримані 

наступні результати (на кінець досліджуваного інтервалу пробігу):        ; КТГ=0,34. 

Для досліджуваної групи автомобілів вантажообіг, що виконується автомобілями i-тої 

моделі, P = 685 551 ткм; обсяг перевезень АТП Q = 22 852 т при наступних значеннях 

коефіцієнтів: q = 2т (вантажопідйоність автомобіля i-тої моделі); γ = 0,9 (коефіцієнт 

використання вантажопідйомності автомобіля i-тої моделі); β = 0,4 (коефіцієнт використання 

пробігу автомобіля i-й моделі);      = 30 тис. км (середня відстань перевезення тонни 

вантажу). 

На основі здобутих даних можна сказати, що вихідними даними для розрахунку 

виробничої програми по ТО і ремонту рухомого складу є виробнича програма по 

експлуатації та інформація про технічний стан автомобілів (періодичності ремонтно-

профілактичних впливів (РПВ), час проведення ТО і ремонтів, стратегії їх виконання, 

показники довговічності агрегатів та автомобілів і т. д.). Використовуючи інформацію про 

технічний стан автомобілів визначаються провідні функції потоків ТО, ПР, КР. 

Дана робота може бути використана в процесі навчання студентів, при вивченні 

ланцюгів Маркова курсу «Випадкові процеси». Робота може бути використана для 

підвищення ефективності управління автотранспортним підприємством на всіх рівнях, 

вміння прогнозувати доходи  і витрати, створювати  економіко-математичні моделі для 

прийняття  науково-обгрунтованих рішень. 

1. В.С. Лукинський, В.І. Бережной, Є.В. Бережна, Е.И. Зайцев, І.А. Цвиринько. Логистика 

автомобільного транспорта: Навчальний посібник. – Москва: Видавництво «Фінанси і 

статистика», 2004. – 368 с. 

2. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, 

соціології, екології: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 226 с. 
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Транскордонні регіональні системи (ТРС) відносяться до складних соціально-

економічних систем, які інтенсивно розвиваються під дією міжнародної економічної 

інтеграції. У зв'язку із розширенням та поглибленням економічного співробітництва 

прикордонні регіони стали зонами контакту національних господарств країн-сусідів. Значну 

увагу цим проблемам приділили вчені М.Долішній, Н.Мікула, Є.Кіш, М.Козоріз, А.Мокій. 

Вирішальною умовою існування та розвитку ТРС є створення інформаційного й технічного 

середовища для ефективного управління ресурсами та системою в цілому. 

Структура інформаційних процесів в ТРС є такою: первинне інформаційне 

середовище (інформаційне поле); вхідний інформаційний фільтр; подання інформації в 

середині системи; формування вторинного інформаційного середовища, аналіз реакції 

користувачів (критерій інформаційної діяльності). Управління всіма видами інформаційних 

ресурсів вимагає вирішення таких задач: управління обробкою й рухом інформації; 

управління використанням інформації. Розрізняють чотири види інформаційних потоків в 

ТРС: обмін між структурами й зовнішнім середовищем (міждержавні та внутрішньодержавні 

інституції, реклама, зв'язки із громадськістю тощо); міжрівневий обмін інформацією (спадні 

потоки інформації; висхідні потоки інформації); горизонтальний обмін інформацією (потоки 

інформації місцевих територіальних громад); неформальний обмін інформацією 

(інформаційні потоки між суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва). 

В основу проектування експертної системи управління інформаційними потоками 

покладемо нечіткі множини та логіку [1]. Використання лінгвістичних змінних значно 

розширює можливості моделювання «базису знань». Теорія нечітких множин дає можливість 

створити структуру представлення «базису знань» з мінімально визначеною інформацією для 

операцій з нечіткими значеннями істинності, тощо. Правила управління визначаються 

нечіткими множинами та відповідними функціями належності: якщо    належить нечіткій 

множині Ak з функцією належності       ,      , то    належить нечіткій множині Ck з 

функцією належності       ,       (      ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅ ), Ak, Ck – лінгвістичні 

величини (стан системи повинен відповідати нечіткій інформації). Якщо задано: <X 

належить A> то <Y належить C>. Щоб отримати кінцевий висновок можна використати 

композиційне правило: 
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Такі лінгвістичні поняття достатньо гнучко моделюють правила підтримки 

управлінських рішень в умовах невизначеної інформації.  

ТРС використовують інформацію, яку часто отримати в «точному» вигляді є 

надзвичайно важко або взагалі неможливо. Тому, розробка та використання експертних 

систем управління інформаційними потоками в ТРС дасть можливість організувати 

ефективну підтримку програм транскордонного співробітництва. 

1. Прикладные нечеткие системы: Перевод с япон./ К. Асаи, Д. Ватада, С. Иваи и др.; под ред. Т. 

Тэрано, К. Асаи, М. Сугено. - М.: Мир, 1993. 
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Точну триточкову різницеву схему (ТТРС) та її алгоритмічну реалізацію через 

триточкові різницеві схеми (ТРС) високого порядку точності для розв’язування крайової 

задачі для нелінійного звичайного диференціального рівняння на півосі побудовано в [1]. 

Розглянемо крайову задачу для системи нелінійних звичайних диференціальних 

рівнянь другого порядку на півосі 

,0)(lim ,)0(),,0(),,( 12
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Для задачі (1) побудовано та обґрунтовано ТТРС з точною нелінійною краєвою 

умовою на правому граничному краї сітки. Для реалізації ТТРС для задачі (1) побудовано 

відсічену ТРС порядку точності 2[( 1) 2]n n   ([ ]Ч  — ціла частина) вигляду 
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а 2 ( , )N xY u , 2 ( , )N xZ u  — розв’язки допоміжної крайової задачі на інтервалі [ , )Nx   
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Прогнозування щільності розподілу цінних паперів за 
допомогою задачі Коші для диференціальних рівнянь в 
частинних похідних першого порядку 

Швець М. В., 
Бердник М. Г., к.ф.-м.н., доц. каф. КТ 

 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 
(вул. Карла Маркса, 35, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна) 

 

В роботі використовуючи теорію стохастичних диференційних рівнянь, розроблено 

математичну модель та програмне забезпечення для розрахунку щільності розподілення 

акцій, за допомогою якого можливо було б робити прогнозування вартості цінних паперів на 

майбутні періоди. 

Якщо припустити, що в початковий момент часу 0t  акції розподілені на піввісі 

 x0  та відома функція їх розподілу  x , то можна визначити щільність акцій  txu ,  з 

параболічного рівняння для щільності акцій в послідуючі моменти часу 0t . Для цього 

необхідно розв’язати наступну змішану задачу для напівнескінченного простору  x0
[1]: 
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Припустимо, що  0 cb . Тоді диференціальне рівняння (1) можна переписати в 

наступному вигляді: 
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Виконуючи заміну    txvetxu t ,,  , отримаємо: 
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Таким чином, отримали задачу Коші (4) для лінійного однорідного рівняння в 

частинних похідних першого порядку. Розв’язав задачу Коші [2], отримали наступний 

розв’язок: 

)(e)(e),( ln xtftxv    

Повертаючись до старих величин отримуємо такий розв’язок первинної задачі: 

  )(e, ln xttetxu    

При проведенні аналізу на фінансових ринках прийнято працювати не з 

послідовністю цін, а з послідовністю відносних змін. В роботі для розрахунку відносних змін 

використовувалась різниця поточної ціни та мінімальної. Для пошуку функції розподілу 

випадкової величини (відносної зміни вартості акції) було застосовано теорію регресивних 

моделей. Аналіз було проведено до реальних даних,  а саме вибірки вартості акцій компанії 
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Microsoft на протязі 100 днів (з 23 серпня по 31 грудня 2011 р.) За отриманими результатами 

функція розподілу буде мати наступний вигляд: 

2004253,0223245,0)( xxx   

Програмне забезпечення, написане на мові об’єктно-орієнтованого програмування C#, 

реалізоване у середовищі розробки Microsoft Visual Studio 2010 та функціонує на будь-якій 

операційній системі, на котрій встановлено Microsoft .NET Framework версії 4.0 або вище. В 

ході роботи було розроблено програмний засіб для моделювання динаміки вартості цінних 

паперів та отримано наступний результат. 

 

Рис. 1. Графік прогнозної  щільності. 

Результати досліджень можуть бути корисними при плануванні операцій з цінними 

паперами, а також при аналізі процесів на ринку цінних паперів. 

1. Ерофеенко В.Т., Козловская И.С. Уравнения с частными производными и математические 

модели в экономике. –М., 2004. 

2. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. –М., 1959. 
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моделюванні занурення жорсткого контуру довільної 
форми 

Тудоран В. А., ст. викл. каф. ПЗАС 

 Національний університет кораблебудування 
(пр. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна) 

 

При розрахунках хитавиці суден розглядається задача моделювання вертикального 

переміщення жорсткого контуру, що перетинає вільну поверхню води, з метою визначення 

гідродинамічних навантажень. Задача розв’язується у нелінійній постановці. Область течії 

обмежена зануреною частиною контуру, вільною поверхнею рідини, віссю симетрії та 

довільною лінією на відстані, де її впливом на течію поблизу контуру можна знехтувати. 

Задача ефективно розв’язується комплексним методом граничних елементів (КМГЕ) за 

Ейлерово-Лагранжевою схемою [1]. 

При значних пересуваннях жорсткого контуру в околі зони стику вільної поверхні й 

контуру розвиваються великі швидкості, що призводить до утворення тонкої смужки 

рідини – так званого бризкового струменю (рис. 1а). Це є причиною руйнування границі на 

вільній поверхні, створення турбулентності, особливо при невеликих кутах між жорстким 

контуром й вільною поверхнею. При невеликих кутах між жорстким контуром й вільною 

поверхнею помилка обчислювальних методів біля точки перетину є причиною переходу 

точок струменю на точки вільної поверхні й розрахунок стає нестійким. Теорію 

комплексного потенціалу можна застосовувати для безвихрової течії за умови цілісності 

границі. Враховуючи, що тиск на контур у області бризкового струменю близький до 

атмосферного, впливом струменю на контур й область течії можна знехтувати.  

Для подолання цієї проблеми в ряді робіт [2,3] використовується штучне відрізання 

струменю. У роботі [2] пропонується відрізання струменю при корені у напрямку нормалі до 

жорсткого контуру. Такий спосіб дає гарні результати при великих кутах нахилу контуру до 

вільною поверхні. Але цей метод призводить до проблеми «прямого кута». На вільній 

поверхні задано потенціал, з якого визначається швидкість течії вздовж поверхні, тобто 

нормальна до контуру швидкість; на контурі задана функція току, яка дає нормальну до 

контуру швидкість. У зону стику можуть виникати протиріччя між цими швидкостями. При 

непрямому куті перетину контуру й вільної поверхні таке протиріччя пом’ягшується за 

рахунок дотичної складової. При вертикальному борті і незбуреній вільній поверхні 

нормальна до борту швидкість дорівнює 0 й з боку контуру і з боку вільної поверхні, тому в 

цьому випадку проблема не виникає. 

У роботі [3] запропоновано метод відрізання з контролем кута перетину контуру й 

вільної поверхні. На кожному кроці значення кута перетину контуру й вільної поверхні 

повинно бути більше за порогове. Цей спосіб є гнучкішим, до того ж дозволяє контролювати 

появу не тільки гострих кутів, що утворюються бризковими струменями, а й прямих. Проте 

автори проблему «прямого кута» не розглядають. 

Представлені у роботах [2,3] методи дають результати при різних кутах нахилу 

контуру до горизонталі. Але результати представлені для тестових прикладів стосовно 

клину, де кут нахилу контуру до горизонталі постійний. У реальних шпангоутних перерізів 

суден на різних частинах кут нахилу контуру до горизонталі змінюється (рис. 3а) і 

відповідно мають змінюватися порогові кути перетину. 

У данній роботі вдосконалюється метод, запропонований у роботі [3], у декількох 

напрямках. По-перше кут перетину вільної поверхні й жорсткого контуру повинен бути не 
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тільки більший за пороговий, а й не попадати у окіл значень близьких до прямого кута. 

Корекція для гострих й прямих кутів виконується за різними алгоритмами. При проведенні 

розрахунків виявилося, що у деяких випадках утворюються «замасковані» бризкові струмені 

(рис. 1б). Безпосередню кут перетину контуру й вільною поверхні β наближається до 

прямого, проте тонка смужка рідини впродовж контуру утворюється за рахунок великих 

швидкостей й підлягає відрізанню. Такі «замазковані» струмені визначаються перевіркою 

відстанні  до контуру точок вільної поверхні у зоні стику, й зона перетину зводиться до 

вигляду АiTВ3 (рис. 1б). По-друге стабільність розв’язку у зоні утворення струменю залежить 

від рівномірності розподілу вузлових точок на вільній поверхні. 

На початку розрахунку задається розподіл вузлових точок вільної поверхні. З 

переміщенням на кожному кроці у часі точки змінюють положення й можуть зійтися до купи 

або навпаки розійтися на значну відстань (рис. 2). За комплексним методом граничних 

елементів й потенціальною теорією можна визначити значення потенціалу у будь-якій точці 

області при відомих значеннях границі. Таким чином у зоні стику визначаються додаткові 

точки та їх швидкість на попередньому кроці. Розраховується їх положення у поточний 

момент й залишаються ті точки, що відповідають початковому розподілу. 

Застосування наведеного методу дозволило отримати стійкий розв’язок у зоні стику 

вільної поверхні й жорсткого контуру складної форми у різні моменти часу(рис. 3б, 3в). 

 а)  б) 

Рис. 1 Типи бризкових струменів 

 

Рис. 2 Зміна відносного розташування вузлових точок на вільній поверхні 
________ поточний момент часу;  _ _ _ _ _  наступний момент часу;  напрямок швидкості 

 а)  б)  в) 

Рис. 3 Форма шпангоутного перерізу з різними кутами нахилу до горизонталі 

1. Суслов С.В., Опанасенко В.А. Комлексний метод граничних елементів за найменшим 

квадратичним відхиленням для моделювання плоскої течії води, викликаної рухом контуру 

шпангоуту // Зб.наук.праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2009. – №1 (424). – C. 48–52. 

2. Zhao R., Faltinsen O., Aarsnes J. Water Entry of Arbitrary Two-Dimensional Sections with and 

Without Flow Separation // Twenty-First Symposium on Naval Hydrodynamics. -1997. - P. 408 - 

423. 

3. Kihara K. Numerical Models Of Water Impact // 4th International Conference on High-Performance 

Marine Vehicles. – 2004. 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=5870
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 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Наукова, 3

б
, м. Львів, 79060, Україна) 

 

Забезпечення високих показників міцності, надійності та довговічності енергетичного 

обладнання тісно пов’язане з побудовою нових математичних моделей, розвитком ефектив-

них засобів чисельного аналізу та розробкою відповідного програмного забезпечення, архі-

тектуру, зміст і можливості якого визначають математичні моделі й методи чисельного 

аналізу в сукупності з технічними засобами. 

Наявність надійного програмного забезпечення дозволяє проаналізувати поведінку 

того чи іншого елементу енергетичного обладнання, отримати експертну оцінку його міцно-

сті, запасу ресурсу чи рівня залишкових напружень в ньому. Це значно прискорює процес 

виготовлення і заміни необхідних елементів як на етапі прийняття і оцінки конструктивних 

рішень, так і на етапі виробничого циклу. З іншого боку, програмне забезпечення надає 

можливість визначити раціональні значення геометричних параметрів елементів обладнання 

при врахуванні обмежень на їх міцність. При цьому різко зменшується кількість натурних 

експериментів, оскільки експериментально перевіряють лише раціональні проекти, отримані 

в результаті комп’ютерного моделювання. 

Подано результати комп’ютерного моделювання процесів деформування елементів 

діючого енергетичного обладнання (зокрема, барабана котла з отворами і штуцерів з 

ремонтними вибірками дефектів, екранних труб з локальними пошкодженнями, колекторів 

первинного пароперегрівача котла) за умов експлуатації для отримання оцінки їх міцнісного 

ресурсу і розробки рекомендацій щодо виконання в них ремонтних робіт з метою зміцнення 

та продовження експлуатації. Обчислювальний експеримент виконано в межах тривимірної 

моделі неізотермічного термопружно-пластичного тіла за використанням методу скінченних 

елементів та сімейства простих однокрокових різницевих алгоритмів. 

Штуцери й екранні труби моделювали циліндричним тілом із заданими вибірками 

дефектів та пошкодженнями на внутрішній поверхні, а барабан котла і колектори – 

порожнистим циліндром з днищами з низкою отворів для штуцерів та змійовиків.  

 

Рис. 1. Геометрична модель колектора 

Як частковий приклад, на рис. 1 і 2 схематично подано одну з моделей колектора з 

поперечною тріщиною глибиною h між отворами (з умов симетрії розглядали лише частину 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Прикладна математика 

B.45 

області). Під час чисельного моделювання в даному конкретному випадку використовували 

біквадратичні ізопараметричні скінченні елементи (фрагмент скінченно-елементного поділу 

розрахункової області в околі отворів показано на рис. 3). 

 

Рис. 2 Розрахункова область з урахуванням 

умов симетрії 

 

Рис. 3 Вузли фрагменту дискретної моделі 

колектора в околі отворів 

В результаті дослідження напружено-деформованого стану колектора первинного 

пароперегрівача котла з урахуванням деградації матеріалу та експлуатаційних пошкоджень 

встановлено, що зародження і поширення поперечних тріщин у тілі колектора між отворами 

в площині пакету змійовика слід пов’язувати зі значними температурними перепадами за 

товщиною колектора в нестаціонарних режимах різкого охолодження (наприклад, за 

аварійної зупинки котла, при відхиленні в режимах охолодження). Показано, що за наявності 

наскрізної тріщини між отворами напружено-деформований стан колектора є таким, що 

практично виключає непрогнозоване катастрофічне руйнування колектора за відсутності 

тріщин за межами крайніх отворів. 

Комп’ютерне моделювання процесів деформування діючих барабанів котлів високого 

тиску дало можливість визначити раціональні форми геометричних параметрів вибірок в 

околі отворів і на отворах, за яких рівень концентрації напружень в околі зон з ремонтними 

втручаннями є мінімальним. Запропоновано робити якнайширшими вибірки на внутрішній 

поверхні барабана в околі отворів, а вибірки на отворах замінити рівномірним розточенням 

отворів на глибину, що відповідає розміру локальної вибірки на отворі (погіршення міцніс-

них характеристик барабана у порівнянні з барабаном без вибірки при цьому не відбуває-

ться). 

В межах запропонованого підходу побудовано функціональні залежності між 

глибиною, довжиною і шириною вибірки для визначення таких геометричних параметрів 

вибірок, за яких напруження у штуцерах барабана котла не перевищують допустимих. За 

побудованими на основі виконаних розрахунків номограмами також можна перевірити чи 

напруження у штуцерах з уже наявними конкретними вибірками, параметри яких визначені 

за існуючою в енергетичній галузі наближеною методикою, належать допустимій області. 

Аналіз результатів, отриманих внаслідок численних обчислювальних експериментів, 

дав можливість виробити обґрунтовані рекомендації щодо проведення ремонтних робіт в 

штуцерах і барабані котла з тріщиноподібними дефектами, оцінити міцнісний ресурс ко-

лекторів і екранних труб з локальними пошкодженнями і встановити мінімально допустиму 

товщину стінки труби в місці пошкодження (за досягнення якої подальша експлуатація 

конструктивного елемента неможлива). 



Прикладна математика  PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

B.46 

УДК 539.3: 538.3: 536.21: 518.12 

Проблеми термомеханіки електропровідних тіл 

Дробенко Б. Д.1, д.ф.-м.н., с.н.с., пров.н.с. 
Гачкевич О. Р.1,2, д.ф.-м.н., проф., зав. відділу 

1
 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 
(вул. Наукова, 3

б
, м. Львів, 79060, Україна) 

2
 Політехніка Опольська 
(вул. Любошицька, 3, м. Ополє, 45036, Польща) 

 

Дія електромагнітного поля (ЕМП) на електропровідне тіло спричиняє протікання в 

ньому взаємозв’язаних електромагнітних, теплових і механічних процесів, які істотно впли-

вають на функціональні параметри і міцність. Тому для побудови раціональних режимів тер-

мообробки із використанням ЕМП і оцінки функціональної здатності виробів з електро-

магнітних матеріалів важливою є наявність математичних моделей і методів дослідження у 

взаємодії процесів електропровідності, теплопровідності й деформування в твердих електро-

провідних тілах залежно від їх електропровідності й здатності до намагнічування та поля-

ризації. Загальні підходи до побудови термомеханічних моделей суцільного середовища, які 

враховують взаємодію полів різної фізичної природи, достатньо повно висвітлені в літера-

турі. На їх основі запропоновано численні конкретні моделі опису механічної поведінки 

електропровідних тіл з різними електропровідністю і здатністю до поляризації та намагнічу-

вання за дії зовнішнього ЕМП. У переважній більшості прикладних робіт, присвячених кіль-

кісному опису термомеханічних процесів в електропровідних тілах за термообробки з вико-

ристанням ЕМП, характеристики матеріалів приймають постійними (незалежними від темпе-

ратури), а процеси деформування розглядають у пружному наближенні. Застосування таких 

моделей у випадках, коли тіла нагрівають до високих температур, може призводити до істот-

них похибок в оцінках параметрів термомеханічного стану тіл. За підвищених температур 

властивості електропровідних тіл є іншими, ніж у природному стані. Зокрема, конструкційні 

сталі з низьким та середнім вмістом вуглецю вже при температурах близько 550 – 600С 

деформуються переважно пластично внаслідок залежності межі пружності від температури 

(див. рис. 1а). Електропровідність таких сталей у діапазоні температур від 20 до 1000С може 

змінюватись у 6–8 разів (рис. 1б). 

 

Рис. 1. Температурна залежність кривих деформування (а) та електропровідності (б) 

маловуглецевої конструкційної сталі 

При розгляді феромагнітних матеріалів виникає ще одна математичну трудність – 

адекватного врахування складної нелінійної залежності індукцій електричного і магнітного 
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полів від відповідних напруженостей і температури (див. рис. 2). При цьому поведінку 

магнітнотвердих матеріалів у гармонічному ЕМП характеризує динамічна петля гістерезису 

(рис. 2б), і виникає потреба враховувати не лише тепловиділення, яке виділяється в тілі у 

зв’язку з протіканням індукційних струмів, а й зумовлене перемагнічуванням. При досягнен-

ні температури Кюрі феромагнітні матеріали втрачають свої феромагнітні властивості 

(залежність між індукцією та напруженістю магнітного поля стає лінійною і не залежить від 

температури).  

 

Рис. 2. Температурна залежність кривих намагнічування магнітном’яких (а) та 

магнітнотвердих (б) феромагнітних тіл  

Розглянуто математичну модель кількісного опису термомеханічних процесів в елек-

тропровідних тілах за квазіусталених електромагнітних навантажень з урахуванням зазначе-

них вище чинників [1]. Модель базується на теорії взаємодії ЕМП та матеріального контину-

уму (в якій вплив поля на процеси деформування й теплопереносу враховано через пондеро-

моторні сили та тепловиділення, а матеріальні зв’язки враховують нелінійні залежності між 

параметрами ЕМП внаслідок різних електропровідностей та здатностей до намагнічування й 

поляризації), теплопровідності й неізотермічної термопружно-пластичності. 

Методику числового моделювання взаємозв’язаних процесів електро-, теплопровід-

ності й деформування в електропровідних тілах побудовано з використанням методу скін-

ченних елементів та однокрокових багато параметричних різницевих алгоритмів. При цьому 

для апроксимації температурно-залежних властивостей матеріалів, кривих деформування, 

намагнічування та поляризації запропоновано інтерполяційні сплайни, побудовані за точка-

ми кривих, які описують поведінку матеріалів в широкому температурному діапазоні за дії 

ЕМП (такий підхід дає можливість окреслювати наявні експериментальні криві практично 

довільної складності). Покроковий підхід до розв’язування розглядуваної задачі дозволяє 

сумістити чисельний аналіз трьох полів різної фізичної природи. При цьому запропоновано 

алгоритм вибору різних за величиною кроків числового інтегрування за часом рівнянь, що 

описують в запропонованій математичній моделі електромагнітні, теплові та механічні 

процеси. Ефективність запропонованої методики проілюстрована на прикладах визначення 

раціональних режимів високотемпературної індукційної обробки деталей циліндричної та 

складної геометричної форми. 

1. Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Під заг. ред. 

Я.Й. Бурака, Р.М. Кушніра. У 5-и т. Т. 4: Термомеханіка намагнечуваних електропровідних 

термочутливих тіл / О.Р. Гачкевич, Б.Д. Дробенко. – Львів: СПОЛОМ, 2010. – 256 с. 
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Проаналізовано відомі методи дослідження впливу елементів режиму різання на 

складові сили різання при різних видах обробки, в тому числі і при свердлінні. Встановлено, 

що розрахункові значення осьового зусилля   , визначені за різними літературними 

джерелами і нормативами, мають максимальну розбіжність близьку до 30%. Така 

розбіжність в результатах пояснюється з одного боку не однаковими умовами проведення 

експериментів різними дослідниками, а з другого – недосконалістю існуючих методик та не-

врахуванням стохастичності процесу свердління. Показано, що існують методики визначен-

ня впливу подачі на    при свердлінні як випадкового процесу, із застосуванням класичної 

теорії ймовірності. Але відомі методи потребують проведення значної кількості 

експериментів, що забезпечується великою вибіркою. Це потребує значних затрат матеріалів, 

інструментів, електроенергії та часу. 

Суть імовірнісного підходу при дослідженні впливу подачі на осьове зусилля при 

свердлінні на основі теорії малої вибірки полягає у наступному. Встановлюють вибірку 

    . Вибирають   свердл, заданого діаметра з відповідними геометричними параметра-

ми в залежності від фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу. Призначають 

значення подач, зберігаючи закономірність           , де   – кількість вибраних ступенів 

подач;   – знаменник геометричного ряду. Встановлюють швидкість різання і частоту обер-

тання шпинделя, виходячи із різальної здатності інструментального матеріалу свердла і його 

діаметра. Здійснюють процес свердління кожним із N свердл на подачах   ,   ,    і фіксують 

при цьому, використавши свердлильний динамометр і тензостанцію, значення осьових зу-

силь і таким чином отримують їх статистичні ряди на кожній із подач. Для кожного із   

свердл, маючи значення осьових зусиль отриманих при подачах   ,   ,    знаходять залеж-

ності         , апроксимувавши рівнянням виду         
      , (     ). 

Враховуючи те, що ширина перемички свердла і геометричні параметри його різаль-

ної частини, фізико-механічні властивості матеріалів заготовки і свердла величини випадко-

ві, прийняли гіпотезу, що    – величина випадкова, і тому     
 і     

 теж будуть величини 

випадкові. 

Використавши метод ітерацій побудови закону розподілу за малою вибіркою [1] отри-

мали формули для визначення густин розподілу величин    
 і    

, математичних сподівань 

 (   
) і  (   

) та дисперсій  (   
) і  (   

). 

При розрахунку конструктивних елементів свердлильних верстатів та елементів режи-

му різання запропоновано використовувати максимальне значення осьового зусилля       , 

яке визначається на основі отриманих результатів із стохастичної залежності 

       [ (   
)    √ (   

)]   
[ (   )   √ (   )]

, що характеризує вплив подачі на 

величину       . 

1. Башков В. М., Кацев П. Г. Испытание режущего инструмента на стойкость / В. М. Башков, 

П. Г. Карцев. — М.: Машиностроение, 1985. — 136 с. 
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Шорсткість обробленої поверхні є одним з найважливіших показників її якості, що в 

значній мірі визначає зносостійкість поверхні. Кількісно шорсткість поверхні 

регламентують, зокрема, висотою мікронерівностей h. Існуючі геометричні моделі 

оброблюваної поверхні не враховують стохастичного характеру подачі s токарних і 

розточувальних верстатів. 

Враховуючи особливості розглядуваного процесу, на основі проведених досліджень 

доведено, що подача s на токарно-ґвинторізних верстатах є випадковою величиною, 

розподіленою за усіченим (ліворуч) нормальним законом. Вважаючи, що висота 

мікронерівностей h є функцією випадкової величини S, для запропонованих у роботі [1] 

геометрично-математичних моделей знайдені відповідні щільності розподілу та числові 

характеристики випадкової величини H, а саме, математичні сподівання M(hi), що приблизно 

дорівнюють середнім значенням  ̅ , дисперсії розсіювання D(hi), середні квадратичні 

відхилення (hi) і поля розсіювання  ̅     , (і – номер моделі). За критеріями Стюдента та 

Фішера перевірено суттєвість їх відмінностей за середніми значеннями та дисперсіями, 

відповідно. 

За критерієм Колмогорова доведено, що отримані щільності розподілу висоти 

мікронерівностей для кожної з моделей, можна замінити усіченим (ліворуч) нормальним 

законом, який під час подальших досліджень можна прийняти за нормальний [2]. 

За статистичну оцінку впливу стохастичності подачі на шорсткість обробленої 

поверхні точінням або розточуванням запропоновано для випадкової величини H – висоти 

мікронерівностей – прийняти квантиль рівня 0,95 – hmax. 

Оцінка шорсткості за запропонованою методикою дасть можливість на стадії 

проектування технологічного процесу, використавши hmax, встановити оптимальне значення 

подачі, яка забезпечить задані параметри шорсткості. 

1. Кривий П.Д. Геометричні та математичні моделювання формування шорсткості поверхні при 

точінні та розточуванні / П.Д. Кривий, В.В. Крупа // Вісник житомирського державного 

технологічного університету. — 2010. — № 2. — С. 44-55. 

2. Екимов В.В. Вероятностные методы в строительной механике корабля / Екимов В.В. — 

Изд-во «Судностроение». — Ленинград, 1966. — 328 с. 
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Одним з найважливіших критеріїв роботоздатності та якості виготовлення приводних 

роликових і втулкових ланцюгів (ПРВЛ) і приводних ланцюгів підвищеної міцності та 

точності (ЛПМТ) є міцність пресових з’єднань. Аналізуючи дослідження, пов’язані з 

міцністю пресових з’єднань [1, 2], встановлено, що вони проводилися переважно для 

ланцюгів, виготовлених у країнах пострадянського простору. При цьому для статистичної 

оцінки критерію міцності використовувалися великі вибірки. Також встановлено, що не 

проводився аналіз суттєвості відмінностей параметрів відповідних статистичних розподілів 

вибірок для ланцюгів різних виробників. 

Критерій міцності пресових з’єднань у кількісному вимірі визначається моментом 

провертання T валика чи втулки в отворі пластини ланцюга, який повинен бути меншим за 

регламентоване значення Tp. За методикою [1] проведені експериментальні дослідження 

міцності пресових з’єднань втулка-пластина для ПРВЛ з кроком 19,05 мм, виготовлених 

фірмами «Renold» (Великобританія), «Regina» (Італія), «Elite» (Швеція), «Chain-belt» (США) 

і для ПРВЛ з кроком 12,7 мм фірми «DPR DITTON» (Латвія). Отримано відповідні 

статистичні розподіли випадкової величини T — моменту провертання. Використавши метод 

ітерацій побудови закону розподілу за малою вибіркою [3], отримано формули для 

визначення щільності розподілу f(t), математичного сподівання М(Т) і дисперсії D(T), а також 

знайдений коефіцієнт варіації k0. За коефіцієнтами Стьюдента і Фішера оцінено суттєвості 

відмінностей отриманих значень математичного сподівання і дисперсії моменту провертання 

втулки в отворах пластин ПРВЛ різних фірм. Також оцінено вплив кутової орієнтації 

згортних втулок стиковим швом до середини внутрішньої ланки на момент провертання для 

ПРВЛ Латвійського виробництва. За коефіцієнтом варіації встановлено стабільність процесу 

запресовання втулок в отвори пластин. 

Аналіз отриманих результатів відкриває перспективу подальших досліджень для 

корекції розмірних параметрів (діаметрів втулок і отворів пластин) з метою їх оптимізації та 

забезпечення регламентованих значень Tp для пресових з’єднань і мінімізації спотворення 

форми внутрішніх циліндричних поверхонь втулок при їх запресуванні у отвори пластин, що 

сприятиме підвищенню зносостійкості шарнірів ПРВЛ і ЛПМТ. 

1. Луців І.В. Вплив орієнтації втулок на міцність пресових з’єднань / І.В. Луців, П.Д. Кривий, 

П.П. Кривінський // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. №2. — с.50-56. 

2. Аллахвердыев Р.А. О величине момента проворота втулок цепей / Аллахвердыев Р.А. // Пути 

повышения качества нефтепромышленного оборудования и инструмента: Тез. докл. научно-

технической конференции молодых ученых и специалистов нефтяного машиностроения 

(1-2 ноября 1972 г.) — Баку: НИЧНТИ, 1972. — С. 12-13. 

3. Башков В.М., Кацев П.Г. Испытание режущего инструмента та стойкость. — 

М.: Машиностроение, 1985. — 136 с. 
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Зі вступом до СОТ та переходом до ринкової економіки в Україні почалась побудова 

ефективної банківської системи, що забезпечувала стабільне функціонування економіки 

країни. На сьогоднішній день активність банківської системи набирає все більших обертів, 

створюються нові банки, ростуть активи банків, внаслідок активізується їх інвестиційна 

діяльність. Банки, що мають достатньо великий обсяг вільних засобів, направляють значну 

частину свого портфеля активів в інвестування різних видів діяльності та на придбання 

цінних паперів. Тому постало питання про створення доступного програмного забезпечення 

для моделювання оптимальних портфелів цінних паперів. Об’єктом дослідження стало 60 

вітчизняних компаній, що мають різні галузі роботи, вартість акцій та об’єм виплачуваних 

дивідендів. Досліджування проводились протягом 6 років: 2004-2010 роки. Дані про ціни 

акцій та об’єми виплачених дивідендів отримані з сайту Першої Фондової Торгівельної 

Системи. За цими даними було обчислено рівень прибутковості акцій кожного підприємства 

у зазначені роки. 

Використовуючи знайдені рівні для множини цінних паперів вітчизняних компаній, 

було: 

1) Розбито множину цінних паперів на три кластери, використовуючи кластерний аналіз 

(алгоритм «Методу найближчих сусідів»). Його вибрано вибрано через те що кластерний 

аналіз дозволяє робити розбивку об’єктів по цілому набору ознак. Крім того він, на відміну 

від інших математико-статистичних методів не накладає ніяких обмежень на вид об’єктів що 

розглядаються і дозволяє розглядати множину вихідних даних практично довільної природи. 

При класифікації цінних паперів прийняте угрупування відштовхуючись від прибутковості. 

В результаті було отримано три кластери – з низькою прибутковістю, з середньою та з 

високою. На основі отриманих результатів було побудовано три дендрограми[1];  

2) Для кожного з отриманих кластерів було обчислено очікувану прибутковість і ступені 

ризику кожного цінного папера; 

3) На основі одержаних дендрограм було побудовано три портфелі: один з високою, другий – 

з середньою та третій – із низькою прибутковістю. 

Модель Шарпа була створена та успішно працює в умовах західних фондових ринків, 

яким притаманні стабільність і порівняна прогнозованість. У країнах з перехідною 

економікою фондові ринки перебуваютъ на етапі становления і розвитку. Фондовий ринок 

України не є винятком. У таких умовах застосування моделі Шарпа призводить до похибок, 

пов'язаних із нестабільністю котирування цінних паперів та фондового ринку в цілому. З 

огляду на це було розроблено нову модель розрахунку характеристик фондового портфеля, 

яка може ефективно працювати в умовах сучасного фондового ринку України. Модель 

одержала назву Квазі-Шарп через схожість деякими своїми рисами на модель Шарпа. 

Модель Квазі-Шарп раціонально застосовувати при розгляді порівняно невеликої 

кількості цінних паперів. З допомогою неї добре підтримувати оптимальну структуру вже 

існуючого портфеля. Основний недолік моделі — розглядається окремий сегмент фондового 

ринку, на якому працює агент фондового ринку, без урахування глобальних тенденцій. 
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Використовуючи модель Квазі-Шарп, було застосовано пряму і обернену задачі 

оптимізації портфелів цінних паперів [2]. Пряма задача набуває вигляду:  
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Відповідно, обернена задача має наступний вигляд:  
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 (2) 

За моделлю Квазі-Шарп доходність цінного папера пов'язується з доходністю 

одиничного портфеля функцією лінійної регресії вигляду:  

    ̅          ̅   , 

де:    – доходність цінного паперу;  

    – доходність одиничного портфеля;  

   – коефіцієнт регресії;  

 ̅  – середня доходністъ цінного папера за минулі періоди;  

 ̅   – середня доходність одиничного портфеля за минулі періоди. [3] 

Використовуючи задачі (1) і (2) були знайдені три портфелі цінних паперів 

відповідно, які можуть бути використані для прийняття рішень про інвестування 

Технологія портфельної оптимізації дозволяє формувати інвестиційний портфель на 

основі обраного інвестором ступеня ризику і прогнозів зміни макроекономічних факторів, 

виконаних експертами інвестиційної компанії чи державними органами регулювання 

економіки. Спираючись на отриманий результат, можна зробити висновок, що інвестиційна 

ситуація в Україні покращується, але рівень інфляції, політичні рішення Уряду та ризики 

можуть стати на заваді отримання очікуваної прибутковості від вкладання коштів в цінні 

папери. Але прогнози експертів свідчать, що фондовий ринок в Україні розвивається, все 

більше компаній виходять на нього, а ті підприємства, що там вже є, покращують своє 

становище і зміцнюють позиції. 

1. М.Дюран, П.Одель.-Кластерный анализ.-М.Статистика.-1977. 

2. Савчук В.П. Практична енциклопедія . «Фінансовий менеджмент»- К:Видавницький дім 

«Максимум», 2008- 884с. 

3. В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко "Разработка и анализ инвестиционных 

проектов".–Абсолют-В, Эльга, 1999 г. 
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В сучасному виробництві вихід із ладу кожної деталі може суттєво вплинути на хід 

виробництва та якість отриманого результату. Розглянемо прокат металевих листів на заводі. 

Металевий розжарений лист рухається за допомогою валків. При цьому валки можуть 

сильно нагріватися і, при досягнені певних критичних температур, деформуватися. Що в 

свою чергу викликає брак виробництва. А отже виникає необхідність аналізу температури 

валку та аналітично вирахувати необхідне охолодження для нього. Це дозволить уникнути 

досягнення небажаних деформацій. В данні роботі представлено циліндр як спрощену 

модель прокатного валку. Циліндр знаходиться під впливом теплового потоку. Тепловий 

потік відображає дію розжареного металевого листа на валок. 

Ця тема є також актуальною по причині відсутності подібних розробок, які мали б 

кінцевий чисельний результат. Мається на увазі те, що існують теоретичні викладки. Але їх 

результатом є формула. У всіх відомих випадках ця формула є складною настільки, що не 

має практичного сенсу без відповідного програмного забезпечення. 

Для дослідження процесу теплообміну в циліндрі, що обертається було взято 

диференційне рівняння теплопровідності, що встановлює зв‘язок між часовими і 

просторовими температурами тіла [1]. Рішення поставленої задачі було досягнуто за 

допомогою інтегральних перетворень Лапласа [1,3]. Разом з інтегральними перетвореннями 

Лапласа застосовані перетворення Фур’є [2] та метод малого параметра[1], що дозволило 

одержати шукане нестаціонарне невісесиметричне температурне поле циліндра кінцевих 

розмірів, що обертається. 

Отримання числового результату було здійснене слідуючи певним правилам. По-

перше, складні частини формули розбиваємоі аналітично на більш прості, для яких чисельні 

методи дадуть максимально точні і швидкі результати. По-друге, як основний чисельний 

метод для розрахунку використовується метод Гауса по п‘яти точкам [4]. Для більшої 

точності ми розбиваємо весь проміжок на n частин. По-третє, для підінтегральної функції, 

що сходиться, та границь інтегралу в проміжку [0;+∞] (або по можливості перетворюються 

до них), то використовувався чисельний метод Га усса — Лаге рра [5].  

В даній роботі продемонстровано розрахунок процесу теплообміну в циліндрі, що 

обертається. Підкреслено важливість та актуальність даної проблеми. А найголовніше 

розроблено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє отримати чисельні результати, а 

отже бути впровадженим у діюче виробництво. Дана робота має сенс на продовження 

наукового дослідження, як в аналітичних викладках, враховуючи більше факторів, так і в 

практичних, покращуючи точність розрахунків. 

1. Лыков А.В. «Тепломассообмен» - М., 1978г. 

2. Толстов А.С. «Ряды Фурье» - М., 1980г. 

3. Лыков А.В. «Теория теплопроводности», М, 1967г. 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_quadrature 

5. http://mathworld.wolfram.com/Legendre-GaussQuadrature.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_quadrature
http://mathworld.wolfram.com/Legendre-GaussQuadrature.html
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Розглядаються методи розрахунку та оптимізації вібраційних процесів у колісних 

машинах. Запропоновано нову математичну модель для дослідження рівнів вібрації 

чутливого елемента. Отримано деякі числові результати для різних кінематичних параметрів 

колісної машини та при різному її оснащенні. 

Однією з важливих проблем проектування сучасних несівних систем транспортних 

засобів, зокрема колісних машин є амортизація чутливих до вібрації елементів при 

збереженні оптимальних техніко-економічних показників, а саме таких, як комфортність, 

економічність, енерго- та матеріаломісткість, експлуатаційні витрати, витрати на ремонт та 

інше. Первинною задачею в цьому напрямку є необхідність удосконалення аналітичного 

методу розрахунку дії динамічних навантажень з метою наближення теоретичних 

результатів до експериментальних даних та досягнення раціонального і ефективного 

проектування систем амортизації чутливих елементів. Таке завдання, очевидно, може бути 

виконано з допомогою сучасних комп’ютерних програм, що широко використовуються в 

САПР. Це, наприклад, ADAMS, Pro/Engineer, NASTRAN, ANSYS, COSMOS… Зазначимо, 

що застосування лише цих програм часто недостатнє. По-перше, достеменно не відомі 

динамічні навантаження, що діють на раму в реальних умовах експлуатації, а використання 

для цього моделі підвіска – жорсткий корпус навряд чи коректно. Мало реальна дієва 

оптимізація багатоелементної моделі. 

На даний час переважаюча більшість математичних моделей амортизації 

транспортних засобів базується на простих дискретних схемах розрахунку, часто 

розглядається найпростіша одновимірна модель: непідресорені маси – підвіска – основна 

маса машини. Проте такі моделі не дають можливість врахувати гнучкість конструкції 

машини, а також визначити динамічні напруження. Тому в даній роботі запропоновано 

дискретно-континуальні моделі динаміки машин [1–3] що не мають цих недоліків.  

Дискретно-континуальні моделі дозволяють, на основі значно меншого числа параметрів, 

описати як технологічний процес, так і саму динаміку екіпажу. 

1. Дівеєв Б.М., Вікович І.А., Бутитер І.Б., Іващук Д. Оптимізація конструкцій підвіски штанги 

обприскувача в частотній області. Вісн. Тернопільського держ. Техн. Ун-ту.– 2002. – Т.7. – 

№2.- с.65-70. 

2. Дівеєв Б., Вікович І., Сухорольський М., Дубневич О. Розрахунок та оптимізація причепа з 

підвіскою змінної жорсткості. // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських 

машин: Пр. І –ї Міжн. наук.-техн. конф. (DSR AM - І), 4 – 7 жовтня 2004 р., – Тернопіль: Терн. 

держ. техн. ун-т, 2004. – С. 458 – 463. 

3. Дівеєв Б.М., Вікович І.А., Грицай В.Я., Коваль Т.Б. Взаємодія подовгастого елемента 

конструкції з динамічними гасниками коливань різних типів.  // Всеукр. наук.-техн. журнал 

“Вібрації в техніці та технологіях”. – Вінниця: ВДАУ, 2009. - № 2 (55). – С. 20 – 25. 
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Шаруваті композитні тонкостінні елементи знаходять все більше застосування в кон-

струкціях сучасних об'єктів. В порівнянні з ізотропними металевими одношаровими пласти-

нами, оболонками вони володіють складнішими властивостями, які дозволяють ефективніше 

їх використовувати. Важливим є прогнозування динамічних характеристик такого роду 

елементів, зокрема величини розсіяння енергії – демпфування. 

У даній роботі використовується адаптивний алгоритм на основі узагальнених кінема-

тичних апроксимацій і класичного методу Гальоркіна для системи рівнянь лінійної теорії 

пружності. Розглянуті схеми пружно затисненої шаруватої балки-консолі та вільно опертої 

балки [1-3]. Розглянемо шарувату пластину в пружній обоймі при динамічному згині (рис. 1). 

 

Рис. 1. Симетрична тришарова пластина (сандвіч) в пружному затисненні 

Приймемо наступні кінематичні апроксимації (U=UeUd) для симетричної тришаро-

вої пластини завтовшки 2Hp і внутрішнім шаром – 2H (розглядається циліндричний згин). 
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 (1) 

де u, w – відповідно тангенціальні та нормальні переміщення шарів;    
 ,    

 ,    
 ,    

  – неві-

домі величини; k(x), k(x) – апріорно відомі координатні функції, які залежать від граничних 

умов на краях балки. Підставивши (1) у варіаційне рівняння Гамільтона-Остроградського і 

застосувавши метод Бубнова-Гальоркіна, отримуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь 

для визначення амплітуд переміщень (при усталених коливаннях). Розсіяння енергії визнача-

ється зі співвідношень пружних енергій для шарів балки на основі пружно-вязкопружної 

аналогії. 

1. Bohdan Diveyev, Malcolm J. Crocker. Dynamic properties and damping prediction for laminated 

plates (ID 258) // Proceeding of International Conference on Noise and Vibration Engineering 

(ISMA-2006), September 18-20, 2006 Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. – 2006. – P.1021–

1028. 

2. B. Diveyev, I. Butyter, N. Shcherbyna. High order theories for elastic modules identification of 

composite plates. Part 1. Theoretical approach // Mechanics of Composite Materials.– 44, No.1.– 

2008.– P. 25–36. 

3. B. Diveyev, I. Butyter, N. Shcherbyn., High order theories for elastic modules identification of 

composite plates. Part 2. Theoretical-experimental approach // Mechanics of Composite Materials.– 

44, No.2. – 2008.– P. 139–144.  11. P.S. 
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Динамічні гасники коливань (ДГК) широко застосовуються для зменшення рівнів 

вібрації і шуму як у різноманітних машинах, станках, приладах так і в будівельних спорудах. 

Джерелами цих збурень, наприклад, у колісних машинах можуть бути як процеси взаємодії 

коліс з дорогою, так і внутрішні джерела: двигуни, трансмісії. В будівельних конструкціях 

джерелами вібраційних збурень може виступати сейсмічне або вітрове навантаження. На 

практиці часто зустрічається імпульсне ударне навантаження. ДГК є доволі ефективним 

засобом для підвищення рівня затухання коливань при імпульсному збуренні. 

Більшість практичних застосувань ДГК базуються на недостатньо повних 

математичних моделях складних конструкцій і неефективному проектуванні ДГК. Не 

враховуються пружні властивості самої конструкції, пружні властивості вузла приєднання 

ДГК до основної конструкції, характеристики приєднаних елементів. 

У даній роботі застосовано варіант динамічної конденсації — зменшення порядку 

вирішуючої системи рівнянь динамічної рівноваги шляхом апріорного врахування 

формозміни елементів [1-4]. Ці конденсовані моделі дозволяють оперувати конструктивними 

параметрами, що безпосередньо впливають на якість функціонування агрегату та його 

міцність. 

Для вирішення інженерної задачі оптимального проектування конструкції ДГК треба 

вирішити ряд інженерних задач: оптимізація вібропоглинаючих властивостей ДГК в 

достатньо широкому частотному діапазоні, довговічність конструкції, габарити, вартість. 

Наведено приклади конструкцій ДГК, що мають перевагу над рядом широковживаних. Ці 

конструкції ДГК можуть бути застосовані і як основа конструкції адаптивних ДГК. 

1. Б.М.Дівеєв. Раціональне моделювання динамічних процесів у складних конструкціях. Вісн. 

Національного університету “Львівська політехніка” // Автоматизація виробничих процесів у 

машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів. № 41. 2007. – С.103-108. 

2. Дівеєв Б.М., Грицай В.Я., Коваль Т.Б. Взаємодія подовгастого елемента конструкції з 

динамічними гасниками коливань маятникового типу з ударною масою. Вісн. Національного 

університету “Львівська політехніка” // Автоматизація виробничих процесів у 

машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів. № 43. 2009. – С.66-75. 

3. Diveyev B., Hrycaj V., Koval T., Teslyuk V. Pendulum type dynamic vibration absorber 

applications //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні 

системи проектування. Теорія і практика”, №651.–Львів, 2009.–С. 15-19 Дівеєв Б.М., 

Керницький І.С., Смольський А.Г., Вибранець Ю.М.Точний спосіб розрахунку консольного 

динамічного гасника коливань. Наук.-вироб.журнал. Львів В-во “ВМС“ 2008 С.45-48 

4. Дівеєв Б.М., Глобчак М.В., Когут І.С., Максимович Б.Ю. Налаштування динамічних 

характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань.  Вісн. 

Національного університету “Львівська політехніка” // Оптимізація  виробничих процесів і 

технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів. № 679. 2010. – С.49-55. 
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Рівень пенсійного забезпечення є показником економічного та соціального становища 

населення країни. Важливим є розвиток недержавних пенсійних фондів, як одного з 

механізмів реформування пенсійної системи. 

Пенсійна схема – документ, що визначає умови та порядок недержавного пенсійного 

забезпечення. В роботі розглянуто одні з найбільш вживаних схем накопичувального типу – 

пенсійні схеми зі встановленими виплатами. 

Формування пенсійної схеми залежить від багатьох параметрів, зокрема від 

відсоткової ставки. Існує декілька підходів щодо застосування в розрахунках тих чи інших 

моделей відсоткових ставок [2]. Під час виконання обчислень актуарії, зазвичай, 

користуються детермінованим підходом. Традиційним, зокрема, вважається припущення, що 

відсоткова ставка є сталою. Проте, аналіз спостережень за зміною цих величин показує, що 

припущення про детермінованість і сталість відсоткових ставок – нереалістичне. На даний 

час запропоновано багато моделей, що враховують стохастичну природу відсоткових ставок. 

В роботі досліджено вплив вибору моделі відсоткової ставки на величину пенсійних 

виплат. При цьому було виведено формули для обчислення теперішньої актуарної вартості 

пенсійних виплат зі сталою та випадковою відсотковими ставками. В якості моделей 

випадкової відсоткової ставки використано незалежні та залежні відсоткові ставки, тобто для 

інтенсивності нарахування відсотків застосовано стаціонарну модель змінного середнього 

першого порядку та модель довгострокової середньої інтенсивності нарахування відсотків 

при випадкових збуреннях. Суть цих моделей полягає в тому, що інтенсивність нарахування 

відсотків має довгострокове середнє значення, але випадкові економічні збурення 

породжують відхилення від цього середнього. 

Для схем зі встановленими виплатами, в яких величина внесків розраховується згідно 

з майбутнім рівнем пенсій, розглянуто різні випадки виплат, а саме виплати пенсій за віком, 

за стажем, для осіб, що втратили працездатність, чи померли в період трудової діяльності. 

Виведено формули для обчислення теперішніх актуарних вартостей пенсійних виплат для 

таких випадків в моделях зі сталою та випадковою відсотковими ставками. Досліджено 

неперервну модель виплат [1] та запропоновано дискретний аналог цієї моделі. Отримані 

формули перетворено до вигляду, що дозволяє застосовувати статистичні таблиці. 

Виконані дослідження та отримані результати можуть застосовуватись організаціями, 

що займаються недержавним пенсійним забезпеченням для визначення вигідних умов 

страхування. 

1. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. Перев. с 

англ. / Под ред. В. К. Малиновского. – М.: Янус-К, 2001. – 656 с. 

2. Kellison, Stephen. The Theory of Interest. –2nd ed. – Georgia State University, 2000. – p. 345. 
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Розподіл концентрації домішки в нестисливому середовищі описується параболічним 

диференціальним рівнянням конвекції-дифузії-реакції 
  

  
 

 

   
{       

  

   
}      . 

У роботі розглянуто деякі методи стабілізації наближеного розв’язку варіаційної 

задачі: 

{
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де білінійна форма та лінійний функціонал визначаються відповідно 
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Шукана величина належить простору допустимих функцій 
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Для знаходження числового розв’язку застосовується схема Гальоркіна і метод 

скінченних елементів (МСЕ). 

При доволі великих числах Пекле (Pe>100) параболічне диференціальне рівняння 

другого порядку з малими коефіцієнтами при старших похідних вироджується в гіперболічне 

рівняння першого порядку. При певному наборі крайових умов задачі з диференціальними 

рівняннями такого типу стають сингулярно збуреними та їхні розв’язки містять примежові 

шари. 

В сингулярно збуреній задачі з несамоспряженим оператором схеми МСЕ, побудовані 

на основі класичного методу Гальоркіна, часто демонструють втрату стійкості й точності 

наближених розв'язків. Внаслідок цього отримуємо наближений розв’язок      
       , 

який має іншу структуру, ніж точний розв’язок вихідної варіаційної задачі міграції домішок. 

Для подолання згаданих недоліків апроксимацій МСЕ у роботі реалізовано низку 

стабілізованих схем, а також застосовуються р- , h- та hp-адаптивні методи, а також 

реалізовані базисні функції Лагранжа і Ерміта. 

Як альтернативу стабілізованим методам побудовано ітераційну схему реконструкції 

розв’язку   
 , для якої вибір параметрів стабілізації базується на використанні апостеріорних 

оцінювачів похибок та побудові просторів функцій-бульбашок. Проведено порівняльний 

аналіз цих методів. 

Наведено результати обчислювальних експериментів виконаних для одно- та 

двовимірних модельних задач з великими числами Пекле та Струхаля. 

1. Козел А.М., Шинкаренко Г.А. Методи стабілізації для змішаних варіаційних задач мігрування 

домішок // Сучасні проблеми прикл. мат. та інформатики. Десята Всеукр. наук. конф. Львів, 

2003. – С.74. 
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Для вирішення задачі резервування для науково-технічної підготовки виробництва 

(НТПВ) [1] одним із зручних шляхів може виявитися інтерполяція. З метою проведення 

інтерполяції можна використати інтерполяційний многочлен Лагранжа. Нехай відомі 

значення коефіцієнту резервування kr у деякі моменти часу ti, i=0…n (тут під фразою «відомі 

значення» може матися на увазі, що достатньо мати конкретні статистичні дані про 

сформований резерв НТПВ, за якими можна обчислити значення коефіцієнта резервування). 

Тоді інтерполяційний многочлен Лагранжа матиме вигляд [2]: 

      ∑            

 

   

  де  i=0…n:        
∏          

∏           
   

Виразити час (t) краще у безрозмірних одиницях, приведених до часу існування 

підприємства (T) від дня заснування:   
 

 
   Для підприємства, що проіснувало 3 роки (T = 12 

кварталів) до нинішнього моменту, а дані про резервування на НТПВ є за останній рік (за 

останні 4 квартали підприємство спрямувало на резерв НТПВ відповідно 3%, 4%, 3% та 4% 

своїх доступних для резервування ресурсів), числові значення для цих періодів часу 

(наприклад, виражених у кварталах) будуть, відповідно, 9/12, 10/12, 11/12 та 12/12. Таблиця, 

яка представлятиме відомі нам статистичні дані про процес резервування, матиме вигляд: 

i 0 1 2 3 

i 9/12 10/12 11/12 12/12 

kr(i) 0,03 0,04 0,03 0,04 

Для цього набору даних будуємо інтерполяційний многочлен Лагранжа      . Отриманий 

поліном (многочлен) буде давати точні значення у вузлах інтерполяції та наближено 

описуватиме можливі значення між цими вузлами. У межах інтервалу інтерполяції [0;n] 

можна говорити, що функція коефіцієнту резервування задана у вигляді: 

                                          . 

Отриманий аналітичний вираз для опису коефіцієнта резервування дозволяє як 

проводити аналіз формування резерву НТПВ за охоплені відомими даними минулі періоди 

(інтерполяція функції коефіцієнта резервування), так і оцінити очікувані значення 

коефіцієнту резервування на найближчі періоди (екстраполяція функції коефіцієнта 

резервування). Застосовуючи досконаліші методи інтерполяції (наприклад, інтерполяцію 

сплайнами) можна побудувати більш точні наближення. Загалом застосування екстраполяції 

для визначення коефіцієнта резервування має такі характерні риси: 

 Метод дуже простий для застосування, зокрема, із використання комп’ютерної техніки. 

При цьому замість інтерполяційного многочлена Лагранжа краще буде використати 

інтерполяційний многочлен Ньютона. 

 Метод вимагає наявності достатньої кількості даних про здійснене резервування для 

НТПВ за попередні періоди. Велика кількість даних, очевидно, забезпечить кращий 

результат у межах інтервалу інтерполяції, проте слабо впливатиме на якість результату при 

екстраполяції. 
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 Метод дозволяє зробити короткотерміновий прогноз (у межах одного-двох періодів) для 

оцінки можливих значень коефіцієнта резервування, оскільки із віддаленням від інтервалу 

точних значень похибка дуже суттєво зросте – це принциповий недолік для прогнозування. 

Таким чином сфера застосування методу обмежується такими областями досліджень: 

 Аналіз діяльності з НТПВ за попередні періоди. 

 Короткотермінове прогнозування значення коефіцієнту резервування для НТПВ, 

виходячи із припущення про можливість збереження раніше обраної стратегії резервування. 

Водночас метод інтерполяції забезпечує гладке наближення функції коефіцієнта 

резервування. Така властивість відкриває дуже цікаву і корисну можливість — досягнення 

поставленого завдання щодо резервування як у короткостроковій, так і довгостроковій 

перспективі (практично не залежно від часу) із дотриманням принципу «плавного» переходу. 

Якщо на підприємстві впродовж достатньої кількості попередніх періодів 

здійснювалося резервування на НТПВ, тобто є фактичні дані про обсяги резервування, то, 

використовуючи методику інтерполяції, можна побудувати аналітичний вираз для опису 

коефіцієнта резервування. Додавши до відомих значень одне або декілька бажаних значень 

(що формулюють «задану мету»), можна побудувати аналітичний вираз, що описуватиме 

схему (або стратегію) резервування на найближчий час. Якщо даних про попередні періоди 

немає, то отриманий у результаті аналітичний вираз для функції коефіцієнта резервування 

просто визначить план резервування на майбутні періоди. Фактично, наявність тут 

інформації про довільну кількість попередніх періодів просто дозволяє побудувати 

наближення, яке забезпечить «плавний» перехід від старої стратегії резервування до нової. 

Інтерполяційний метод опису коефіцієнта резервування також дозволяє проводити 

оперативне коригування процесу резервування для НТПВ, виходячи із фактичних 

можливостей підприємства. Це важливо у ситуації, коли фактичні показники діяльності у 

якийсь період не співпадають із плановими. Наприклад, у якийсь місяць прибуток виявився 

меншим, ніж планувалося. Тоді, потрібно зважити можливості і потреби резервування, 

включивши нове фактичне значення для побудови інтерполяційного многочлена, що 

описуватиме аналітичний вираз функції коефіцієнта резервування. 

Алгоритму наочного графічного аналізу процесу резервування для НТПВ такий: 

1) Збір та внесення у БД (базу даних) відомих значень коефіцієнта резервування. 
2) Побудова аналітичного представлення (інтерполяційного многочлена) для опису 

коефіцієнта резервування. 

3) Оцінка значення суми сформованого резерву на заданий момент часу на підставі 
отриманої у п. 2 функції коефіцієнта резервування — необхідно для перевірки коректності 

обраних прогнозованих значень та їх автоматичної корекції з метою накопичення необхідної 

суми резервів. 

4) Побудова дискретного наближення функції коефіцієнта резервування (графічно – у 

вигляді гістограми) — необхідно для формування етапів резервування зі сталим значенням 

коефіцієнта на деякому проміжку часу (часове розбиття) та забезпечення формалізації 

процесу резервування (визначення для бухгалтерії підприємства фіксованих значень 

коефіцієнта резервування в окремі періоди часу). 

Отже, на базі описаного методу та алгоритму може бути розроблений спеціалізований 

програмний комплекс для забезпечення діяльності з резервування для НТПВ. 

1. До задачі про формування резервів для НТПВ. / Алєксєєв В. І., Алєксєєва С. І. // Наукова 

конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та 

фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2010. 

2. Волков Е.А. Численные методы: Учебное пособие. — М.: Наука, 1982. — 256 с. 
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Стрибкова процедура стохастичної оптимізації (ПСО) з марковськими 

переключеннями в схемі дифузійної апроксимації задається співвідношенням 
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Далі розглянемо трьохкомпонентний марковський процес (МП) 

0),/(:),(),( /1

0  ttxxtCtv t

  . (2) 

Лема. Генератор МП (2) на тест-функціях )();;( 2 RCv   має представлення: 

  );;();;(; 0

/1/1 xwvxQxvt  
LL

  , 

де  

  




























);;());;(

);;((

)(;;

0

2/

1/

ywvyxz
t

aCtw

xz
t

Catv

xqxwv
b




















PL0  

);;('/1 xwvv
t

v


  ,   
X

zdzyPy );;(),();;( P , wtvz  , 

де w  – стандартний вінерівський процес. 

1. Горун П.П. Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної 

апроксимації. Горун П.П. Чабанюк Я.М., Семенюк С.А. //Тези доповідей V Міжнародної 

наукової конференції OPTIMA-2012: "Сучасні проблеми математичного моделювання, 

прогнозування та оптимізації". Кам'янець-Подільський. – С.27-28. 

2. Korolyuk V. Stochastic Systems in Merging Phase Space /Korolyuk V., Limnios N. – World 

Scientific Publishing, 2005. – 330 p. 
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Динамічна випадкова еволюція у схемі асимптотично малої дифузії визначається 

розв’язком  еволюційного рівняння [1]: 

),())();(())();(())();(()(
3

2
1

30

1

3
tdw

t
xtudt

t
xtuCdt

t
xtuCtdu









  
 

де C(u,x), uR, – функція регресії, що залежить від рівномірно ергодичного марковського 

процесу x(t), t  0, у фазовому просторі станів (X, X), u – випадкова еволюція, w – 

вінерівський процес, а  – малий параметр серій [2]. Для генератора Q марковського 

процессу x(t), t  0, зі стаціонарним розподілом (B), BX, визначений потенціал R0 [2]. 
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Теорема. При виконанні умови балансу та рівномірної ергодичності марковського 

процесу переключень ,0),( ttx  має місце збіжність експоненційних генераторів  [4]  
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),()(
2

1)]()[(
2

1)()()( 222 uuuuBuuCuH    

де ),();();(2)( 2

000

2 uxuCRxuCuB    X
xuCdxuC ),()()(  , );()( 22 xuu   . 
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Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими 

переключеннями в схемі дифузійної апроксимації задається еволюційним рівнянням 

,)0(,0),())();(()( 00

12

)( uu,txuCt/εxtuCtdu tb      (1) 

де Ru , )(2/)));(());((();()( tbxtbuCxtbuCxuCtb  , ,a(t) 0 , 0b(t)  а функція 

регресії );( xuC  залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу 

,0,0)(  ttx  у вимірному фазовому просторі станів ),( XX , що визначається ядром 

)(),(),,( tGBxPtBxQ x , де )(tGx  – функція розподілу часу перебування в стані Xx . 

Супроводжуючий марковський процес 0),(0 ttx  задається генератором Q [1]. 

Лема. Компенсуючий оператор 
tL [2] процедури (1) на тест-функціях )()( 2 RCu,   

допускає представлення: 
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1. V. Koroliuk, N. Limnios. Stochastic Systems in Merging Phase Space./ World Scientific Publishing, 

2005. - 330P. 

2. Чабанюк Я.М. Генератор процедури стохастичної оптимізації з напівмарковськими 

переключеннями. / Кукурба В.Р., Будз І.С. // International Conference: PDMU. Abstracts. May 

23-27, Ukraine - 2011. - C.173-174. 
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Індуковані шумом переходи типу порушення симетрії у 
синергетичній системі: роль корелюючих шумів 

Князь І. О., к.ф.-м.н., доц. каф. МСС 

 Сумський державний університет 
(вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна) 

 

У рамках чисельного експерименту розглянуто процес порушення симетрії у 

просторово-розподіленій синергетичній системі за рахунок крос-корелюючих кольорових 

шумів. У якості об’єкта дослідження обрано систему Лоренца, узагальнену за рахунок 

уведення адитивних кольорових шумів для кожної із мод (за прийнятою термінологією це 

амплітуда гідродинамічної моди  , спряжене поле   та керуючий параметр  ) та дифузійної 
складової у рівняння для амплітуди гідродинамічної моди. Відомо, що більшості 

реалізованих у природі фізичних систем відповідає ситуація, коли спряжене поле та 

керуючий параметр, устигаючи релаксувати за короткий проміжок часу до своїх 

стаціонарних значень, слідують еволюції повільної моди. Відомо, що у такому випадку 

відповідно до принципу підпорядкування динаміка системи визначається еволюцією 

повільної моди, поданої рівнянням Ланжевена у вигляді 

 ̇   
  

  
     ∑          

 

   

де   {     }  синергетичний потенціал                     ⁄  мітить параметр    
що відіграє роль параметра зовнішнього впливу. Мультиплікативні функції мають вигляд: 

                ⁄              

У рамках теорії середнього поля представлена система досліджувалася у роботі [1], де 

було показано, що наявність кореляційного зв’язку між адитивним та мультиплікативним 

шумами може бути причиною реалізації фазового переходу типу порушення просторової 

симетрії. Під таким переходом розуміється поява ненульового параметра порядку   〈 〉  де 
〈 〉 – усереднення за простором. Представлена робота є подальшим розвиненням роботи [1], в 

якій у рамках комп’ютерного експерименту підтверджено результати зазначеної роботи та 

додатково досліджено вплив спектральних характеристик шуму на поведінку системи. 

Для дослідження моделі у роботі застосовано алгоритм чисельного моделювання 

багатовимірного стохастичного процесу, який базується на процесі Орнштейна-Улєнбека та 

дозволяє варіювати час авто- та крос-кореляції складових процесу [2]. У роботі показано, що 

сумісна дія некорелюючих шумів зсуває точку фазового переходу у бік великих значень 

параметра  . У випадку корелюючих шумів ситуація принципово змінюється – просторова 

симетрія порушується навіть у випадку      Це означає що крос-кореляція шумів 

фактично відіграє роль зовнішнього поля, що порушує симетрію ефективного потенціалу, 

який відіграє роль внутрішньої енергії. У роботі підтверджено можливість реалізації 

реорієнтаційного переходу, коли параметр порядку міняє свій знак з від’ємного на додатній 

та навпаки. Більш того, результати чисельного експерименту показують, що такий 

реорієнтаційний перехід відбувається за типом фазових переходів першого роду. Цікавим є 

факт, що вихідний потенціал не містить складових, що відповідають за реалізацію такого 

типу переходів. 

1. D.O. Kharchenko, I.O. Knyaz’, Eur. Phys. J. B 32, 375 (2003) 

2. I.O. Knyaz’, Eur. Phys. J. B 83, 235 (2011) 
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В последнее время особый интерес ученых вызывает исследование объектов 

наномасштаба, которые раскрывают широкие возможности в развитии многих областей 

науки и техники. Развитие нанотехнологий, связанных с поверхностной конденсацией 

вещества, обычно сводится к поддержанию стационарного режима конденсации и 

обеспечению условий, близких к фазовому равновесию. В настоящее время технологическое 

решение указанных проблем достигнуто в рамках метода молекулярно-лучевой эпитаксии, а 

также при конденсации, обусловленной взаимодействием химически активной среды с 

ростовой поверхностью. При этом обеспечение самоорганизации во всех технологиях 

требует жёсткого контроля условий стационарного процесса конденсации. Однако 

оказывается возможным режим, в котором самоорганизация обеспечивается естественным 

течением процесса конденсации и квазиравновесное состояние достигается благодаря 

наличию плазмы, повышающей эффективную температуру ростовой поверхности [1]. 

С микроскопической точки зрения воздействие низкотемпературной плазмы, 

приближающее систему плазма-конденсат к равновесию, обусловлено тем, что её частицы, 

сталкиваясь с ростовой поверхностью, способствуют испарению и распылению слабо 

связанных адатомов. С феноменологической точки зрения самоорганизация в системе плазма 

конденсат описывается с помощью трехпараметрической системы уравнений для 

поверхностной концентрации адатомов, температуры ростовой поверхности и потока 

десорбции. В рамках такого подхода в детерминистическом случае можно определить 

параметры, позволяющие управлять процессом конденсации. Однако, как показывают 

экспериментальные данные (например, для меди [1]), кроме процесса конденсации 

реализуется и обратный процесс разборка поверхности, в результате чего образуются 

ажурные структуры наномасштаба, которые в дальнейшем могут быть использованы в 

качестве молекулярных сит. Поскольку последний процесс реализуется при нестабильном 

температурном режиме, то для его описания была использована стохастическая добавка в 

виде процесса Орнштейна-Уленбека в уравнении, описывающем изменение температуры 

ростовой поверхности со временем. 

В результате в рамках приближения, что время изменения концентрации и потока 

намного превосходит время изменения температуры, трехпараметрическая система 

уравнений самоорганизации сводится к дифференциальному уравнению второго порядка, 

которое имеет каноническую форму уравнения движения нелинейного стохастического 

осциллятора Ван дер Поля. Анализируя данное уравнение в стационарном случае, были 

получены фазовые диаграммы системы, которые позволяют определить наиболее 

приемлемые параметры, характерные для образования пара, монокристаллов, ажурных 

структур и для различных режимов сосуществования указанных фаз. 

1. Олемской А. И. Исследование условий самоорганизованного перехода в бистабильный режим 

квазиравновесной конденсации и разборки поверхности / А. И. Олемской, О. В. Ющенко, 

Т. И. Жиленко // Физика твердого тела. – 2011. – T. 53, № 4. – С. 789-796. 
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В даний час доволі активно досліджуються наносистеми, для яких характерним є 

явище розмірного квантування фізичних величин. Особливий інтерес представляють 

квантові точки, або як ще їх називають, – «штучні атоми». Ці об’єкти наносвіту вже сьогодні 

мають окремі практичні застосування і обгрунтовані сподівання на їх використання у 

квантових комп’ютерах, лазерній техніці, наноелектроніці тощо [1]. У даній роботі електро-

нейтральна сферично-симетрична квантова точка радіуса   моделюється як система   

невзаємодіючих електронів у однорідному додатньому «желе». Потенціальна енергія 

електрона у такій багатоелектронній квантовій точці вибирається у формі 

     {

   

   
              

 
   

 
      

 

Такий потенціал ще на початку квантової фізики 

запропонований З. Флюгге для опису енергетичних 

рівнів мезоатомів [2]. 

Метою даної роботи є розрахунок дискретного 

енергетичного спектра і відповідних власних функцій 

електрона у сферичній квантовій точці. Задача 

Штурма-Ліувілля для радіального рівняння Шредінгера електрона у полі потенціалу      

 
 

 

  [     ]

   
 

      

  
                      

де           – орбітальне квантове число, розв'язується наближеною процедурою, за якою 

на границі     «зшиваються» власні функції задачі про просторовий квантовий осцилятор 

та власні функції атома водню шляхом прирівнювання їх логарифмічних похідних. 

Отримано трансцендентне рівняння 
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корені якого визначають дискретний спектр власних значень      
       

 . Цим квантовим 

станам електрона у квантовій точці відповідають такі радіальні частини власних функції 
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Тут          – гіпергеометрична функція з аргументом   
 

 
     ⁄  
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√ )  

Функція          пов’язана з гіпергеометричною функцією відомим співвідношенням [3]: 

                             У позначеннях застосовуємо приведений радіус 

нанокулі в одиницях радіуса Бора:      ⁄   Параметр   є функцією радіуса нанокулі   і 

залежить від квантових чисел {    } . Цікаво зауважити, що у даній задачі, під час 
застосування вказаної наближеної процедури розв’язування задачі Штурма-Ліувілля, не 

виникає випадкового виродження енергетичних рівнів, що суттєво відрізняє її від випадку 

«чистого» кулонівського потенціалу чи просторового осцилятора.  

Власні значення енергії знаходяться 

чисельним розв’язком цих рівнянь. 

Досліджено залежність спектра одно-

електронної задачі від ефективного розміру 

квантової точки та інших параметрів 

модельного потенціалу. Обраний потенціал 

має ту перевагу, що дозволяє здійснювати 

неперервний перехід від його кулонівської 

частини до гармонічної, змінюючи лише 

величину радіуса нанокулі. Поряд на 

рисунку наведена залежність параметра 

     
    від радіуса нанокулі  . 

Для області значень параметра 

      енергетичний спектр є водневоподібним. При зростанні радіуса, енергетичні рівні 

зміщуються. Це зміщення є найсуттєвішим для станів  -симетрії. Із збільшенням радіуса, 

енергетичні рівні стають еквідистантними. Більше того, перший збуджений стан є 

 -симетрії, другий збуджений стан відповідає виродженим    і    станам. Таким чином, 

спектр водневої задачі переходить в спектр гармонічного осцилятора при зростанні радіуса 

нанокулі. Ці результати узгоджуються з розрахунками, отриманими у роботі [5] методом 

Хартрі-Фока для водневоподібного спектра іона     . 

Для дослідження збуджених станів побудовано радіальну густину розподілу 

імовірності положення електрона в стаціонарних станах {   }. Показано, що при збільшенні 
радіуса нанокулі, розміри електронної хмари збільшуються, тоді як енергія основного та 

збуджених станів зменшується. Також показано, що вплив розмірів та форми нанокулі 

особливо сильно позначається на положенні енергетичних рівнів при зростанні зарядового 

числа    Ці параметри потенціалу можуть слугувати керуючими параметрами для оптимізації 

енергетичної структури сферичної квантової точки з метою отримання реальних структур із 

наперед заданими фізико-хімічними властивостями. 

У роботі проведено також оцінку енергії основного стану за теорією збурень у двох 

випадках: для точкової квантової точки, за нульове наближенням береться розв’язок 

водневої задачі та для безмежно протяжного осциляторного потенціалу, де збуренням 

вважається різниця між кулонівським та осциляторним потенціалом зовні нанокулі. 

1. Reinmann S. M., Manninen M., Rev.Mod.Phys. 74, 1283 (2002). 

2. Іваненко Д. Д., Пустовалов Г. Е. УФН, 61, 27 (1957). 

3. Yong S. J, Mkrtchian V. E., Lee S. H. Physics Lett. A, 373, 976 (2009). 

4. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям (Наука, Москва, 1979). 

5. Szafran B. at all. Physica E, 18, 523 (2003). 
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Відомо, що ультразвук широко використовується в найрізноманітніших сферах 

людської життєдіяльності, а саме в медицині, побуті, в металургії та в різноманітних 

технологічних процесах [1-4]. Різноплановість використання ультразвуку, при яких 

використовуються різні його особливості, можна умовно розбити на три напрямки. Перший 

напрямок пов’язаний з отриманням інформації з допомогою ультразвуку, другий – з 

активною дією на речовини і третій – з обробкою і передаванням сигналів. Останнім часом 

застосування другого напрямку значно поширилося і на область нанотехнологій. В 

лабораторії нанофізики та молекулярної енергетики Національного університету «Львівська 

політехніка» активно ведуться наукові дослідження дії ультразвуку на об’єкти 

нанометрового діапазону. Останніми служать пористі вуглецеві матеріали природнього 

походження. В процесі досліджень вдалось встановити, що дія ультразвуку на пористі 

вуглецеві матеріали призводить до значного покращення їх питомих характеристик, таких як 

активна площа поверхні, ефективний радіус пор, а разом з тим до покращення 

функціональних характеристик молекулярних накопичувачів енергії великої ємності на їх 

основі. 

Проте механізм дії ультразвуку на сьогоднішній день не досліджений в повній мірі. 

Очевидно, що дія ультразвуку може носити подвійний характер, призводячи як до зворотних, 

так і до незворотних процесів. В даній роботі нами основну увагу було зосереджено на 

вивченні саме незворотних проявів дії ультразвуку. 

 

Рис. 1 Реальне пористе тіло (а) та його модель (б) 

(1 – пори, які виходять на поверхню; 2 – замкнуті пори) 

Реальне пористе тіло має необов’язково правильну форму і володіє безліччю хаотично 

розташованих пор, частина з яких може виходити на поверхню, інша – пронизувати тіло, ще 

інші можуть бути замкнутими (Рис. 1). Наноефекти в такій твердотільній системі 

визначаються геометричними розмірами пор. При вивченні впливу ультразвуку на пористі 
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матеріали поміщали тіло у рідинне середовище, через яке проходила плоска ультразвукова 

хвиля. Очевидно, максимальну дію ультразвуку відчують пори, які виходять на поверхню і є 

перпендикулярними до фронту хвилі. 

Для теоретичного дослідження дії ультразвуку нами було вибрано модель у вигляді 

абсолютно жорсткої сфери з радіусом R з єдиною порою, яка закінчується в центрі сфери 

тіла у вигляді півсфери радіусу r, причому r<<R. Вважалося, що пора перпендикулярна до 

фронту плоскої ультразвукової хвилі. Саме для такої пори прояви опромінення будуть 

максимальними. 

Нехай на сферу, яка знаходиться в однорідному акустичному середовищі, набігає з 

нескінченості плоска акустична хвиля тиску. Відомо, що рух акустичного середовища 

описується рівнянням Гельмгольца щодо збуреного тиску   , який є сумою тиску хвилі, що 

набігає   , та розсіяної   , тобто           Згідно [5] розподіл сумарного тиску на 
поверхні абсолютно жорсткої сфери можна отримати у вигляді ряду 

   ∑
        

  
   

        
        

 

   

  (1) 

де          – поліном Лежандра у сферичній системі координат з початком координат в 

центрі сфери і полярною віссю, спрямованою назустріч падаючій хвилі;    
 

  
 

(c1 –швидкість звуку у зовнішньому однорідному акустичному середовищі), 

  
         √

 

    
 

  
 

 

         – сферична функція Ханкеля;   √    

У нашій моделі присутні дві півсфери – зовнішня (з радіусом  ) та внутрішня (з 
радіусом  ), причому з протилежними кривизнами. Остання обставина призводить до того, 

що результуючий тиск зовнішньої оболонки сфери, що є сумою            (тут    – 

тиск, створений поверхневим натягом,   – змінний параметр), буде понижуватися тиском 

        з боку внутрішнього середовища. Оскільки, згідно (1),       обернено 

пропорційний до розмірів сфер, то може скластися ситуація, коли внутрішній тиск 

переважатиме             Це призведе до розпаду тіла. Якщо припустити, що частинки 

розпаду мають сферичну форму, але, зрозуміло, що з радіусами     , тоді такий розпад 
матиме тенденцію до встановлення в них рівноваги між зазначеними тисками. Проте при 

утворенні таких частинок зростає питома вага пор типу 1 – пор відкритого типу. Саме вони 

забезпечують проникнення сторонніх атомів в тіло – важливого фактора явища накопичення 

енергії. Іншими словами, збільшення пор типу 1 рівноцінне зростанню ефективної площі, яка 

здатна приймати на себе сторонні атоми. 

1. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика. / Ремизов А.Н. // М.; Высшая 

школа, 1987. — §8.6. 

2. Агранат Б. А. Ультразвуковая технология. / Агранат Б. А., Башкиров В. И., 

Китайгородский Ю. И., Хавский Н. Н. // М.; Металлургия, 1974. — 504 с. 

3. Маргулис М. А. Основы звукохимии. / Маргулис М. А. // М.; Химия, 1984. — 260 с. 

4. Новицкий Б. Г. Применение акустических колебаний в химико-технологических процесах. 

/ Новицкий Б. Г. // М.; Химия, 1983. — 191 с. 

5. Слезов И. Т. Рассеяние волн локальными неоднородностями в сплошных середах 

/ Слезов И. Т., Кривонос Ю. Г., Яковлев В. В. // К.; Наук. думка, 1985. — 136 с. 
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Термодинамическая модель граничного трения с учетом 
температурной зависимости вязкости 
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 Сумский государственный университет 
(ул. Римского-Корсакова, 2, г. Сумы, 40007, Украина) 

 

В процессе трения поверхностей, разделенных слоем смазки толщиной в несколько 

атомарных диаметров, в трибологической системе устанавливается режим граничного 

трения. Такой режим имеет принципиальные отличия по сравнению с сухим и жидкостным 

трением. Если объемные смазки могут находиться в твердой либо жидкой устойчивых 

термодинамических фазах, граничные смазки образуют твердоподобные и жидкоподобные 

структуры. Причем они не являются устойчивыми термодинамическими фазами, а 

представляют кинетические режимы трения, которых может быть несколько. Переходы 

между кинетическими режимами в процессе движения приводят к прерывистому трению, в 

котором относительная скорость сдвига трущихся поверхностей не постоянна во времени. 

Причем плавление смазки может происходить как по сценарию фазового перехода первого, 

так и второго рода [1]. 

В предлагаемой работе разработана термодинамическая модель плавления тонкого 

слоя смазки, заключенного между двумя твердыми поверхностями, основанная на теории 

фазовых переходов Ландау [1]. В указанной модели учитывается потеря сдвиговой 

устойчивости, приводящая к жидкоподобной структуре смазки, как за счет 

термодинамического плавления, так и в результате превышения напряжениями предела 

текучести (сдвиговое плавление). Работа является продолжением работ [1-3], и посвящена 

исследованию особенностей граничного режима трения с учетом универсальной 

температурной зависимости вязкости твердых алканов [4]. 

 

Рис. 1 Схема трибологической системы 

На основе построенной модели рассматривается поведение нескольких типов 

трибологических систем, одна из которых представлена на рис. 1. Здесь K – жесткость 

пружины, M – масса верхнего блока, скользящего по гладкой поверхности, отделенной от 

него слоем смазки толщиной h, для описания состояния которой вводится параметр порядка, 

сводящийся к модулю сдвига смазки. Свободный конец пружины приводится в движение со 

скоростью V0. При скольжении блока по поверхности возникает сила трения F, замедляющая 

его движение, которая сильно зависит от режима трения, устанавливающегося в системе. 

Полная система уравнений для описания процессов трения в указанном случае приведена в 

работах [2,3]. Однако указанные работы учитывают зависимость эффективной вязкости 

смазки только от градиента скорости, что вносит в рассмотрение существенные ограничения. 

В предлагаемой работе показано, что учет температурной зависимости вязкости 

приводит к возможности описания новых эффектов, наблюдаемых ранее экспериментально. 

Например, предсказана возможность продолжительных затухающих колебаний после 

плавления смазки до установления стационарного режима скольжения. Также показано, что 
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в прерывистом режиме трения в широком диапазоне параметров реализуется реверсивное 

движение, когда верхний блок после плавления движется в обоих направлениях. 

 

Рис. 2 Зависимость силы трения F (мН) от времени t (с) (верхняя панель рисунка) при 

повышении температуры T (К), графически показанной на нижней панели рисунка 

На рис. 2 приведен один из случаев зависимости силы трения от времени при 

постепенном увеличении температуры смазки. На начальном этапе температура не 

изменяется, и устанавливается стационарный режим прерывистого движения с пилообразной 

зависимостью силы трения [2,3]. Поскольку температура здесь имеет малое значение, сила 

трения всегда положительна, то есть пружина (рис. 1) натянута все время движения, и блок 

движется в одном направлении. Далее мы начинаем линейно увеличивать температуру 

(«нагревать» смазку), что приводит к уменьшению эффективной вязкости [4], и 

соответственному уменьшению силы трения, поэтому после превышения температурой 

определенного значения начинают появляться участки F < 0. На рисунке также показана 

температура Tm, при превышении которой происходит полное плавление смазки, и 

установление режима стационарного скольжения. Отметим, что температура Tm зависит от 

жесткости пружины, масса блока, внутренних параметров смазки, и т.д. Из рисунка видно, 

что рост температуры смазочного материала приводит к увеличению частоты фазовых 

переходов, что было показано ранее [2,3]. Однако, по сравнению с этими  работами, в 

предлагаемом рассмотрении с ростом температуры в прерывистом режиме уменьшается 

кинетическое значение силы трения (минимальное значение F за период), что является 

новым результатом. 

1. В. Л. Попов // ЖТФ. – 2001. – Т. 71, №5. – С. 100-110. 

2. Я. А. Ляшенко // ЖТФ. – 2012. – Т.82, №1. – С. 19-28. 

3. Я. А. Ляшенко // ЖТФ. – 2011. – Т.81, №6. – С. 125-132. 

4. I. M. Sivebaek, V. N. Samoilov, B. N. J. Persson // PRL. – 2012. - Vol. 108. - P. 036102-4. 
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Теорія хемосорбції атомів першої групи таблиці елементів (H, Li, K, Na, … ) на 

ідеальних кристалічних поверхнях базується на вихідній моделі Андерсона-Ньюнса [1], яка у 

наступних роботах багатьох дослідників була розвинута, узагальнена і докладно вивчена у 

різних наближеннях, починаючи від найпростішого наближення Хартрі-Фока і завершуючи 

врахуванням кореляційних ефектів у методі функціонального інтегрування. Ця модель та її 

узагальнення якісно правильно описують стани хемосорбованих атомів на металічних і 

напівпровідникових поверхнях. 

Для випадку хемосорбції водневоподібних атомів на структурно невпорядкованих 

поверхнях (аморфні матеріали, сплави заміщення тощо) відсутні теоретичні моделі, які 

дозволяють вивчити вплив ефекту структурного безладу на квантові стані хемосорбованих 

атомів. Частково це можна пояснити тим, що в експериментальних дослідженнях доволі 

складно виявити вклад у спостережувані фізичні величини від ефектів структурної 

невпорядкованості. Тим не менше, сьогодні є актуальною задача побудови простих моделей 

хемосорбції атомів на кристалічних поверхнях із різного виду структурними дефектами 

(атоми заміщення, вакансії, атоми впровадження, дислокації), а також кристалічних 

поверхонь, «забруднених» чужорідними атомами. 

У цій роботі пропонується найпростіша мікроскопічна модель, яка дозоляє якісно 

оцінити вклади структурного безладу в енергію хемосорбції, зарядові та спін-поляризаційні 

стани хемосорбованого водневоподібного атома. Гамільтона мікроскопічної моделі 

«адсорбований атом – структурно невпорядкована поверхня» вибираємо у адитивній формі 

 ̂   ̂   ̂    

де 

 ̂  ∑ ∑      
    

          

 ∑     
   

     

 ∑ ∑       
    

            

 

 ∑ ∑ (       
          

    )

          

  
 

має зміст енергії незаємодіючої підсистеми електронів, де    
 (   ) та   

      – ферміївські 

оператори породження (знищення) електронів на   -му атомі поверхні та адатомі, 

відповідно, у станах, які описуються атомними хвильовими функціями  -типу. Відповідно, 

доданок 

 ̂  
  

 
∑  ̂  ̂  

     

   

описує хаббардівську енергію кулонівського відштовхування електронів, локалізованих на 

 -орбіталі хемосорбованого атома. Далі в роботі використовуємо операторну тотожність 

 ̂  ̂  
 

 
 ̂  

 

 
 ̂   де  ̂   ̂   ̂  – оператор числа електронів, а  ̂  

 

 
  ̂   ̂   – оператор 
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спінової поляризації електронів, локалізованих на адсорбованому атомі. Оператори числа 

електронів, локалізованих на вузлі гратки поверхні,  ̂      
    . 

Моделювання структурного безладу полягає у тому, що енергії одноелектронних 

зв’язаних  -станів поверхневих атомів     які утворюють правильну квадратну гратку з 

періодом    вважаються випадковими величинами. Функція розподілу цих випадкових 

величин вибирається у формі 

           ∏     

 

   

             

тобто кореляція випадкових величин різних вузлів відсутня. Одновузлові функції розподілу 

випадкових енергії задовольняють умові 

∫           
  

     ∫   
         

 

 
 

 
               

Інтегрування проводиться по допустимій області    можливої зміни енергії електрона 

на вузлових атомах поверхневої квадратної гратки. Додатні числа   та   є параметрами 

нашої моделі і мають зрозумілий фізичний і математичний зміст. Фактично, під час 

розрахунку статистичної суми та електронних функцій Гріна має потреби задавати 

аналітичний вигляд одновузлових функцій        

Для розрахунку великого термодинамічного потенціалу описаної моделі фізичних 

величин застосовуємо метод функціонального інтегрування розвинутий у роботі [2] і 

адаптований до задачі хемосорбції в [3]. Термодинамічний потенціал подаємо у формі 

подвійного функціонального інтеграту за комутуючими полями   та  , спряженими до 
операторів зарядового та спін-поляризованого стані в електрона на хемосорбованому атомі: 

        [  ( ̂    ̂)]  ∬ [    ] [    ]〈  [         ]〉     

Тут  [         ] – функціонал термодинамічного потенціалу. Символ 〈 〉   означає статис-

тичне середнє за випадковим розподілом значень енергій електрона на вузлі поверхневої 

кристалічної гратки. Оператор повного числа електронів  ̂  ∑  ̂     
        – хімічний 

потенціал електронної підсистеми,   – обернена температура в енергетичних одиницях. 

У роботі розраховано функціонал термодинамічного потенціалу з точністю до 

квадратичних доданків за польовими змінними. У цьому наближені знайдені 

термодинамічний потенціал та одно електронні температурні функції Гріна. Обчислена 

енергія хемосорбції. Показано, що структурна невпорядкованість поверхні призводить до 

зменшення енергії хемосорбції у порівняння із ідеальної кристалічною поверхнею, якій у 

нашій моделі відповідає граничний перехід    . Структурні дефекти поверхневої гратки 
призводять також до зменшення ефективного магнітного моменту хемосорбованого атома. 

1. Newns D.N. Self-consistent model of hydrogen chemisorption. //Phys.Rev. – 1969. Vol. 178, №3. – 

P. 1123-1135. 

2. Hamman D.R. Path integral of magnetic alloys // Phys. Rev. vol. 2, N5, p. 1373 – 1392. 

3. Ю.К. Рудавський, Г.В. Понеділок Функціональні інтеграли в теорії хемосорбції воднево-

подібних атомів. //Вісник НУ “ЛП” – Фіз.-мат. науки”, №540, 2005 – с.89-100. 
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УДК 548.5:538.22 

Вимірювання магнітної анізотропії плівок ферогранатів 

Ющук С. І., д.т.н., проф. каф. фізики 
Юр’єв С. О., к.ф.-м.н., доц. каф. фізики 
Горіна О. М., к.пед.н., доц. каф. фізики  
Дубельт С. П., к.ф.-м.н., доц. каф. фізики 
Лобойко В. І., к.ф.-м.н., доц. каф. фізики 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

В основу контролю поля одноосної магнітної анізотропії покладено визначення з 

допомогою ефекту Фарадея залежності магнітної сприйнятливості ферогранатової 

плівки (ФП) вздовж осі легкого намагнічування (ОЛН)    від напруженості постійного 

магнітного поля   , перпендикулярного до цієї осі. Одночасно до зразка прикладається 

постійне магнітне поле   , паралельне до ОЛН. Якщо плоскополяризоване світло пропускати 

через ФП паралельно до ОЛН, а додатково в напрямку поля    прикласти невелике 

синусоїдальне магнітне поле з амплітудою   
 , то кут поляризації світла, що пройшло через 

зразок, буде промoдульованим. Інтенсивність промодульованого світла визначають з 

допомогою аналізатора і фотоприймача. Вихідний сигнал фотоприймача      є пропорційним 

до кута фарадеївського обертання, який залежить від поздовжньої намагніченості зразка   . 

Оскільки, 

           
  , (1) 

то 

          
 . (2) 

Для визначення поля одноосної анізотропії 

        ⁄ , (3) 

де    – константа кристалографічної анізотропії, а    – намагніченість насичення, будують 

графіки залежності          для різних значень   , та знаходять   
     в точках 

максимуму   . Значення поля   
     в точці максимуму кривої сприйнятливості є функцією 

  . Введемо цю функцію у вигляді 

        
          

 ⁄ , (4) 

де 

  
          . (5) 

На рисунку наведено результати розрахунку залежності 

      від нормалізованого поля     
    ⁄ . З рисунка для 

відповідної пари значень   
     і    визначаємо величину 

коректуючого коефіцієнта       і по (4) розраховуємо 

поле   
 . Для визначення поля    з (3) (див. також (5)) 

необхідно знати намагніченість насичення ферогранату, 

яка визначається незалежним способом. 

Для епітаксійної плівки Y2,6 Sm0,4 Fe3,8 Ga1,2 O12, 

вирощеної на підкладці з монокристала Gd3 Ga5 O12, значення          Гс, а визначене 

таким методом поле             E. Точність вимірювання становить 5%. 
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Особливості відпалу А-центрів у n-Si при 
високотемпературному електронному опроміненні 

Крайчинський А. М.1, д.ф.-м.н., проф. 
Красько М. М.1, к.ф.-м.н. 
Колосюк А. Г.1, к.ф.-м.н. 
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Петруня Р. В.1, 
Поварчук В. Ю.1, к.ф.-м.н. 
Руденко Р. Н.2 

1
 Інститут фізики НАН України 
(просп. Науки, 46, м. Київ, 03028, Україна) 

2
 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Фізичний факультет 
(просп. Глушкова, 4, м. Київ, Україна) 

 

Раніше [1] нами було знайдено, що опромінення кремнію 1 МеВ електронами при 

температурах вище термічного відпалу VO-центрів (Т ≥ 300 °С) може суттєво прискорювати 

відпал ним же створених VO-центрів. При цьому залежність концентрації VO-центрів від 

тривалості опромінення має вигляд кривої з насиченням. В даній роботі нами показано, що 

максимальна (у насиченні) концентрація VO-центрів росте при збільшенні інтенсивності 

опромінення, зменшується при збільшенні температури опромінення (рис. 1) і в загальному 

випадку дорівнює 

[  ]    
  

   ⁄     ⁄
  (1) 

де    – фактор генерації вільних вакансій,   – скважність опромінення,    і    – константи 

відпалу VO-центрів під час дії опромінення та лише за рахунок температури (між 

імпульсами) відповідно. Прискорений відпал VO відбувається лише у процесі дії імпульсу 

електронів. 

 

Рис. 1 Залежність максимальної концентрації VO від інтенсивності електронного 

опромінення при: 1 – 633 K; 2 – 680 K; 3 – 723 K. 

Точки – експеримент; суцільні криві – розрахунок за формулою (1), де    ⁄  

визначається по формулі (2), а      ⁄                   ⁄  . 

На основі теоретичного аналізу одержаних результатів запропонований механізм 

прискореного відпалу VO-центрів, який базується на припущені, що при 
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високотемпературному опроміненні відбувається збудження нерівноважних електронів у 

високоенергетичну (   ) долину зони провідності. При захоплені VO дефектами таких 

електронів дефектам передається енергія, яка зменшує енергію активації їх відпалу з 1,5 еВ 

до 0,4 еВ. При цьому константа прискореного відпалу    визначається наступним виразом: 

 

  
 

  

[  ]    
  

 

  
 [ ]

    ( 
   

   
)  

(2) 

де    – інтенсивність електронного опромінення, [ ]  – концентрація фосфору,   
 ,   

  – 

переріз захоплення електронів з    підзони на VO-центри і фосфор відповідно; 

              – константа, значення якої одержано з експерименту. 

Показано (рис. 2), що ефект прискореного відпалу спостерігається в обмеженому 

діапазоні температур починаючи з 570 К (початок термічного відпалу VO). 

Високотемпературна границя ефекту залежить від інтенсивності опромінення та зростає при 

збільшенні інтенсивності опромінення. 

 

Рис. 2 Розрахункові залежності констант відпалу    ⁄  (криві 1–3) і      ⁄  (крива 4) від 

температури електронного опромінення. Інтенсивність опромінення: 1 – 50; 2 – 12.5; 

3 – 2.81,       електрон/(см
2
с). Криві (1–3) – розрахунок по формулі (2);  

крива 4 –      ⁄                   ⁄  . 

1. Krasko M. Accumulation of VO Defects in N-Si at High-Temperature Pulse Electron Irradiation: 

Generation and Annealing Kinetics, Dependence on Irradiation Intensity / M. Kras’ko, 

A. Kraitchinskii, A. Kolosiuk,V. Neimash, V. Voitovych, V. Makara, R. Petrunya and V. Povarchuk 

// Solid State Phenomena. — 2011. — V. 178–179. — P. 404–409. 
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Пташник В. В., аспірант каф. ІМПФ 
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(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Явище клиновидної дегідратації дозволяє отримати дуже цінну інформацію про ту чи 

іншу рідину, її склад та особливості взаємодії між компонентами рідини. Особливу увагу 

заслуговують біологічні рідини, оскільки при висушуванні білок, як неодмінна компонента 

більшості біологічних рідин, зазнає процесів самоорганізації від мікро- до нанорівня. Цей 

шлях дає прямий вихід на діагностику багатьох захворювань, певних загострень, не 

вимагаючи при цьому складного обладнання. Біологічні рідини – це дзеркало метаболічних 

процесів, які відбуваються у клітинах. З другого боку, біологічні рідини роблять величезний 

вплив на цей метаболізм. 

У даній роботі зроблена спроба дослідити модельні рідини, які за своїм складом 

відповідають сироватці крові людини у нормі та при патології, а також вияснити вплив 

властивостей води на отримувану картину висушеної краплини – фації. 

Для одержання фації з метою її подальшого аналізу поступали наступним чином: на 

знежирене скло, яке розташовували строго горизонтально, наносили краплину розчину, який 

моделював біологічну рідину, об’ємом 10–20 мкл, діаметром 5–7 мм. За температури  

20–25С і відносній вологості 65–70% зразок висушувався впродовж 18–24 год. Отримана 

таким чином висушена краплина біологічної рідини називається фацією і має складну 

структуру і цю структуру в подальшому досліджують за допомогою мікроскопа. В якості 

біологічної рідини використовувалася модель сироватки крові людини, яка складалася з 

яєчного альбуміну, солі NaCl та різних типів води: дистильованої води, активованої води 

(аноліт), активованої води (католіт) та суміш активованої води (аноліт + католіт) у рівних 

пропорціях. 

При висиханні краплин білково-сольових розчинів утворюються фації, які мають три 

області – зовнішній білковий валик, область перехідних білково-сольових структур та 

центральна сольова область. Встановлено, що ширина білкового валика пропорційна до 

концентрації білка у розчині. Перерозподіл компонент при висиханні можна пояснити на 

основі моделей висихання колоїдних сполук з урахуванням великої різниці коефіцієнтів 

дифузії молекул білка та іонів солі у розчині. 

Встановлено, що при зміні властивостей води, яка береться у якості основи розчину, 

шляхом її обробки в електричному полі, змінюються і характеристики отримуваних фацій. 

По-перше, ширина білкового валика вже не має пропорційної залежності від вмісту білка. 

По-друге, на багатьох фотографіях фацій чітко видно утворення кристалів солі більш чи 

менш правильної форми, а не лише традиційних дендритів. Це означає, що виникають 

сприятливі умови для рівноважного росту кристалів, а крім того – що утворюються додаткові 

неоднорідності, які можуть виступати центрами гетерогенної кристалізації. 

Встановлено, що характер фацій практично не змінюється для всіх видів активованої 

води – лужної (католіт), кислої (аноліт) та їхньої суміші з приблизно нейтральним 

показником рН. Це означає, що на зміну характеру фацій впливає не кислотність чи лужність 

води, а те, що вона знаходиться у метастабільному стані. 
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Визначення оптичних характеристик тонкоплівкових 
структур за інтерференційними спектрами відбиття 

Данилов А. Б., ст. викл. каф. ІМПФ 
Циган О. В., студент ПРФм-11, каф. ІМПФ 
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(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Для структури плівка на поверхні підкладки з експериментальних спектрів можна 

отримати інформацію про параметри структури. Проте такий аналіз ускладнюється 

осциляційним характером залежності від довжини хвилі зондуючого випромінювання або 

кута падіння світла на структуру. При цьому виникає неточність у визначенні максимумів і 

мінімумів енергетичних коефіцієнтів відбиття, що не дозволяє точно визначити кути або 

квазікути Брюстера структури. Метод обвідних дає змогу безпосередньо з 

експериментальних залежностей встановити параметри структури за аналітичними 

виразими. 

Визначення оптичних сталих структури базується на розділенні задачі на дві прості 

задачі, що стосуються двох окремих меж поділу, або двох систем чистих підкладок. Тоді 

аналітичні вирази записуються у найпростішій формі. 

Знаходження оптичних сталих здійснювалося нами таким чином. Спочатку 

знаходилися аналітичні вирази для енергетичного коефіцієнта відбиття в s- і p-поляризаціях, 

що максимально узгоджуються з експериментальними графіками. Потім шукалися обвідні 

функції для максимумів і мінімумів, а далі за функціями обвідних і з формул Френеля нами 

отримано аналітичні вирази для визначення показників заломлення і товщини плівки для 

прозорої плівки на поверхні підкладки, та рівняння, з яких можна отримати показники 

заломлення плівки, коефіцієнт екстинкції та товщину плівки за умови незначного 

поглинання у плівці. 

Проведена перевірка отриманих нами результатів показує хорошу узгодженість з 

експериментально визначеними іншими авторами параметрів структури. 
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Магнітне поле та його локалізація в плазмових структурах 
взаємодіючої подвійної зоряної системи Бета Ліри 
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Введення в дію потужних телескопів та задіяння якісно нової апаратури на них 

дозволяло вирішувати задавнені проблеми цієї взаємодіючої зоряної системи. Перш за все, 

це стосується вирішення проблеми визначення мас компонентів подвійної зорі та відкриття 

магнітного поля у ній. Швидка втрата речовини (2 маси Сонця за 100 тисяч років) яскравим 

донором масою в 3 маси Сонця і її перенос до акретора масою в 13 мас Сонця є 

визначальною рисою еволюції цієї системи. В результаті спостерігаються розвинені газові 

структури: загальна оболонка, що розширюється від системи, газові потоки та акреційний 

диск, яким замаскований акретор. 

Наші виміри зееманівських розщеплень спектральних ліній донора в 1980-88 pp. на 

6-м телескопі Спеціальної АО вперше виявили змінне магнітне поле в 1.2 кГс з максимумами 

поля у фазах 0.35Р та 0.85Р орбітального періоду, що могло свідчити про дипольний 

характер магнітного поля. В подальшому поле отримувалось і меншої амплітуди змінності за 

допомогою ПЗЗ-спостережень на 2.6-м телескопі Кримської АО та значно більшої змінності 

в Катанській АО (Італія). Магнітне поле відслідковують як газові структури за вимірами їх 

параметрів у близькому околі донора, так і в загальній оболонці, а в останній і наші недавні 

виміри променевих швидкостей у міжзоряних лініях кальцію та натрію. Заатмосферні 

спектральні дослідження теж свідчать про зоряні вітри від компонентів, як про магнітно 

контрольовану плазму. 

Із-за наявності таких фактів ми вважаємо, що акретор може мати власне магнітне 

поле, що взаємодіє з полем донора. Ці поля формують загальну магнітосферу тісної 

подвійної зоряної системи. Тому є сенс провести аналіз цих фактів у порівнянні із 

спектрополяриметрією Бета Ліри, тим більше, що її автори не розглядали отримані 

результати в їх зв’язку з магнітним полем. Оскільки газовий струмінь від донора та 

акреційний диск є принаймні частково іонізовані, то спостережувана поляризація вважається 

авторами як така, що в основному спричинена електронним розсіянням світла. Основним 

результатом їх статті є локалізація гарячої плями на акреційному диску в фазах 0.45Р–0.50Р, 

тобто в фазах кривої блиску перед затемненням донором акретора з його акреційним диском. 

Ця область на диску може характеризуватися як область ударного зіткнення газового 

струменя із диском, його нагрівом та невпорядкованим стохастичним збуренням його 

структури. В такому разі має відбуватися спотворення кривої поляризації, яка виглядатиме 

як депресія у відповідних фазах на кривій поляризації, що й спостерігається. Проведений 

нами аналіз спектрополяриметричних даних як у широких смугах B, V, R, I, так і в емісійних 

лініях водню та гелію показав, що характерною особливістю кривих поляризації в їх 

змінності з фазою орбітального періоду є відображення у них структури магнітного поля 

донора. При тім екстремуми кривих поляризації наглядно корелюють з екстремумами кривої 

змінності магнітного поля, зокрема в фазах поблизу спостережуваних полюсів магнітного 

поля. Отже, особливості спектрополяриметричних кривих Бета Ліри є водночас певним 

відображенням будови газових структур як магнітно контрольованої плазми в околі обох 

компонентів цієї взаємодіючої подвійної масивної системи. 
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Вплив технологічних параметрів на розміри зерен при 
осадженні селеніду цинку з газової фази 

Білинський Ю. М., к.ф.-м.н., доц. каф. ЗФ 
Дубельт С. П., к.ф.-м.н., доц. каф. ЗФ 
Логуш О. І., к.ф.-м.н., доц. каф. ЗФ 
Харамбура С. Б., к.ф.-м.н., доц. каф. ЗФ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Для розвитку лазерної техніки необхідне одержання матеріалів, придатних для 

виготовлення оптичних елементів ІЧ-випромінювання великої потужності, які повинні мати 

поглинання, високу механічну і променеву стійкість, таким є селенід цинку. 

Одним із важливих параметрів полікристалів селеніду цинку є розміри зерен, які не 

повинні бути співмірними з довжиною хвилі лазерного випромінювання. Експериментальні 

дослідження процесів кристалізації полікристалів селеніду цинку показали, що 

ціленаправлено змінюючи технологічні параметри (температуру кристалізації і градієнт 

температур вздовж осі реактора) можна керувати розмірами зерен віл 30 до 150 мкм. 

Збільшення градієнта вздовж осі реактора приводить до зменшення розмірів зерен. Так, 

наприклад, при температурі кристалізації 1120 К збільшення градієнту температури від 400 

до 1200 К/м приводить до зменшення середнього розміру зерна від 90 мкм до 50 мкм. 

Збільшення температури кристалізації приводить до росту середніх розмірів зерен. Зокрема, 

при градієнті температур 400 К/м збільшення температури кристалізації від 1120 К до 1220 К 

приводить до зміни розмірів зерен від 90 до 140 мкм. 

Слід відзначити, що при температурах кристалізації вище 1220 К зростає ймовірність 

забруднення полікристалічних шарів домішками, які попадають з матеріалу тигля та інших 

матеріалів реактора, що знаходяться при високих температурах. При температурах 

кристалізації нижче 1070 К погіршується механічна міцність полікристалічного шару, 

зростає пористість, що в свою чергу приводить до погіршення їх експлуатаційних 

характеристик. 

Враховуючи вимоги до розчинника, проведено дослідження евтектичних систем 

ZnSe-Ag, ZnSe-Cu, ZnSe-Au. Експериментально виявлено, що в системах ZnSe-Ag і ZnSe-Au 

утворення рідкої фази відбувається при температурах значно більших, ніж межі розроблених 

технологічних режимів. Виходячи з відсутності літературних відомостей про діаграму стану 

системи ZnSe-Au ми визначили ваговим методом розчинність селеніду цинку в золоті, яка 

складає від 0,1 до 5% ZnSe при температурах 1280 і 1310 К відповідно. 

В системі ZnSe-Au утворення рідкої фази спостерігається при температурах вищих 

1280 К. На основі наших досліджень розчинності селеніду цинку в золоті встановлено, що 

температурна область стійкого евтектичного стану складає 1280..1320 К. 

Процес вирощування полікристалів селеніду цинку за механізмом ПРК з 

використанням плівки золота товщиною 500..600 А, напиленої на скло графітову підкладку, 

здійснюється при температурах кристалізації 1290..1310 К і градієнті температур 

100..1500 К/м. 

В результаті проведених досліджень одержані полікристалічні шари селеніду цинку з 

середнім розміром зерна порядку 2 мкм. Цей параметр виявився нечутливим до змін 

температури кристалізації у вказаних межах. 
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Принцип визначення параметрів плоско паралельних 
плівкових структур за допомогою методу обвідних 
резонансів Фабрі-Перо в спектрах багатопроменевої 
інтерференції плоских хвиль 

Каркульовська М. С., к.ф.-м.н., асистент каф. ЗФ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Робота присвячена розробці фізичних принципів визначення параметрів 

плоскопаралельних плівкових структур, на основі узагальнення закономірностей 

формування обвідних амплітудно-фазових спектрів багатопроменевої інтерференції Фабрі-

Перо електромагнітних та акустичних хвиль. 

Для структур, котрі утворені двома плоскопаралельними між собою межами поділів 

середовище-шар (індекс 01) та шар-підкладка (індекс 12). Застосувавши подання 

комплексного числа амплітудного коефіцієнту Френеля як  ̃                    та 

прийнявши до уваги формули пониження ступеня, енергетичний коефіцієнт відбивання 

зручно виразити через обвідні функції          як [1]: 

     (
      

       
)
 

         
  

  

     

    

        

         
 
  (1) 

а вираз для спектрів фази відбитої хвилі має вигляд 

        
                            

    

        
        

  (2) 

котрий при умові           спрощується до вигляду         
      

    

        
  
, де         . 

В довільній геометрії та поляризації хвилі, параметри екстремумів          та структури 

   ,    ,    зв’язані між собою такими співвідношеннями       √    ,    
    √  

   √    
 

і       
√   √  

√   √  
, в котрих   

  √    

√   √  
. 

Аналіз одержаних результатів дав можливість зробити такі найбільш важливі 

висновки: 

1. Подані функції (1) є обвідними амплітудних спектрів Фабрі-Перо при нормальному та 
похилому проходженні плоскої хвилі меж поділів (рис. 1, а) та (2) обвідними фазових 

спектрів (рис. 1, б). Причому, значення          і          не обов’язково повинні співпадати 

з вершинами екстремумів, оскільки за своєю суттю вони відповідають точкам дотику 

обвідних із контурами спектрів. 

2. Для довільної геометрії досліду відношення 
      

      
 змінюється від 0 до   , 

проходячи при цьому через одиничне значення на частотах    з обох сторін відносно 

максимуму інтерференції. На частотах    значення енергетичного відбивання дорівнює 

   
 

 
           . Аналогічна умова реалізується і в похилому спектрі. для кутів падіння 

  , з обох сторін відносно максимуму інтерференції (рис. 1). Фазова ширина контуру 

відбивання на рівні    дорівнює         ̃|
  

     ̃|
  

         |  . Тому 

експериментально вимірювана величина     дає можливість визначити     | . 
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3. Спектри інтерференції Фабрі-Перо володіють   -періодичністю. Тому, 

експериментально вимірюваним параметром також є площа під контуром максимуму 

відбивання в проміжку між двома сусідніми мінімумами, який знизу обмежений обвідною 

мінімумів, яка виражається як інтеграл 2      ∫       ∫         , де        ̃. Цей 
інтеграл табличний і при його обчисленні доцільно прийняти до уваги те, що      та        

не залежать від фазової товщини шару     ̃. 

 

Рис. 1 Обвідні резонансів Фабрі-Перо для а) амплітудних спектрів; б) фазових спектрів. 

1. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Сегеда М.С. Фізичні основи моделювання хвильових 

електромагнітних процесів в оптиці. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2003. 

2. Кособуцкий П.С., Каркулёвская М.С., Кособуцкий Я.П. О фазово-амплитудной корреляции в 

спектрах отражения электромагнитных волн интерферометрами Фабри-Перо. // Оптика и 

спектроскопия, 2003. — С. 494-496. 
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Пошкоджуваність колісних сталей марок 2 і Т за умов 
кочення колеса рейкою 

Андрейко І. М., к.т.н., ст.н.с., ст.н.с. 
Кулик В. В., к.т.н., н.с. 
Прокопець В. І., інж. II кат. 

 Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України 
(вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060, Україна) 

 

Підвищення строку служби залізничних коліс є однією з найважливіших задач 

залізничного транспорту, адже на їх технічне обслуговування і ремонт витрачається близько 

третини усіх витрат служб рухомого складу залізниці. Із запланованого строку їх служби 12 

років, для більшості коліс в експлуатації він становить тільки третину. У першу чергу він 

визначається властивостями поверхні кочення для протидії виникненню повзунів та 

вищербин. 

Досліджували сталі залізничних коліс марок 2 і Т (ГОСТ 10791-2011). Випробування 

проводили на модельних зразках колеса та рейки, вирізаних з реальних коліс типу КП-2 і 

КП-Т, габаритні розміри яких становили: товщина 4 мм, діаметр 40 мм і довжина 220 мм, 

ширина 4 мм, висота 16 мм, відповідно. Напруження в зоні контакту пари колесо-рейка 

становили 1050 МПа. Після 220 тис. циклів навантаження поверхня кочення зразків 

аналізувалась на наявні пошкодження за допомогою оптичного мікроскопа МБС-9, 

оснащеного електронним відеоокуляром НВ-200. 

Проведені експериментальні дослідження пошкоджуваності показали, що кількість 

вищербин, утворених шляхом розшарування, є у кілька разів меншою для сталі марки Т 

проти сталі марки 2. Площа цих вищербин знаходиться в межах 0,02…0,675 мм
2
, причому 

для сталі марки Т відзначається більша однорідність цих вищербин за площею. Зокрема, 

кількість вищербин середньою площею 0,075 мм
2
 становить дещо більше двох третин від 

усієї кількості вищербин на поверхні кочення модельного зразка з сталі марки Т. Тоді як для 

сталі марки 2 цей показник становить дещо більше половини і характерний ширший діапазон 

вищербин, зі зміщенням його в сторону дефектів більших розмірів. Форма таких вищербин 

доволі різноманітна, проте вони виділяються спільною рисою, а саме: їх контур можна 

вписати у рівнобедрений трикутник, вершина якого направлена проти напрямку кочення 

колеса. 

Вищербини, утворені через пітингоутворення, виявились більш однотипними, 

незважаючи на відмінність сталей коліс. За площею пітинга у плані всі вони ідентифікуються 

на два діапазони: площею S1 = 0,0005…0,000625 мм
2
 і площею S2 = 0,00175…0,0025 мм

2
. 

Кількість пітингів меншої площі переважала і досягала 70%. Такий розподіл був 

характерним для досліджуваних марок сталей. Відмінність полягала у кількості пітингів на 

одиницю площі, яка для сталі марки Т є удвічі більшою та становить 45-50 штук/мм
2
. 

Таким чином, проведений кількісний аналіз всіх дефектів типу вищербина (від 

розшарування та пітингоутворення), виявлених на поверхні кочення модельного зразка, 

показує, що сталь марки Т схильніша до формування дрібних дефектів шляхом 

пітингоутворення (S = 0,0005 мм
2
), тоді як сталь марки 2 – до значно крупніших дефектів 

шляхом розшарування (S = 0,02…0,625 мм
2
). Вище наведені результати узгоджуються з 

натурними випробами, коли ресурс високоміцних коліс типу КП-Т (сталь марки Т) 

підвищився за критерієм зносостійкості на 30…40%, проте у ряді випадків він скоротився 

порівняно з традиційно використовуваними середньоміцними колесами типу КП-2 (сталь 

марки 2) за критерієм пошкоджуваності поверхні кочення. 
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Мікрофрактографічні особливості руйнування 
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Андрейко І. М., к.т.н., ст.н.с., ст.н.с. 
Головатюк Ю. В., к.т.н., н.с. 

 Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України 
(вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060, Україна) 

 

Досліджували мікромеханізм втомного руйнування сплавів типу В95 у стані 

постачання (В95пчТ1) та після експлуатації (В95Т1) 40 років у верхній обшивці крила літака 

АН-12 за кімнатної і низької температур (–60C). Мікрофрактографічний аналіз показує, що 

руйнування за кімнатної температури сплава у стані постачання за низької та середньої 

амплітуд навантаження відбувається площинами розшарування з вираженими втомними 

борозенками. У високоамплітудній області навантаження на фоні борозенчастого механізму 

руйнування в зламі поодиноко з’являються інтерметаліди. Їх розмір становить 5…15 мкм, 

зустрічаються вони подекуди і у розтріснутому вигляді, в околі них формуються 

деформаційні гребені. Для сплава після тривалої експлуатації за кімнатної температури у 

низькоамплітудній області навантаження руйнування проходило витягнутими площинами з 

вираженим череззеренним відкольним механізмом руйнування. Череззеренні відкольні 

площадки доволі протяжні – до 60 мкм. Як і для сплава у стані постачання у зламі відсутні 

інтерметалідні включення, що є свідченням того, що фронт тріщини проходив ділянками з 

найменшим опором руйнуванню. У середньоамплітудній області навантаження руйнування 

відбувається також череззеренним відколом, проте, суттєво зменшується (втричі) довжина 

площадок, на яких це відбувається. Поверхня зламу вкрита розгалуженою сіткою в’язкого 

руйнування – деформаційними гребенями. Руйнування у високоамплітудній області 

навантаження відбувається поєднанням череззеренного відколу, що зосереджується на 

незначній частині площадок, та ямкового механізму руйнування, притаманного руйнуванню 

за статичного навантаження, який домінує у зламі. Поява ямкового механізму руйнування 

обумовлюється присутністю у зламі вторинних включень більших розмірів, порядку 20 мкм 

та менших – до 3 мкм. Включення більших розмірів розтріскуються, спричинюючи навколо 

себе локальне статичне розтріскування. З другої сторони, поява ямкового механізму 

руйнування може обумовлюватись окрихченням матеріалу після експлуатаційної деградації 

через вичерпання його пластичності.  

За низької температури випробувань для сплава у стані постачання борозенчастий 

механізм втомного руйнування притаманний зламу за низьких розмахів K, за середніх і 

високих – змінюється на ямка-виступ, вершинами яких сформовані деформаційні гребені. 

Ямковий механізм руйнування супроводжується появою значної кількості інтерметалідних 

включень у зламі, зосереджені вони переважно на дні ямок. Для сплава В95Т1 після 

експлуатації, особливо за низьких та середніх K, механізм низькотемпературного втомного 

руйнування достатньо енергоємний, що забезпечується деформаційними гребенями 

внаслідок в’язкого руйнування окремих мікрооб’ємів сплавів. Загалом, руйнування 

відбувається трансскольними фасетками, протяжність яких зменшується зі зростанням 

амплітуди навантаження. За високих амплітуд навантаження у зламі з’являється безліч 

дрібних і великих включень, останні спостерігаються подекуди у розтріснутому вигляді, їх 

розмір близько 20 мкм. Навколо них формуються деформаційні гребені, що свідчить про 

позитивну роль інтерметалідних включень у підвищенні опору руйнуванню досліджуваних 

сплавів. 
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Особливості пластичного деформування сталей 08Х18Т1 
та 15Х25Т 

Кондир А. І., к.т.н., доц. каф. ІМПФ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Однією з причин обмеженого застосування у промисловості високохромистих сталей 

є схильність до кількох видів окрихчення [1]. «Крихкість за 475C» сплавів, що містять 15–

75% мас., виникає після ізотермічних витримок виробів в інтервалі 400–550C або ж повіль-

ного охолодження у цьому діапазоні температур. Схильність до окрихчення посилюється зі 

зростанням вмісту хрому і найвиразніше виявляється після ізотермічних витримок за 475–

485C. Згідно з сучасними даними початкові стадії окрихчення за 480C сплавів, що містять 

понад 20 % мас., обумовлені спінодальним розпадом α–твердого розчину з утворенням клас-

терів атомів хрому у площинах {100}. У сталях з меншим вмістом хрому окрихчення супро-

воджується розпадом твердого розчину за механізмом зародження і росту часточок -фази. 

Зростання часу витримки призводить до утворення когерентно зв’язаних з матричним 

-твердим розчином сферичних зон -фази, у яких вміст хрому поступово зростає до 

80% ат. Такий неоднорідний ізоструктурний фазовий стан значно впливає на здатність ста-

лей пластично деформуватися, що виявляється в утрудненні поперечного ковзання дислока-

цій. У свою чергу посилюється схильність до механічного двійникування, як допоміжного 

поряд з ковзанням механізмом деформування і додаткового способу релаксації високих ло-

кальних напружень, які виникають унаслідок гальмування дислокацій бар’єрами. Посилення 

схильності до двійникування сприяє також зниження енергії дефектів упакування, яке має 

місце завдяки розшаруванню твердого розчину на - та -фази. Зазначені структурні факто-

ри та особливості деформування суттєво позначаються на статичній та циклічній тріщино-

стійкості окрихчених Fe–Cr–сплавів [2]. Незважаючи на важливість питання вивчення осо-

бливостей деформаційної поведінки сплавів, схильних до механічного двійникування, для 

практики обробки металів тиском та оцінки експлуатаційної надійності виробів залишається 

не встановлені кінетичні параметри структури та деформаційного зміцнення. У роботі до-

сліджено зв’язок між змінами структури та механізмом пластичної деформації при випробу-

ваннях на розтягування та стискання зразків високохромистих сталей 08Х18Т1 та 15Х25Т 

промислових плавок. 

Термічна обробка зразків полягала у нагріванні до 800C, витримки упродовж 30 хв. і 

наступному гартуванні у воді, що усувало можливість неконтрольованого окрихчення сталі 

під час охолодження в температурному інтервалі прояву крихкості. Зафіксований після гар-

тування структурно–фазовий стан розглядали як вихідний перед проведенням обробки, яка 

викликала ізоструктурний розпад і полягала у витримці за 480C тривалістю до 680 год. 

Стандартні механічні характеристики (       ̂     ) визначали випробуваннями на розтягу-

вання циліндричних зразків діаметром 5 мм. Випробування на осаджування проводили на 

циліндричних зразках діаметром 5 мм заввишки 8 мм. Випробування на розтягування та 

стискання виконували на машині Instron за швидкостей деформування (1,0–2,5)·10
–3

 с
-1
. Пер-

винні діаграми деформування перебудовували у діаграми «дійсні напруження     – дійсні де-

формації    » у припущенні про незмінність об’єму і збереження циліндричної форми зраз-

ками на стадії їх рівномірного видовження (вкорочення). Мікроструктуру деформованих 

зразків досліджували за допомогою оптичного мікроскопа МИМ–8. Злами зразків вивчали на 

сканувальному мікроскопі JXA–50A. Залежність між дійсним напруженням і дійсною 

(логарифмічною) деформацією описували степеневою функцією: 
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        , (1) 

де    – границя пружності за деформації 0,05%;     – відповідно коефіцієнт та показник 

деформаційного зміцнення. Значення величин, що входять у рівняння (1), визначали 

регресійним аналізом. 

У неокрихченому стані криві деформаційного зміцнення за обох схем деформування 

мають вигляд, характерний для металів з ОЦК ґраткою – на них практично відсутні сходинка 

текучості та друга стадія зміцнення, а перша зливається з третьою. Зі збільшенням тривалості 

витримки за 480C підвищується напруження течії металу, інтенсивність зростання якого 

суттєво більша у випадку сталі 15Х25Т порівняно з 08Х18Т1. Форма кривих зміцнення сталі 

08Х18Т1 слабо залежить від ступеня розпаду твердого розчину – практично лише після ви-

тримок за 480C понад 50–75 год. дуже повільно зростає опір малим пластичним деформа-

ціям, показником якого є величина   . Мікроструктурні дослідження виявили, що основним 

механізмом пластичної деформації є ковзання. Повільне деформаційне зміцнення сталі 

08Х18Т1 слід пов’язати з малою швидкістю ізоструктурного розпаду твердого розчину. 

Значно істотніші зміни деформаційної поведінки унаслідок розшарування твердого 

розчину спостерігали у сталі 15Х25Т. Утворення кластерів та зон, збагачених хромом, 

передусім викликає помітне зростання опору малим пластичним деформаціям вже після 

витримок 0,25 год. за 480C. Утворення дисперсних скупчень -фази позначається на формі 

кривих      за більш тривалих ізотермічних витримок – помітні зміни коефіцієнта та 

показника деформаційного зміцнення залежно від жорсткості схеми випробування відмічені 

після 2–5 год. Спочатку обидва параметра зменшуються до величин, які слід розглядати як 

мінімально можливі для реалізації деформування ковзанням. 

Після досягнення певної витримки за 480C залежно від схеми деформування на кри-

вих розтягування та стискання спостерігали переривчасту течію металу: починаючи від ді-

лянки нижче за границю пружності й до ступеня деформації 1–2 % мали місце стрімкі спади 

навантаження, які супроводжувалися відчутним потріскуванням. Під час металографічного 

дослідження у структурі деформованих зразків були виявлені двійники. Зубчастий характер 

кривих деформування залежно від схеми випробування та часу витримки зберігався до пев-

ного ступеня деформації. Для характеристики інтенсивності двійникування використовували 

декілька параметрів: кількість подій стрімкого спадання навантаження, які обчислювали за 

діаграмами випробування; максимальний ступінь деформації, до якої спостерігали двійники; 

внесок механічного двійникування у загальний ступінь пластичної деформації (таблиця 1). 

Таблиця 1. Вплив схеми напруженого стану та часу витримки за 480C на схильність сталі 

15Х25Т до механічного двійникування 

Схема 
випробування 

Кількість подій двійникування після витримки за 480C, год. 

12 25 50 100 200 300 500 680 

Стискання — 25 40 55 70 80 90 110 

Розтягування 20 35 55 75 90 105 120 135 

 

Проведені дослідження показали, що пластичне деформування феритних 

високохромистих сталей після витримок за 480C в окрихченому структурно-фазовому стані 

може здійснюватися ковзанням та механічним двійникуванням. Схильність до механічного 

двійникування виявляється за ступенів деформації до 2 % і залежить від жорсткості схеми 

випробування. 

1. Сокол И. Я. Двухфазные стали. — М.: Металлургия, 1974. — 216 с. 

2. Распространение усталостных трещин в стали, склонной к деформационному двойникованию 

/ А. Н. Ткач, О. Н. Романив, В. В. Симинькович, А. И. Кондырь, М. Ф. Замора. — Физ.–хим. 

механика материалов, 1982, № 2. — С. 67–73. 
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Дослідження фазового складу двофазних високодисперсних сплавів традиційними ме-

тодами викликає певні труднощі, які у випадку феромагнітних матеріалів можна частково 

усунути, застосовуючи методику фазового магнітного аналізу за допомогою магнітометра зі 

зразком, що вібрує [1]. 

Унаслідок внутрішньофазового розпаду у сплавах системи Fe–Cr утворюються 

високодисперсні (розміром меншим за 10 нм) часточки багатої на хром -фази у 

збагаченому на залізо -твердому розчині. Дослідження будови та складу сплавів заліза з 

хромом після їх перебування в інтервалі 715–785 К ускладнюється у зв’язку з структурною 

відповідністю та незначною різницею періодів кристалічних ґраток часточок - та - фаз. 

Досліджували зразки сталі 15Х25Т, які після гартування від 1073 К витримували за 

753 К до 1000 год. з метою штучної провокації ізоструктурного розпаду твердого розчину на 

- та -фази. Швидкість концентраційного перерозподілу компонентів сталі між обома 

фазами визначали за зміною точки Кюрі. Магнітометричний аналіз проводили за 

результатами дослідження температурної залежності намагніченості насичення    [1]. Точку 

Кюрі визначали екстраполяцією кривої до величини     ⁄   . 

Обробка, що провокує розшарування твердого розчину, призводить до значних змін 

форми кривих      , які полягають у появі невідповідності між кривими нагрівання та охо-

лодження та підвищенні точки Кюрі    під час нагрівання зістарених зразків проти тієї, що 

одержували під час охолодження та у загартованому стані (рис. 1). Важливим є те, що нагрі-

вання до температур 920–950 К, що перевищують точку    й викликають розчинення часто-

чок -фази, усуває ці ефекти й повертає сплав до майже початкового структурного стану. 

  

Рис. 1 Термомагнітні криві сталі 15Х25Т: а – гартування; б – гартування та ізотермічна 

витримка за 753 К 1000 год. 
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Появу гістерезису на кривих самовільної намагніченості ми пов’язуємо з процесом 

внутрішньофазового розпаду, а саме з виділенням з твердого розчину хрому у залізі 

дисперсних часточок багатої на хром фази і збагаченням його за рахунок цього залізом, 

вважаючи, що -фаза до певної міри відіграє роль парамагнітних часточок у феромагнітній 

матриці. У такому наближенні за температурною залежністю зміни точки Кюрі [2] 

обчислювали зміну концентрації хрому у твердому розчині (таблиця 1). 

Таблиця 1. Вплив часу витримки   за 753 К 

на зміну точки Кюрі     та 

збільшення концентрації хрому 

ΔCr у твердому розчині 

 , год.    , К ΔCr, % ат. 

0 7 1,0 
0,5 15 2,25 
10 22 3,3 
50 36 5,4 
100 45 6,75 
150 48 7,1 
1000 51,5 7,7 

 

  

Рис. 2 Температурна залежність відносної 

намагніченості насичення поблизу 

точки Кюрі 

 

Не менш важливим результатом вимірювання магнітних властивостей сталі 15Х25Т у 

різному структурно-фазовому стані за допомогою вібраційного магнітометра є наявність 

досить протяжних «хвостів» самовільної намагніченості. Свідченням цьому є як більший 

градієнт температурної залежності намагніченості насичення поблизу точки Кюрі у стані 

після окрихчення за 753 К (рис. 2), так і ширина інтервалу прояву «хвостів». Така поведінка 

досліджуваного сплаву поблизу точки Кюрі вказує на значну схильність високохромистого 

фериту до концентраційної неоднорідності у широкому температурному діапазоні. Власне 

неоднорідність хімічного складу позначається на неможливості усунення схильності до 

розшарування твердого розчину навіть за досить швидкого охолодження [1]. 

Проведені дослідження показали, що сталь 15Х25Т схильна до неоднорідності 

твердого розчину, яка не усувається навіть гартуванням. Ізоструктурний розпад початково 

має дуже високу швидкість і викликає суттєву зміну температурної залежності самовільної 

намагніченості насичення. У результаті концентраційного перерозподілу на - та -фази 

твердий розчин збіднюється хромом і інтенсивність розпаду поступово спадає. Після 

витримок за 753 К понад 1000 год. твердий розчин містить лише приблизно 18% ат., тобто 

таку кількість, за якої швидкість процесу стає дуже малою. 

1. Кондир А. І., Борисюк А. К., Паздрій І. П., Швачко С. Г. Застосування вібраційного 

магнітометра для фазового аналізу спеціальних сталей та сплавів // Вибрации в технике и 

технологиях. — 2004. — № 2, (34). — С. 41–43. 

2. Tavares S.S.M., de Noronha R.F., da Silva M.R., Neto J.M., Pairis S. 475°C Embrittlement in a 

Duplex Stainless Steel UNS S31803 // Materials Research, 2001. — Vol. 4, № 4. — P.237-240. 
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Ільчук Г. А., д.ф.-м.н., проф. каф. ЗФ 
Кусьнеж В. В., к.ф.-м.н., н.с. каф. ЗФ 
Петрусь Р. Ю., к.ф.-м.н., н.с. каф. ЗФ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Недавні експериментальні дослідження органічних [1] та неорганічних [2] сонячних 

елементів показали, що продуктивність тонкоплівкових елементів може бути значно 

покращена за допомогою металевих наночастинок (НЧ), нанесених на верхню частину фото 

активного шару. Підвищення ефективності роботи таких елементів пов’язане зі збільшенням 

оптичного поглинання тонкоплівковим шаром [3]. Це більш ефективне оптичне поглинання 

зумовлене розсіюванням на металевих НЧ [4], та його підсиленням в умовах збудження у 

активному шарі поверхневих плазмон-поляритонів [5]. Таким чином, загальна поглинута 

потужність фотоактивним шаром у сонячному елементі (СЕ) CdS/CdTe, що містить металеві 

НЧ може бути значно підвищена. 

Для синтезу НЧ проведено апробацію методів термічного та магнетронного 

напилення плівок золота. Отримано тонкі напівпрозорі суцільні плівки з характерним темно-

зеленим кольором за допомогою термічного (зразок №Au1) та магнетронного напилення 

(зразок №Au4_1) товщиною ~160 та ~26 нм, відповідно. У результаті проведеного 

термічного відпалу у вакуумі (P~1,3 Па, зразок №Au1 – 60 хв., зразок №Au4_1 – 120 хв.) 

колір плівок змінився на світло-зелений. Досліджено морфологію поверхні зразків за 

допомогою растрового електронного мікроскопа JCM–5000, рис. 1. 

 a  b  c 

 d  e  f 

Рис. 1 Морфологія поверхні плівок золота на скляних підкладках до (a – зразок № Au1; d – 

зразок № Au4_1) та після термічного відпалу (b,c – зразок № Au1; e,f – №Au4_1). 

JCM–5000, ×1000 (b), ×2000 (d), ×6000 (a, e), ×15000 (c, f) 
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Встановлено, що у результаті відпалу нижче температури плавлення тонкі суцільні 

плівки золота перетворюються на острівкові плівки, що складаються із масивів НЧ. 

Механізмом утворення наночастинок може бути коагуляція, на рис. 1 c. серед поодиноких 

НЧ діаметром 300–500 нм спостерігаються і «злипнуті» НЧ. Серед НЧ, що утворилися після 

двічі тривалішого відпалу (рис. 1 f.) злипнуті частинки відсутні, а масив складається з двох 

груп частинок діаметрами 90–130 нм та 200–300 нм. 

Досліджено у видимій області спектру пропускання напилених напівпрозорих 

суцільних металічних плівок та отриманих після відпалів масивів НЧ золота, рис. 2. 

Виявлено значне ( ≥ 25%) зростання коефіцієнта пропускання плівок після відпалу, що 

зумовлене утворенням НЧ і узгоджується з результатами спостережень на електронному 

мікроскопі. Також відбувається зсув піку коефіцієнта пропускання у короткохвильову 

область на 19 (зразок №Au1) та 31 нм (зразок №Au4_1) після відпалу і супроводжується 

зміною кольору зразків. 
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Рис. 2 Спектри пропускання плівок золота до (1, 4) та після термічног відпалу (1v, 4v), 

зразки №Au1 та №Au4_1 відповідно 

Автори висловлюють подяку Київському представництву компанії «Токіо Боекі СіАйЕс. Лтд.» за надану 

можливість досліджень на растровому мікроскопі JCM–5000. 
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Сьогодні максимальний ККД кращих плівкових сонячних елементів (СЕ) на основі 

гетеропереходів (ГП) CdS/CdTe становить 16,7% [1]. Однак теоретичні розрахунки свідчать, 

що можливості ГП СЕ далеко не вичерпані і їх ККД може сягати 28–30%. Незважаючи на цю 

обставину, прогрес у збільшенні ефективності СЕ на основі ГП CdS/CdTe суттєво 

сповільнився. Подальше збільшення ефективності таких СЕ потребує використання нових 

підходів при їх виготовленні [2–4]. 

Один з підходів для збільшення ефективності СЕ – створення тривимірних елементів 

із розвиненою поверхнею та заданим мікрорельєфом, що ефективно працюють за різних 

кутів падіння світла. Саме здатність тривимірних СЕ захоплювати практично все падаюче 

світло дозволить підвищити їх ККД за одночасного зменшення геометричних розмірів, ваги і 

механічної складності та збільшення ефективної площі.  

Для осадження плівок CdS на мікротектстурованих пластинах Si (100) та 

полікристалічних плівках CdTe модифіковано технологію хімічного поверхневого 

осадження. Хімічне поверхневе осадження (ХПО) ідеально підходить для виготовлення 

тонких плівок на великих площах та за температур < 100°С, що є основними вимогами до 

технологій для впровадження їх у масове виробництво СЕ. Технологія хімічного осадження 

напівпровідникових плівок полягає у нанесенні на підкладку розчину, що містить йони 

металу та джерело йонів сірки – гідроксиду, сульфіду або селеніду. Осадження тонких плівок 

CdS з водних розчинів є реакцією між солями кадмію і тіомочевиною у лужному середовищі. 

Осадження плівок СdS та CdSe на мікрорельєфні підкладки CdTe та Si відбувалось із 

свіжоприготовленого 0,015 М водного розчину кадмій хлориду CdCl2, 1,5 М розчину 

тіомочевини CS(NH2)2 та 14,28 М розчину амоній гідроксиду NH4OH. Детально методику 

отримання тонких плівок CdS методом ХПО описано у [5]. Перед ХПО плівок СdS поверхню 

монокристалічних підкладок стравлювали у розчині брому в абсолютизованому метиловому 

спирті для зняття шару порушеної структури.  

Напівпровідникові підкладки Si після процесу ХПО CdS та CdSe були покриті по всій 

робочій площі суцільною однорідною плівкою з характерним для кадмій сульфіду світло-

зеленим кольором, а для кадмій селеніду – світло-червоним кольором. Результати 

дослідження морфології поверхні плівок CdS та CdSe методом растрової електронної 

мікроскопії наведено на рис. 1. Осаджені плівки повністю відтворили мікрорельєф поверхні 

підкладки. 

Виявлено, що на поверхні отриманих суцільних плівок існують макродефекти двох 

типів: у вигляді пор та конгломератів частинок. Зокрема, макродефекти плівок CdS на 

підкладках CdTe у вигляді пор мають впорядковане розташування. За результатами 

порівняльного аналізу морфології поверхонь підкладки і осадженої на неї плівки 

встановлено, що пори локалізовані у місцях виходу на поверхню границь блоків кристалітів 

підкладки CdTe. На нашу думку, причиною їх виникнення можуть бути неоднорідності 
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температурного поля, що ініціює ріст плівок із водного розчину. Раніше нами встановлено, 

що макродефекти у формі частинок на поверхні ХПО плівок CdS це частинки CdS із 

відхиленням від стехіометрії [5]. Поверхневі макродефекти формуються на кінцевих стадіях 

росту, коли вже не виконуються умови для гетероепітаксіального росту плівок.  

З використанням ЕДАР растрового електронного мікроскопу РЕМ-106И досліджено 

елементний склад осаджених плівок. Встановлено що отримані плівки CdS та CdSe мали 

однорідний по всій площі зразка стехіометриний склад. 

 a  b  c 

 d  e  f 

Рис. 1 Морфологія поверхні плівок кадмію сульфіду (a, b ,c) та селеніду (d, e, f) на 

мікротектстурованих пластинах Si (100). JCM–5000, ×1000 

Автори висловлюють подяку Київському представництву компанії «Токіо Боекі СіАйЕс. Лтд.» за надану 

можливість досліджень на растровому мікроскопі JCM–5000. 
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Більшість напівгейслерових фаз (MM’X) є вузькозонними напівпровідниками та 

перспективними термоелектричними матеріалами, тоді як гейслерові фази (MM’2X) – 

типовими металами. Незважаючи на подібність кристалічних структур, у напівгейслерових 

фазах відсутній центр симетрії. Така особливість повинна впливати на електронну структуру 

та хімічні зв’язки у твердих розчинах між MM’X та MM’2X і нелінійну зміну параметрів 

елементарної комірки. В таких твердих розчинах зростання електропровідності при 

збереженні високих значень термо-ЕРС, особливо біля точки переходу діелектрик-метал, 

повинно підвищувати фактор термоелектричної потужності матеріалу. Розрахунки 

електронної структури відповідних твердих розчинів здійснені з використанням методу 

Корінги-Кона-Ростокера у наближеннях когерентного потенціалу та локальної густини з 

параметризацією Janek-Moruzzi-Williams, використовуючи 1000 k-точок у зоні Бріллюена. 

Розрахунки було поділено на два етапи – 1) вільні кристалографічні позиції у MM’X 

поступово заповнювалися атомами перехідного металу (M’) до одержання повністю 

заповненої MM’2X фази; 2) кристалографічна позиція атомів M’ у гейслеровій фазі 

поступово заповнювалась вакансіями до одержання гіпотетичної напівгейслерової фази, яка 

б описувалась формулою M(M’0.5M’0.5)X. Розрахунки показали, що у першому випадку 

відбувається немонотонна зміна профілю густини електронних станів, тоді як у другому 

випадку зміна була монотонною. Ширина забороненої зони нелінійно змінюється від складу 

і залежить від типу M компонента. Вона зникає при досягненні складу MM’1.43X (для 

твердого розчину ZrNiSn-ZrNi2Sn) та MM’1.14X (для твердого розчину TiNiSn-TiNi2Sn). 

Густина електронних станів на рівні Фермі також залежить від типу М компонента, проте у 

всіх випадках вона стрімко зростає після зникнення забороненої зони. З хімічної точки зору 

заповнення порожніх кристалографічних позицій у напівгейсеровій фазі атомами M’ 

компонента поступово делокалізує s- та p- стани компонента X у валентній зоні і в такий 

спосіб зменшується ковалентна складова зв’язку між атомами M’ та X. Гібридизація між 

цими двома компонентами раптово змінюється від тетраедричної (нецентросиметричної) – 

p-орбіталі X перекриваються з dz2, dx2-y2 орбіталями M’, до кубічної (центросиметричної) – 

s- та p-орбіталі X перекриваються з усіма d-орбіталями M’. Теоретичні розрахунки теплот 

утворення показали, що різниця між MM’X і MM’2X фазами є малою (наприклад, 

Hf(ZrNiSn) = -208.18 кДж/моль; Hf(ZrNi2Sn) = -183.56 кДж/моль) і це пояснює складність 

синтезу чистих зразків твердих розчинів. Дослідження кристалічної структури показали 

нелінійну зміну параметрів елементарної комірки, а електрокінетичних властивостей – 

зростання фактору термоелектричної потужності на 10-15%. 
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Напівпровідникові сполуки зі структурою типу MgAgAs (також відомі як 

напівгейслерові фази), зокрема, MNiSn (M = Ti, Zr, Hf), належать до об’єктів, що інтенсивно 

досліджуються як перспективні матеріали для прямого перетворення теплової енергії в 

електричну. Одним із шляхів покращення термоелектричних характеристик матеріалу є 

легування. Заміщення Sn на Sb вже показало значне підвищення фактора термоелектричної 

потужності. Оскільки Bi належить до тієї самої групи що і Sb, передбачалося схоже чи навіть 

більше зростання. Для перевірки цього припущення сплави загальної формули ZrNiSn1-xBix у 

концентраційному інтервалі x = 0 – 0.1 були синтезовані та відпалені за температури 1070 K 

протягом одного місяця. Одержані зразки були перевірені методами скануючої електронної 

спектроскопії і рентгенофазового аналізу та виявились чистими до складу x = 0.08. Зі 

зростанням вмісту Bi параметри елементарної комірки нелінійно зростають. Розрахунки 

зонної структури методом Корінги-Кона-Ростокера в наближеннях когерентного потенціалу 

та локальної густини показали, що легування ZrNiSn атомами Bi зсуває рівень Фермі в 

глибину зони провідності. Концентраційна залежність густини електронних станів на рівні 

Фермі повторює характер залежності періодів елементарної – характерні максимуми та 

мінімуми при однакових значеннях x. Заміщення Sn на Bi не змінює електронний тип 

провідності, а значення коефіцієнта Зеєбека у всьому концентраційному інтервалі 

залишається приблизно однаковим. Мінімальні кількості Bi значно зменшують питомий 

електроопір зразків. Така поведінка коефіцієнта Зеєбека та питомого електроопору показала 

значне зростання фактора термоелектричної потужності у порівнянні з вихідною сполукою 

ZrNiSn та навіть більші значення, ніж у випадку легування атомами Sb. 
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Magnetoelastic acoustic emission (MAE) phenomenon has been employed in the studies of 

hydrogen electrolytic charging of low carbon structural steel. It was established that MAE method 

is very sensitive to the process of electrolytic hydrogen charging. Despite the fact that the 

concentration of hydrogen in the metal was not determined, there were very prominent (about 

twofold) differences between the intensities of MAE signals before and after electrolytic charging 

(Fig. 1). Also, for the low cathodic currents, there were delays in time required, most probably, for 

the removal of the corrosion products from the steel surface and for providing the conditions for the 

sufficient amount of hydrogen to be absorbed by the near-the-surface volume of the sample. 

The experiments raised many questions which are to be addressed in the near future: 

 Why the MAE parameter     decreases with an increase of cathodic current (effect of 

hydrogen seems stronger for 50 mA than for 150 mA – see Fig. 1)? 

 What is the threshold of hydrogen content in the material for MAE method to sense it? 

 What should be the parameters of the time changed magnetization      to produce the 

maximum sensitivity of MAE method to hydrogen? 

In order to answer these questions, MAE method has to be more deeply explored regarding 

its possible application in nondestructive diagnostics of the structural materials, especially those 

that are close to their designed lifetime and those that are exploited under the influence of a 

synergistic action of corrosive environment which might result in hydrogen-induced damage and 

thermo-mechanical stresses. It is important to emphasize that the cathodic current densities used in 

these studies were far from endangering values and could be compared to the electric current 

densities widely used for cathodic protection of underground of underwater structures. If the MAE 

method confirms its applicability at these low cathodic currents, it might find its use in detecting 

dangerous conditions that could cause accelerated aging of the materials. 

 

Fig. 1 The effect of the amplitude of magnetic field strength    on MAE parameter     for the 

non-charged sample (1) and the samples electrolytically charged at cathodic current 50 mA 

(2) and at 150 mA, both for 1800 s. 
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The effect of hydrogen absorbed by carbon steel on extensional wave propagation rate was 

studied using time-of-flight approach on a rod sample 212 cm long and 1,2 cm in diameter. A 

sample-cathode was placed in a tubular electrolyzer together with steel anode, both being connected 

to a stabilized current source. The amount of electric charge that passed through the electrolyte was 

14 kC. Two piezoceramic transducers were placed on the edges of the sample and connected to the 

acoustic emission measuring system, one as a transmitter and the other as a receiver of the elastic 

waves. The acoustic signals were recorded before and after electrolytic hydrogen charging. A time 

window that exhibits the first five half-waves crossing the abscissa axis is shown in Fig. 1 for both 

cases – before and after hydrogenation. The parameters of the cell guaranteed the extensional mode 

of the longitudinal wave. Having the transmitting and the receiving part of the system synchronized 

with the same timer, we obtained very high reproducibility and accuracy in the values of times 

when signal was changing its polarity (0 and 180 phases). Table 1 contains linearly interpolated 

time data for all five half waves together with corresponding differential times. 

 

Fig. 1 Scaled time window exhibiting first five half-waves crossing the x-axis before (1) and 

after (2) electrolytic hydrogen charging 

Table 1. The effect of the absorbed hydrogen on the moments of time when extensional wave 

changes its polarity (0 and 180 phases) and the corresponding differential times (all 

in μs) 

Condition 
Half wave number 

1 2 3 4 5 

Before H charging 419.43 427.94 434.55 439.82 444.89 

After 14 kC of H charging 419.26 427.49 434.03 439.53 444.65 

Propagation time change –0.17 –0.46 –0.52 –0.29 –0.24 

 

It is clear that electrolytic hydrogenation of steel resulted in an increase of the elastic wave 

speed. We evaluated the extensional wave propagation rate to be                    m/s 

before hydrogen charging. This is in good agreement with known data for steel and -Fe. By 

averaging the obtained differential times we obtained an increase in extensional wave propagation 

rate             m/s as a result of hydrogen charging. High relative deviation is a result of the 

distorted shape of the extensional wave bell – a second major effect of hydrogen absorption. 
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Для виготовлення фланців теплообмінників традиційно використовується сталь 

12Х18Н10Т, але вже через 3–6 років експлуатації на поверхні спостерігається утворення 

корозійних ушкоджень у вигляді сітки тріщин та пітингів. Для підвищення корозійної 

стійкості та зносостійкості та врахувавши відомі на сьогодні підходи інженерії поверхні та 

врахувавши наукові принципи керованого наноструктурування поверхневих шарів 

градієнтної будови із зміненим рівнем напруженого стану, дефектності та 

мікрогетерогенності ми обрали два режими лазерного легування. За першим режимом 

лазерне легування здійснювали на СО2–лазері неперервної дії ЛГН–702 («Кардамон») 

потужністю 800 Вт з довжиною хвилі випромінювання 10,6 мкм, швидкістю сканування 

променя за поверхнею зразка V = 400 мм/хв, діаметром плями лазерного випромінювання 

1,5 мм. За другим – на СО2–лазері безперервної дії фірми «TRUMPF», потужністю 6,3 кВт, 

довжиною хвилі випромінювання 10,6 мкм, швидкістю сканування променя за поверхнею 

зразка V = 1690 мм/хв, плоским пучком, розміром l×b = 20×1 мм, з маніпулятором, що дає 

можливість обробляти складні поверхні. 

Встановлено, що після лазерного легування за режимом І формується поверхневий 

шар градієнтної будови товщиною 167–196 мкм. Він є нерівномірний за товщиною, а розміри 

приповерхневої дрібнодисперсної та внутрішньої дифузійної зони є помітно більшими. При 

легуванні за режимом ІІ спостерігається зменшення товщини сформованого шару до 135–

138 мкм. Він складається з трьох зон, що характеризуються різним ступенем мікрогетероген-

ності сформованої структури.  

Після лазерного легування не залежно від режиму обробки сформовані поверхневі 

шари складаються з високолегованого Feγ (Ni, Cr, C) твердого розчину та вторинних фаз 

TiCN, NbN, Fe4N, Cr2N, FeB2. При цьому після обробки за режимом ІІ у сформованому 

поверхневому шарі розміри структурних складових зменшуються у більшій степені, ніж 

після обробки за режимом І. Зокрема, розміри зерен високолегованого твердого розчину 

зменшуються від 4–16,7 мкм до 3,1–11 мкм, а вторинних фаз – від 1,3–2,1 мкм до 0,8–

1,4 мкм. Слід зазначити, що сумарна питома частка ідентифікованих субмікродисперсних 

вторинних фаз (розміром 0,8–1,2 мкм) зростає до 75,3%. Це дає підставу говорити про 

часткове наноструктурування зовнішнього поверхневого шару.  

Отже, збільшення потужності лазерного випромінювання внаслідок інтенсифікації 

явищ поверхневої та зернограничної сегрегації та реакційної дифузії змінює не тільки 

характер розподілу карбідів, нітридів та боридів за глибиною шару, але і розмір його 

структурних фрагментів. Зважаючи на це спостерігається плавне зменшення інтегральної 

мікротвердості від 4,6 до 4,1 ГПа на глибині 94 мкм та наступне різке зменшення до 3,8 ГПа 

на глибині 112 мкм. При цьому характеристика пластичності шару збільшується до 0,789–

0,825, границя текучості підвищується у 3 рази, границя міцності – у 2,2 рази, 

зносостійкість – у 4,6 рази, корозійна стійкість – у 4,8–5,7 разів порівняно з необробленим 

станом. 
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Останнім часом, завдяки широкому застосуванню у твердотільних пристроях та 

майбутнім перспективам, напівпровідникові халькогенідні стекла викликають посилену 

увагу дослідників. До цих матеріалів відносять також елементарний халькоген – 

склоподібний селен, раніше у свій час детально досліджений при фазових переходах 

стосовно до процесів електрофотографії. Передбачається, що матеріали, які вміщують селен, 

можуть володіти привабливими властивостями [1,2]. Очікується також, що 

напівпровідникові халькогенідні стекла, які містять срібло зможуть знайти широке 

застосування у пристроях оптичного запису, твердих електролітах та термоелектричних 

перетворювачах. Тому знання про структурні, електричні, оптичні та термоелектричні 

властивості цих халькогенідних матеріалів можуть відіграти суттєву роль. Структурні та 

термоелектричні властивості масивного матеріалу AgSbSe2 та композитів на його основі 

досить добре представлені у працях [3]. Зважаючи на сучасну тенденцію до мініатюризації 

термоелектричних пристроїв, поряд із дослідженням властивостей масивних зразків 

необхідно вивчати і властивості тонких плівок цих матеріалів. У цій праці подано результати 

досліджень тонких плівок AgSbSe2, легованих акцепторними та донорними домішками, а 

також структур на їх основі. Відповідно, синтезовані зливки AgSbSe2 використано як мішені 

для наступного їх випаровування-осадження імпульсним лазером YAG: Nd
3+

 (метод 

імпульсного лазерного осадження, PLD). Тонкі плівки нарощували на підігріті до 200C 

підкладки: скло, сапфір або кремній. Товщини плівок, залежно від умов росту, становили від 

30–3000 нм. Досліджено структуру синтезованих масивних матеріалів. Проведено 

структурний аналіз та досліджено морфологію поверхні плівок, осаджених на різні 

підкладки. Для цього використовували наступні методи: дифракцію електронів високих 

енергій (HEED), рентгенівську дифрактометрію (XRD) та сканувальну електронну 

мікроскопію (SEM). Визначено параметри кристалічної решітки та оцінено середній розмір 

кристалітів, які формують плівки за різних умов осадження. Одержано температурні 

залежності питомого електричного опору плівок в інтервалі температур 290–555 К. 

Проведено вимірювання оптичних та термоелектричних параметрів плівок. 

1. M. Hamam, Y.A. El-Gendy, M.S. Selim, N.H. Teleb, and A.M. Salem. Structure and optical 

properties in the amorphous to crystalline transition in AgSbSe2 thin films // Phys. Status Solidi. – 

2010. C 7, No. 3–4, – P.861-864. 

2. K. Bindu, Jos´e Campos, M.T.S. Nair, A. S´anchez and P.K. Nair. Semiconducting AgSbSe2 thin 

film and its application in a photovoltaic structure // Semicond. Sci. Technol. – 2005. 20. – 

P. 496-504 

3. K. Wojciechowski, et al. Influence of doping on structural and thermoelectric properties of 

AgSbSe2 // J. of Electronic Materials. – 2010. Vol. 39, No. 9. – P. 2053-2058. 

 





PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

F.0 

 

F. Хімія та хімічні технології 
 

 

  



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Хімія та хімічні технології 

F.1 

УДК 547.924 

Закономірності процесу взаємодії трет-
бутилгідропероксиду з етилалілетилакрилатом в 
присутності Mo2B 

Комаренська З. М., к.х.н., ст. викл. каф. ЗХ 
Никипанчук М. В., д.х.н., проф. каф. ЗХ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Одним із ефективних методів отримання епоксидних сполук є епоксидування 

олефінів у присутності молібденвмісних каталізаторів. Тому було доцільним дослідження 

процесу взаємодії трет-бутилгідропероксиду (ГПТБ) з етилалілетилакрилатом (ЕАЕА) в 

присутності Мо2В. 

Встановлено, що у процесі епоксидування етилалілетилакрилату ГПТБ в присутності 

Мо2В відбувається зміна активності каталізатора, яка має ознаки топохімічних реакцій і 

пов’язана, ймовірно, із формуванням на його поверхні під дією гідропероксиду та 

етилалілетилакрилату нової активної фази. 

Дослідження впливу вмісту каталізатора Мо2В на процес його активації показало, що 

початкова швидкість витрати ГПТБ лінійно зростає при збільшенні вмісту Мо2В в реакційній 

суміші до кількості ≈ 0,6 м
2
/л. Це вказує на перший порядок за каталізатором. 

При збільшенні початкової концентрації ГПТБ початкова швидкість його витрати 

зростає нелінійно, порядок реакції за ГПТБ більший від 1 і становить 1,47. 

Початкова швидкість активації каталізатора лінійно залежить від початкової 

концентрації етилалілетилакрилату і вказує на перший порядок за цим реактантом. 

Введення третбутилового спирту, до концентрації 0,5 моль/л приводить до лінійного 

зростання початкової швидкості витрати гідропероксиду в реакції активації. Епоксид – 

практично не впливає на перебіг цього процесу. 

Дослідження впливу вмісту каталізатора на процес епоксидування 

етилалілетилакрилату гідропероксидом третбутилу показало, що початкова швидкість 

реакції епоксидування лінійно зростає при збільшенні вмісту каталізатора в реакційній 

суміші до 0,3 м
2
/л. Така залежність вказує на перший порядок реакції за каталізатором. 

Початкова швидкість епоксидування при зміні концентрації ГПТБ змінюється 

нелінійно, що вказує на більший від одиниці порядок реакції за ГПТБ, він дорівнює 1,4. 

При зміні початкової концентрації ЕАЕА початкова швидкість реакції епоксидування 

не змінюється, що вказує на нульовий порядок за цим компонентом. 

Дослідження впливу продуктів реакції: третбутанолу і 2,3-епокси-

2етилпропілетилакрилату, показало, що третбутанол прискорює до концентрації біля 

0,5 моль/л, а епоксид тільки інгібує цей процес. 

Порівняння одержаних результатів із результатами впливу реактантів і продуктів 

реакції на процес активації свідчить, що активований каталізатор має, очевидно, значно 

вищу здатність до комплексоутворення порівняно з неактивованим. На основі отриманих 

даних прийнята кінетична схема епоксидування етилалілетилакрилату. Визначені кінетичні 

параметри реакції. 
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Ефективним способом підвищення довговічності дорожніх покриттів вважається 

застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками [1]. Епоксидовані олії є 

ефективним і незамінним стабілізатором-пластифікатором ПВХ-матеріалів нетоксичного 

застосування, що отримала широке визнання і поширення в різних галузях промисловості – 

харчовій, медичній, будівельної, автомобільної та ін [2]. Актуальним питанням є одержання 

епоксиду ріпакової олії як основної добавки при модифікації дорожніх бітумів. 

Найбільш поширеним способом отримання епоксидованих ефірів жирних кислот є їх 

епоксидування в середовищі мурашиної кислоти та пероксиду водню [3]. Процес ведуть при 

температурі 70–75C в присутності толуолу. Основними недоліками способу є використання 

розчинника, що погіршує екологічні та технологічні характеристики процессу. Також до 

причин, що перешкоджають досягненню необхідного технічного результату, відноситься те, 

що потрібні великі кількості таких реагентів, як пероксид водню, мурашина кислота. 

Нами була удосконалена методика епоксидування олії [4], шляхом спрощення стадій 

процесу, а також виключенням їз процесу використання розчинника. 

Суть удосконалення методики полягає у виключенні токсичних розчинників з 

процесу, при цьому одержуваний епоксид ріпакової олії не  погіршує таких важливих 

характеристик як епоксидне число, йодне та бромне число. 

Мета досягається тим, що процес здійснюють шляхом взаємодії олії з пероксидом 

водню в присутності мурашиної кислоти (подаються в реактор одночасно, поступовим 

прикапуванням) при температурі 60–80C протягом 2 годин, а також промивкою продукту 

гарячою водою від кислот після проведення реакції. 

Запропонований спосіб дозволяє інтенсифікувати процес (скоротити час процесу); 

забезпечує отримання епоксидованого продукту високої якості, а також скорочує кількість 

стадій, виключивши відгонку та регенерацію толуолу. При цьому такі фізико-хімічні 

показники, як епоксидне число, йодне та бромне число залишаються без змін. 

1. Журнал  “Дорожня галузь України” #3 /2007 

2. Валерий Шарыкин, Эпоксидированное соевое масло, Базовая химия и нефтехимия /2006 

3. Пиріг О.Б. “Епоксидування олій надоцтовою кислотою”, автореферат., Львів 2000. 

4. Копач Г.Є. Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів: Дис. канд. 

Львів. 1996. – 124 с. 
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Рідинофазне окиснення олефінів молекулярним киснем є одним з перспективних 

методів одержання епоксидів, які широко використовуються в промисловості для 

виробництва епоксидних смол, поверхнево-активних речовин, гліколів та інших хімічних 

продуктів. Епоксидування олефінів молекулярним киснем за участю гетерогенних 

каталізаторів є найбільш економічним методом. Як каталізатори цього процесу широко 

використовуються оксиди перехідних металів: CuO, NiO, Co2O3, Co3O4, V2O5, Fe2O3, Cr2O3, 

MoO3 [1, 3]. Перспективними також виявились бориди, деяких з них – CrB2, MoB2. Саме тому 

вивчення кінетики і механізму цих процесів викликає особливий інтерес. 

Об’єктом наших досліджень було вивчення кінетики утворення епоксиду у 

початковий період рідкофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем в присутності 

молібденовмісних гетерогенних каталізаторів, які були активовані ультразвуком. 

Новизною нашої роботи було збільшення поверхні каталізаторів MoSi2, Mo2B5, MoO3 

та підвищення концентрації активних центрів на поверхні каталізатора під дією 

ультразвукової кавітації у органічних розчинниках. 

Необхідно зазначити, що при осаджені і висушувані порошку каталізатора 

отриманого у відсутності поверхнево-активних речовин або стабілізаторів спостерігається 

значна агрегація частинок, що свідчить про достатньо розвинуту поверхню одержаних 

каталізаторів. 

Дослідження окиснення октену-1 молекулярним киснем в присутності одержаних 

каталізаторів показало, що швидкість процесу отримання епоксидів практично однакова, як і 

без активації ультразвуком, якщо дія ультразвуку не перевищує 5 хв. При обробці 

каталізатора впродовж 10 і 30 хв приводить до суттєвого зростання швидкості окиснення 

октену-1. 

На нашу думку активація каталізаторів ультразвуком сприяє утворенню нових 

додаткових активних центрів і це сприяє пришвидшенню радикальних реакцій за участю 

октену-1 і кисню [2]. Очевидно, для збільшення швидкості і ефективності потрібно 

використовувати дисперсію каталізатора, обробленого ультразвуком без подальшого 

висушування або збільшення сухого залишку дисперсії. 

1. Булгакова Л.В., Трач Ю.Б. Рідиннофазне окиснення октену-1 і циклооктену молекулярним 

киснем у присутності VB2. // Вісник НУ “ЛП”, 2007. 

2. Мокрий Є.М., Старчевський В.Л. Каталітичні реакції в умовах кавітації. — Львів, “Світанок”, 

1993. 

3. Иоффе И.И., Решетов В.А., Добротворский А.М. Гетерогенный катализ. — Л.: Химия, 1985. –

 207–220 с. 
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Комплекси іонів міді з тіосульфат іонами є перспективними реагентами для 

вилучення срібла і золота з руд і сплавів. 

Встановлено, що поліакрилова кислота утворює комплекси з йонами міді (II) не роз-

чинні у воді при рН середовища від 3 до 10. Достатньо висока гідрофобність цих комплексів 

перешкоджає проникненню йонів тіосульфату в полімерні частинки, в результаті чого тіо-

сульфату міді не утворюється. Йон міді утворює водорозчинні комплекси з полідиметил-

аміноетилметакрилатом, однак, при додаванні тіосульфату натрію до розчину полікомплексу 

він висолюється з виділенням жовтого осаду, тіосульфату міді, котрий окислюється киснем 

повітря за декілька хвилин з утворенням чорної дисперсії оксиду міді в кислому середовищі 

й розпадається з утворенням коричневої дисперсії сульфіду міді в лужному середовищі. 

Концентрація комплексів йону міді (II) з гідроксилвмісними сполуками залежить від 

рН середовища. Збільшення початкової концентрації реагентів призводить до зростання ви-

ходу кристалічної фази, очевидно за рахунок значного переважання процесу утворення тіо-

сульфату міді над процесами окислення тіосульфату киснем повітря в ході реакції (Таблиця). 

Таблиця. Вплив концентрації реагентів на швидкість зміни потенціалу системи, 

швидкість утворення твердої фази, вихід кристалічної фази і розміри кристалів 

тіосульфату міді 

Полімер – – ПВС ПВС ПВС ПВС ГЭЦ ГЭЦ ГЭЦ ГЭЦ ГЭЦгід 

Концентрація, г/л – – 25 25 25 25 50 25 12 6 50 

Концентрація CuSO4 та 
Na2S2O3, моль/л (×10

–2
) 

16 32 7,6 16 32 48 32 32 32 32 32 

Швидкість зміни 
потенціалу, мВ/хв. 

2,57 2,34 2,84 2,87 2,45 2,73 – 2,64 2,77 2,63 2,78 

Швидкість утворення 
твердої фази, 1/хв. (×10

–3
) 

0 11 0 8,4 14,6 129 – 12,3 15,1 13,9 14,5 

Вихід за сульфатом міді 0 0,58 0 0,64 0,77 0,95 0,47 0,73 0,79 0,63 0,72 

Розміри 
кристалів, мкм 

довжина – 78 – 108 81 63 100 71 69 73 73 

ширина – 4,3 – 3,3 3,1 3,3 2,7 2,8 2,6 3,1 2,6 

 

Швидкість зміни потенціалу системи в лужному середовищі при аналогічних концен-

траціях реагентів в системі в декілька разів вища, ніж в кислому і близькому до нейтрального 

середовища. 

Збільшення швидкості кристалізації зі збільшенням концентрації реагентів призво-

дить до утворення кристалів з меншими розмірами. Концентрація і молекулярна маса поліме-

ру практично не впливає на швидкість утворення твердої фази і розміри кристалів. У той же 

час значне збільшення в’язкості середовища за рахунок збільшення концентрації полімеру 

призводить до зменшення виходу кристалічної фази. 

Дослідження показали, що гідроксилвмісні полімери дозволяють отримувати криста-

ли тіосульфату міді при більш низьких концентраціях реагентів в системі та збільшити вихід 

реакції. Збільшення концентрації реагентів у системі приводить до зростання швидкості 

утворення твердої фази і зменшення довжини кристалів тіосульфату міді. 
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Мета роботи: дослідити процеси розмноження та руйнування мікроорганізмів за умов 

доступу атмосферного повітря та в атмосфері О2, а також процеси відмирання клітин в 

присутності інертних газів (Ar, Не) при різній вихідній кількості мікробів. 

Для досліджень процесу зміни числа мікроорганізмів (ЧМ) в одиниці об’єму водної 

системи в присутності різних газів готували мікробні суспензії з додаванням до 

дистильованої води трьохдобових спорогенних бактерій роду Bacillus cereus. 

За умов доступу атмосферного повітря мікробну суспензію (ЧМ0 = 10
3
 кл/см

3
) 

витримували при стабільній температурі (Т = 30С) в умовах перемішування та без нього. В 

зазначених умовах забезпечувався газообмін мікробної дисперсії з атмосферним повітрям. 

Вплив газів на життєдіяльність мікроорганізмів вивчали при різній концентрації 

останніх: ЧМ01 = 11,57×10
4
 та ЧМ02 = 7×10

4
 кл/см

3
 – для аргону; ЧМ01 = 4,8×10

4
 та 

ЧМ02 = 3,4×10
4
 кл/см

3
 – для гелію. Вплив кисню досліджували при високій 

(ЧМ0 = 7×10
4
 кл/см

3
) і при низькій (ЧМ01 = 2,7×10

2
 та ЧМ02 = 5×10

2
 кл/см

3
) концентраціях 

мікроорганізмів. 

Експериментальні дослідження кінетики нагромадження і руйнування бактерій роду 

Bacillus при дії газів різної природи (кисню, аргону, гелію, а також в атмосфері повітря) 

показали, що даний процес протікає в дві стадії: на першій ( = 1800–3600 с) – збільшення 

кількості клітин за рахунок їх розмноження в атмосфері повітря та кисню, на відміну від дії 

інертних газів; на другій ( = 3600–7200 с) – процес руйнування мікроорганізмів (для всіх 

досліджуваних газів). 

Досліджено, що ефективні константи швидкості нагромадження мікроорганізмів в 

атмосфері повітря та кисню є більші, в порівнянні з їх руйнуванням.  

Встановлено, що кожна стадія дослідженого процесу описується кінетичним 

рівнянням першого порядку, однак величина ефективної константи швидкості руйнування 

мікробів (kd) залежить від природи барботованого газу. Найбільша величина ефективної 

константи швидкості руйнування бактерій знайдена в атмосфері аргону. 

Таким чином, загибель мікроорганізмів спостерігали при барботуванні аргоном, 

гелієм впродовж всього процесу, однак в атмосфері повітря та кисню – лише на другій стадії. 

Показано, що величини kd при барботуванні через систему кисню, гелію та аргону 

приблизно на чотири порядки більші, ніж за умов доступу атмосферного повітря, що 

засвідчує низьку ефективність останнього в процесах руйнування бактерій. 
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Очищення стічних вод різних підприємств є постійно актуальним питанням. 

Основним компонентом рідких відходів молочної промисловості є молочна сироватка. Серед 

різних методів знезараження на сьогоднішній день перспективними вважаються безреагентні 

методи. Одним із них є очищення під дією кавітації, ініційованої ультразвуком. Для 

інтенсифікації процесу окиснення є доцільним проведення процесу в атмосфері різних газів. 

В роботі досліджено вплив ультразвукової обробки модельного розчину, 

приготовленого з молочної сироватки, розбавленої стерильною водою у співвідношенні 1:4, 

в атмосфері різних газів. 

Джерелом ультразвукового випромінення був магнітострикційний випромінювач 

УЗДН-2Т із частотою 22 кГц, Т = 298 К, Р = 1×10
5
 Па. Для інтенсифікації процесу 

експерименти проводили в присутності кисню, вуглекислого газу, аргону та гелію. 

Визначення загального мікробного числа (МЧ) проводили шляхом культивації 

мікроорганізмів протягом 48 годин на поживному середовищі при Т = 308 K. 

 

Рис. 1 Залежність зміни МЧ молочної сироватки від часу озвучування в атмосфері різних 

газів 

Згідно із проведеними дослідженнями (Рис. 1) видно, що найефективнішим 

ініціатором дезінфекції сироватки є гелій, а кисень протягом перших 30 хв. ініціює 

розмноження мікроорганізмів. Це зумовлено присутністю великої кількості аеробних 

бактерій в сироватці. Отримані результати свідчать про ефективність барботування гелію 

крізь реакційне середовище при очищенні стічних вод, що містять високу концентрацію 

молочнокислих бактерій, ультразвуком. 
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Заміна ртуті та ціанідів лужних металів при одержанні золота менш отруйними речо-

винами є актуальною задачею гідрометалургії Одним із шляхів рішення цієї проблеми є 

використання комплексів міді (ІІ) з аміаком та тіосульфатом. Такі комплекси використо-

вуються як каталізатори окисно-відновної реакції тіосульфату з золотом чи з сріблом. 

Необхідно відмітити, що в більшості робіт відмічено, що діючими реагентами є 

комплекси міді (ІІ) з трьома йонами тіосульфату незалежно від початкових концентрацій 

реагентів в розчині. Крім того дослідження проводились в лужному середовищі, переважно з 

pH більше 10. Саме тому дана робота присвячена дослідженню впливу концентрації 

реагентів на потенціал системи при різних рН середовищах, та процес утворення комплексів 

міді (ІІ) з тіосульфатом. 

Дослідження: процесу комплексоутворення, кристалізації тіосульфату міді потенціалу 

розчинів Na2S2O3 та CuSO4 в залежності від співвідношень концентрацій розчинів сульфату 

міді (ІІ) та тіосульфату натрію при різних значеннях рН не проводилось. В даній роботі 

розглядається взаємодія іонів міді (ІІ) з тіосульфат іонами та кристалізація тіосульфату міді. 

Потенціометричним, спектроскопічним методами досліджено взаємодію сульфату 

міді з тіосульфатом, показано вплив концентрації реагентів на потенціал системи при різних 

рН середовища, процес утворення комплексів тіосульфату міді та їх кристалізація. 

При дослідженні взаємодії сульфату міді з тіосульфатом можливе утворення 

продуктів різного складу в залежності від їх початкових концентрацій та рН середовища. 

Показано, що при утворенні тіосульфату міді потенціал системи зменшується до 100–120 мВ 

в кислому і нейтральному середовищі і до 60–80 мВ в лужному середовищі. При цьому 

спостерігається зменшення інтенсивності піку в області 720 нм і збільшення інтенсивності 

піку в області 670 нм. Утворення комплексів міді з двома і трьома іонами тіосульфату 

приводить до зменшення потенціалів до 0–30 мВ в кислому середовищі і до –190 мВ в 

лужному середовищі. Формування голчастих кристалів тіосульфату міді спостерігається 

лише в кислому та нейтральному середовищі.  

Дослідження кінетики утворення кристалічної фази показало, що спостерігається 

збільшення кількості кристалів з часом, а їх розміри збільшуються незначно. 
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Дослідження процесів рідиннофазного окиснення ненасичених сполук становить без-

сумнівний інтерес через можливість використання цінних кисневмісних продуктів, зокрема 

епоксидів, що утворюються в результаті цих процесів в різних напрямках промислового ор-

ганічного синтезу. Серед поширених окисників, які використовуються в процесі окиснення 

органічних сполук (алкілгідропероксиди, пероксид водню, надкислоти) особливої уваги, як 

найбільш доступний, дешевий і екологічно чистий окиснюючий агент, заслуговує молеку-

лярний кисень. 

Перспективним серед каталізаторів рідиннофазного окиснення ненасичених вуглевод-

нів є застосування іммобілізованих каталізаторів, які поєднують високу активність гомо ген-

них металокомплексних систем з перевагами (термостабільністю і технологічністю) гетеро-

генних систем. 

В даній роботі досліджувався характер впливу іммобілізованих каталітичних компо-

зицій, на процес окиснення октену-1 молекулярним киснем. Швидкість окиснення визначали 

за швидкістю поглинання кисню на газометричній установці при температурі 333 К і атмо-

сферному тиску кисню. Необхідною умовою перебігу реакції окиснення октену-1 у присут-

ності досліджуваних каталізаторів є наявність в реакційній системі гідропероксидних сполук, 

оскільки встановлено, що в досліджуваних умовах перебігу каталітичного процесу поглинан-

ня кисню не спостерігається протягом 2 год. З метою ініціювання реакції окиснення викорис-

товували гомогенний ініціатор – гідропероксид третбутилу (ГПТБ). 

Результати досліджень впливу іммобілізованих каталітичних композицій на перебіг 

процесу окиснення октену-1 молекулярним киснем наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Початкова швидкість окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності 

іммобілізованих каталітичних композицій 

Каталізатор Без каталізатора 
[Ru(Py)4(CN)2] – 

[Rh(All)2Cl]2 
[Ru(Py)4(CN)2] – 

[Rh(CO)2Cl]2 
[Ru(Py)4(CN)2] – 

[Pd(All)Cl]2 

Wо×10
6
, 

моль/лс 
0,1 14,2 13,4 10 

 

Як видно з таблиці швидкість поглинання кисню у присутності всіх досліджених 

іммобілізованих каталітичних композицій є набагато вищою, порівняно з некаталітичним 

процесом, що вказує на участь цих каталізаторів у процесі окиснення. Однак, їх активність є 

різною і залежить від природи металу і лігандів, які входять до складу нанесених 

металокомплексів. Серед досліджених іммобілізованих каталітичних композицій найвищу 

активність проявляє [Ru(Py)4(CN)2] – [Rh(All)2Cl]2. 

В порядку зростання активності в реакції окиснення октену-1 досліджені 

іммобілізовані каталітичні композиції можна розмістити в ряд: 

б/кат << [Ru(Py)4(CN)2] – [Pd(All)Cl]2 < [Ru(Py)4(CN)2] – [Rh(CO)2Cl]2 < [Ru(Py)4(CN)2] – [Rh(All)2Cl]2 
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За попередніми даними каталітичне епоксидування октену-1 гідроген пероксидом в 

присутності карбіду молібден-вольфраму ((МоW)2С) відбувається з участю його розчинної 

(гомогенної) та твердою фаз [1]. Встановлено, що розчинення (MoW)2С можливо лише в 

присутності гідроген пероксиду; визначено оптимальний час витримки карбіду молібден-

вольфраму з гідроген пероксидом в органічному розчиннику, коли активною залишається 

лише гомогенна складова каталізатора, тобто швидкості витрати гідроген пероксиду як в 

присутності твердої фази, так і гомогенної форми каталізатора, стають однаковими. 

На основі експериментальних даних знайдено, що витрата гідроген пероксиду 

відбувається за двома паралельними каталітичними напрямами: непродуктивний розклад 

гідроген пероксиду з виділенням кисню та епоксидування олефіну (октену-1). Рівняння 

швидкостей витрати Н2О2 та утворення (накопичення) 1,2-епоксиоктану в присутності 

гомогенної форми (МоW)2С мають вигляд: 

     
 

    

  [   ] 
 

     [  ]       

[   ] 
 

   [  ]     [   ] 
  [   ] 

  (1) 

    
  [  ] [   ] 

  [   ] 
 

     [  ] 

[   ] 
  (2) 

де      ,       – відповідно ефективні константи швидкості стадії епоксидування та стадії 

непродуктивного витрачання гідроген пероксиду. Таким чином, константи швидкостей 

реакцій витрати пероксиду та накопичення епоксиду є величинами ефективними, а їх 

чисельні значення є кількісною мірою, яка характеризує спорідненість каталізатора до 

гідроген пероксиду.  

Зроблено припущення, що      ,       не повинні залежить від початкових 

концентрацій пероксиду та олефіну, але повинні зростати зі зростанням концентрації 

каталізатора в реакційній системі. Експериментально доведено, що фактично      ,       

зберігають незмінність зі зміною концентрації олефіну, але зростають зі зростанням 

концентрації каталізатора. Знайдено, що співвідношення констант швидкостей реакцій 

непродуктивного розкладу гідроген пероксиду  і епоксидування залежить від 

температурного чинника. 

Температурний хід констант швидкостей даних реакцій має вигляд: 

                          [               ⁄ ], (моль/лс); 

                          [               ⁄ ], (моль
2
/л

2
с). 

1. Петренкова Т. М. Гомогенна каталітична система на основі бікарбіду молібден-вольфраму 

/ Вісник НУ «ЛП» «Хімія, технологія речовин та їх застосування. Теорія і практика». — 

Львів: Вид-во НУ «ЛП». – 2007. – №.590 – С.11-14. 
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Розвиток сучасних галузей народного господарства вимагає створення та 

впровадження нових матеріалів із специфічними характеристиками. На даний час ведеться 

інтенсивний пошук матеріалів, придатних для використання у медицині – для встановлення 

надійного контакту між організмом людини та електромедичною апаратурою, діагностики в 

хірургії, створення магнітокерованих носіїв лікарських засобів, імітації тканин організму 

людини тощо; в електротехніці – для створення провідників з анізотропною або 

однонаправленою електропровідністю, еластичних магнітів.  

Перспективними матеріалами для таких цілей є швидкотверднучі металовмісні 

композиції на основі гідроксиетилметакрилату (ГЕМА) та полівінілпіролідону (ПВП), які 

відзначаються широким спектром фізико-механічних, електричних та хімічних властивостей 

з можливістю їх зміни в широких межах в залежності від композиційного складу вихідної 

композиції, вмісту та природи металу, температури та вологи під час експлуатації. Однак 

постає проблема одержання таких матеріалів з керованою електропровідністю.  

Попередніми дослідженнями, проведеними на кафедрі хімічної технології переробки 

пластмас НУ “Львівська політехніка”, розроблені оптимальні композиційні склади та 

ефективні ініціюючі системи для полімеризації (мет)акрилатів у присутності 

полівінілпіролідону. Доведена можливість приготування композицій з наповнювачами різної 

природи на основі регулювання поверхневої взаємодії між компонентами. Одержані 

електропровідні матеріали, чутливі до зміни вологи та температури. В ході роботи відмічено 

зростання електропровідності металовмісних гідрогелів, одержаних в магнітному полі, а 

також появу анізотропії електричних властивостей. 

Експериментально встановлено, що для зразків, одержаних в магнітному полі 

закономірно присутня різна електропровідність у взаємно перпендикулярних напрямках. 

Так, вона є більшою в напрямку дії ліній магнітного поля, тобто в напрямку вибудовування 

ланцюгів частинок феромагнетика, і мінімальною, або відсутньою (залежно від природи та 

концентрації металу) в перпендикулярному. Доведено, що розміщення частинок 

наповнювача у вигляді ланцюга, орієнтованого паралельно напрямку електричного струму, є 

ефективним, оскільки створює умови максимального зближення частинок феромагнетика. В 

орієнтованій структурі в усіх випадках  основними факторами, які впливають на провідність, 

є контактний опір між сусідніми частинками і кількість контактів в ланцюгу.  

Таким чином, в результаті проведеної роботи доведено можливість одержання 

металовмісних електропровідних гідрогелевих матеріалів на основі ГЕМА-ПВП в 

магнітному полі з порівняно невеликими кількостями феромагнетика, що досягнуто завдяки 

орієнтації його частинок та створення однонаправленої електропровідності. Встановлено, що 

одержані гідрогелі володіють анізотропією електропровідності, якою можна керувати в 

заданому напрямку змінюючи природу, кількість металу та напруженість магнітного поля. 

Досліджено вплив природи та кількості металу на електропровідні характеристики 

розроблених матеріалів і показано, що найвищою однонаправленою електропровідністю 

характеризуються гідрогелі, наповнені порошком заліза з розміром частинок 150 мкм. 
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Одним з шляхів модифікації властивостей полімерних матеріалів є використання 

наповнювачів. Враховуючи підвищений інтерес до полімерних гідрогельних матеріалів, 

практичну цінність можуть мати наповнені гідрогелі з комплексом нових специфічних 

властивостей, які можуть знайти використання в різноманітних галузях народного 

господарста, у т.ч. в біотехнології і медицині. 

Попередніми дослідженнями, проведеними на кафедрі ХТПП, розроблені композиції 

на основі ПВП, моно- та диметакрилових естерів гліколів, які тверднуть під дією йонів 

металів змінного ступеня окиснення. Використання металічних (магнітних та немагнітних) і 

неметалічних наповнювачів передбачає надання нових специфічних властивостей гідрогелям 

та значне розширення областей їх використання. 

Використовуючи результати попередніх досліджень для синтезу наповнених 

гідрогелів вибрано полімеризацію в блоці композиції складу ГЕМА : ПВП = 70 : 30 (мас. ч.), 

як ініціатор полімеризації – FeSO4 у кількості – 0,01% від маси композиції. Нами 

досліджувались закономірності полімеризації композицій ГЕМА-ПВП-наповнювач з метою 

виявлення активності наповнювачів та визначення впливу природи та концентрації 

наповнювачів на процес полімеризації. Як наповнювачі вибрані дрібнодисперсні порошки 

неорганічних речовин, які мають різну природу: неметалічні – аеросил, графіт; метали – Fe, 

Co, Cu, сплав Fe-Co; оксиди металів – Fe2O3, PbO2, TiO2. Для запобігання осіданню 

наповнювачі використовувались високодисперсні. Процес проводили у нормальних умовах, 

на світлі, без вакуумування і використання інертного середовища. Ряд проведених 

досліджень спрямованих на встановлення впливу природи та вмісту наповнювача на 

швидкість полімеризації та вихід полімеру дозволяють зробити висновок, що введення 

аеросилу та графіту практично не впливає на вихід полімеру. Зовсім протилежне 

спостерігається при використанні як наповнювачів високодисперсних металів та оксидів 

металів. Такі наповнювачі як Сu та Fe2O3 виступають сповільнювачами полімеризації. У 

випадку Cu, полімеризація протікає повільно і закінчується через 24 год. Такі наповнювачі, 

як PbO2, Fe–Co, Fe та TiO2 прискорюють процес полімероутворення, тобто є активними. 

Також проводили дослідження впливу кількості і природи наповнювача на таку важливу 

кінетичну і технологічну властивість композицій як час життєздатності (ж). Для таких 

наповнювачів, як Fe, Co, Fe2O3, PbO2 із порівняно великим часом життєздатності існує 

загроза їх осідання. Тому для одержання композицій із рівномірним розподіленням 

наповнювача в об’ємі були використані комбіновані наповнювачі: ТіО2 (2%) + Со (20%) та 

ТіО2 (2%) + PbО2 (20%). Введення ТіО2 до композицій із великим ж, значно його скорочує. 

Таким чином, одержані результати дали можливість дослідити вплив наповнювачів на 

швидкість процесу полімероутворення, виявити активні та неактивні наповнювачі, показали 

можливість регулювання часу життєздатності шляхом використання комбінованих 

наповнювачів. 
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Наукова зацікавленість N-N’-дитіодиморфоліном пояснюється його унікальною 

структурою, яка містить гідрофільний ефірний кисень, гідрофобні етиленові групи та 

дитіогрупи. Ці групи надають йому часткову розчинність у воді і хорошу розчинність в 

органічних розчинниках, зокрема полімерах. Наявність активної дитіогрупи дозволяє 

використовувати його як зшиваючий агент в речовинах, що містять подвійні зв”язки, та 

активні аміно групи. Саме тому зумовлено його використання, як зшиваючого агента при 

виробництві резин та деяких пластмас і, як інгібітора росту патогенних грибків. Останньому 

також сприяє наявність аміногрупи, яка поряд із сіркою впливає на перебіг біохімічних 

реакцій в клітинах. Оскільки N,N’-дитіодиморфолін викликає великий інтерес дослідників, 

обумовлений будовою, властивостями та галузями його застосування. Виходячи з цього 

виникає необхідність вивчення синтезу даної сполуки. 

Нами досліджено вплив співвідношення морфорлін – монохлориста сірка на вихід та 

якість утворення N,N′-дитіодиморфоліну. Показано, що надлишок морфоліну веде до 

зростання виходу продукту з одночасним збільшенням його температури топлення. Для 

збільшення селективності за цільовими продуктами реакцію ведуть у присутності сульфіту 

натрію. Зростання часу реакції з 1 до 2 годин не покращує якості продукту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що ДТДМ отримують взаємодією 

морфоліну з монохлористою сіркою в присутності їдкого натрію в середовищі інертного 

органічного розчинника, що не змішується з водою. Ця реакція дуже чутлива до 

різноманітних домішок, що впливають на вихід та якість основного продукту, а також до 

вмісту розчиненого кисню у реагентах.  

З метою усунення впливу розчиненого кисню на реакцію синтезу ДТДМ процес вели 

у присутності безводного сульфіту натрію, попередньо продувши систему азотом. Реакцію 

взаємодії морфоліну з монохлористою сіркою в присутності їдкого натрію можна подати за 

такою схемою: 

2 С4Н9ОN + S2Cl2 + 2 NaOH → (C4H8ON)2S2 + 2 NaCl + 2 H2O  

Поряд з основною реакцією проходять і побічні,  продукти яких забруднюють ДТДМ і 

зменшують його вихід та знижують температуру топлення:  

1) C4H8ONS2Cl → C4H8ONSCl + S. 

2) C4H8ONSCl + С4Н9ОN → (С4Н8ОN)2S + C4H8ONHHCl. 

Можливість проходження таких реакцій підтверджена експериментально. Проведено 

спектральні дослідження реакційної маси забрудненого та очищеного 

N, N′-дитіодиморфоліну на приладі Спекорд М-80. Аналіз спектрів доповнив твердження про 

утворення бічних продуктів наявністю смуг поглинання крім груп -СН2-, H2C-O-, також 

спостерігаються смуги поглинання груп –S-Cl, -N-S-N-, яких немає у чистому ДТДМ. 
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На даний час одним з найбільш поширених методів модифікування промислових 

термопластів є введення модифікаторів різної природи у в`язкотекучому або 

високоеластичному стані. Це дає можливість технологічно просто і економічно вигідно 

створювати композиційні матеріали різного призначення з комплексом підвищених 

технологічних і експлуатаційних властивостей. Для цього переважно використовують 

модифікатори неорганічної природи, складом і вмістом яких вдається регулювати 

властивості матеріалів у необхідному напрямку. Поряд з цим, розвиток комп`ютерної 

техніки і поліграфічної промисловості створює передумови широкого використання 

полімервмісних матеріалів для друку різними методами. При цьому переважно 

використовують тонери для лазерного друку, основною складовою яких є дрібнодисперсний 

порошковий композит на основі оксиду заліза та полістиролу або полістирол-акрилового 

пластику. При використанні таких матеріалів для лазерного друку утворюються відходи, які 

майже не піддаються утилізації або повторному використанню. 

У даній роботі обґрунтовано використання полістирол-неорганічного композиту на 

основі оксиду заліза для модифікування промислових термопластів, зокрема 

полівінілхлориду (ПВХ) та поліпропілену (ПП), та розроблені методи одержання 

композиційних матеріалів на їхній основі. 

Виявлено, що для мікросуспензійного ПВХ з вмістом пластифікатора 30%, введення 

модифікатора призводить до зростання міцності під час розривання та значення поверхневої 

твердості; а при вмісті пластифікатора 50% спостерігається зворотна картина. У випадку 

суспензійного ПВХ малий вміст модифікатора (до 5%) не призводить до змін у фізико-

механічних властивостях композиту, подальше збільшення вмісту призводить до суттєвого 

зростання міцності під час розривання та поверхневої твердості. Особливості властивостей 

модифікованих ПВХ матеріалів, насамперед, можна пояснити взаємним впливом 

пластифікатора і наповнювача на морфологію ПВХ, а також різним характером взаємодії та 

різним ступенем набрякання полістиролу в пластифікаторі з можливим його розчиненням. 

Встановлено, що введення модифікатора у випадку суспензійного ПВХ знижує 

температуру топлення, а у випадку мікросуспензійного – призводить до її підвищення. 

Виявлено, що полістирол-неорганічний модифікатор підвищує температуру топлення ПП, а 

теплостійкість і поверхнева твердість змінюються екстремально залежно від вмісту 

модифікатора. 

Як у випадку ПП, так і у випадку ПВХ (незалежно від його марки) найменшим 

питомим об`ємним опором характеризуються композити, що містять 10% модифікатора. 

Вказані особливості, швидше за все, є наслідком морфологічних змін в композитах і змін в 

міжмолекулярних взаємодіях за участю полімерної матриці, пластифікатора та полістирол-

неорганічного композиту і, насамперед, пов’язані зі зміною відстаней між неорганічними 

частинками модифікатора та характеристик міжфазних шарів. 

Розроблені матеріали є чутливими до дії електричних, магнітних і електромагнітних 

полів. Запропоновано використання розроблених композитів як матеріалів для виробництва 

еластичних захисних екранів електромагнітного випромінювання. 
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Сьогодні зростає потреба у використанні нових матеріалів, зокрема і полімерних, для 

здійснення сучасних технологічних процесів в різноманітних галузях. У зв’язку з цим, вини-

кає необхідність поєднувати переваги, властиві полімерам (низька питома вага, високі елас-

тичність і міцність, хімічна стійкість) з електропровідністю, магнітними, антифрикційними, 

каталітичними та іншими властивостями, характерними для металів і неорганічних сполук. 

Серед багатьох методів одержання металополімерів одним з перспективних є метод, 

що базується на термолізі металовмісних сполук безпосередньо в полімерній матриці, або в 

рідкому середовищі з подальшим введенням дрібнодисперсного металу в полімер у в’язкоте-

кучому стані. У зв’язку з цим, доцільним вбачається проведення термолізу солей металів в 

полімерній матриці або органічному рідкому середовищі. Серед солей металів, які розклада-

ються з виділенням газоподібних продуктів, підвищеною технологічністю відзначаються 

ацетати, форміати та карбоніли металів. 

У даній роботі для одержання нанорозмірних дисперсних металів були використані 

ацетати таких металів, як Cu, Co, Ni, оскільки вони відзначаються доступністю, регульова-

ним утворенням нетоксичних газоподібних продуктів під час розкладу, розчинністю в орга-

нічних середовищах. Слід відзначити, що їхніми недоліками є відносно висока температура 

розкладу 250–300С, низька стійкість утворених частинок до окиснення і агломерації. 

Для усунення цих недоліків були використані як реакційне середовище гліцерин, який 

здатний утворювати комплекси з даними металами, а також як стабілізатори – поверхнево 

активні полімери полівінілпіролідон (ПВП) і полівініловий спирт (ПВС). Встановлено, що 

термічний розклад комплексу метал–гліцерин відбувається при порівняно низькій темпера-

турі (140–150С) і при цьому утворюються стабільні в часі до окиснення і агломерації нано-

розмірні частинки металу. На підставі фотоколориметричних і потенціометричних дослід-

жень встановлений вплив природи металу і полімеру та співвідношення гліцерин–ацетат ме-

талу на комплексоутворення в досліджуваних системах. З наведених залежностей максиму-

ми поглинання припадають на співвідношення гліцерин–метал 2:1 що свідчить про стехіо-

метричний склад комплексу МеR2. У випадку міді спостерігається ще один пік, що може 

свідчити про виникнення більш складніших структур з перерозподілом зв’язків, що впливає 

на стійкість комплексу і уможливлює його розклад при нижчих температурах. Встановлено 

вплив досліджуваних поверхнево активних полімерів і способу їх введення на процес ком-

плексоутворення в системі мідь–гліцерин. Встановлено що додавання ПВП до розчину аце-

тату міді і додавання ПВС до гліцерину призводить то зникнення характерного піку прита-

манного комплексу мідь–гліцерин. 

Виявлено вплив полімеру на характеристики і властивості одержаних частинок, а та-

кож встановлена можливість використання таких полімерів для стабілізації наночастинок. 

Додавання ПВП і ПВС в кількості 1 мас. % є достатнім для захисту від окиснення і агломе-

рації синтезованих частинок. 

Запропоновано використання синтезованих композитів як наповнювачів для провід-

них та антистатичних лаків і грунтівок, а також для наповнення термопластів електротехніч-

ного призначення з спеціальними властивостями. 
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An increasing application of Ni-P alloys, known for their glass-forming abilities and good 

mechanical properties including wear resistance, is bringing the issue of corrosion resistance of 

these materials in different environments. Chemical reactivity of the alloy is driven by its 

thermodynamic stability in a particular corrosive media under possible influence of galvanic or 

microgalvanic elements. This is why electrolytic corrosion studies should cover both chemical and 

electrochemical interactions in broad ranges of pH, surface electrochemical potentials and activities 

of species. In such multi-parametric problem, thermodynamic analysis could be very beneficial in 

disclosing the possible corrosion paths. This work is concerned with chemical reactivity of Ni-P 

alloys in aqueous electrolytes using a thermochemical approach. 

 

Fig. 1 A fragment of calculated potential-pH diagram for the system Ni-P-H2O at 298 K 

Potential-pH diagrams have been calculated and analyzed for the Ni-P-H2O system (a 

fragment is presented at Fig. 1) according to the procedure established by Pourbaix [1]. The basic 

hydrolysis and redox equilibria have been analyzed regarding electro- and electroless (autocatalytic) 

deposition of Ni-P alloys and their corrosion behavior. The formation of Ni3P is well established in 

the broad range of pH (except for the strong caustic solutions) and cathodic potentials. The passivity 

of Ni-P alloys in acidified media is not reflected by the Pourbaix diagrams. Only in alkaline 

solutions the passivity of these alloys within the domain of water stability is granted by nickel (II) 

oxide, according to the calculations, though at lower potentials in the vicinity of the HER 

equilibrium, NiO is reduced to metallic Ni, which turns into -NiHx at higher pH values (practically 

greater than pH10), with further shift to more cathodic potentials. No P-containing species suppose 

to take part in passivation of Ni-P alloys, according to the Pourbaix diagrams. 

1. M. Pourbaix. Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions. Oxford University Press, 

1966. – 644 p. 
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Zr-based alloys with high glass-forming abilities are getting increased attention not only 

because of their structural variability that ranges from metallic glasses through nanostructured 

alloys to well-crystallized polyphase materials, but rather due to their superior mechanical 

properties that might be very attractive for numerous novel applications including biomedical. The 

applicability of any material is always facing the questions regarding its chemical reactivity in 

different environments, with driving forces being rooted in the Gibbs free energy changes of 

compounds – oxides, hydroxides, or any other depending on the chemistry of the surrounding 

media. In the five component system Zr-Ti-Al-Cu-Ni, the first three elements are well known for 

their extremely high affinity to oxygen and spontaneous selfpassivation with nanometric oxide film 

at any practical oxygen pressure. The results of thermodynamic calculations of the Gibbs free 

energy change for the formation of different known oxides are presented in Table 1 together with 

equilibrium pressures of oxygen for two principal temperatures – ambient and 1000°C, latter 

reflecting the manufacturing stage and a temperature for tentative applications. 

Table 1. Gibbs free energy changes ΔGR and equilibrium partial oxygen pressures P (O2) for 

the formation of oxides on the surface of Zr-Ti-Al-Cu-Ni alloy 

Oxide 
ΔGR,  kJ/mol P (O2), Ра 

298 K 1273 K 298 K 1273 K 

ZrO2 –1042.5 –858.9 2.3 ·10 
–178

 5.8 ·10 
–31

 

Al2O3 –1054.8 –847.0 1.6 ·10 
–180

 1.8 ·10 
–30

 

Al2TiO5 –984.2 –793.4 3.7 ·10 
–168

 2.8 ·10 
–28

 

ZrTiO4 –957.9 –786.8 1.6 ·10 
–163

 5.3 ·10 
–28

 

CuAl2O4 –913.7 –720.8 8.4 ·10 
–156

 2.7 ·10 
–25

 

TiO2 –889.4 –714.2 1.5 ·10 
–151

 5.0 ·10 
–25

 

NiAl2O4 –901.4 –707.2 1.2 ·10 
–153

 9.7 ·10 
–25

 

Cu2Al2O4 –875.6 –679.4 4.0 ·10 
–149

 1.3 ·10 
–23

 

NiTiO3 –745.5 –567.1 2.5 ·10 
–126

 5.4 ·10 
–19

 

NiTi2O5 –776.7 –536.2 8.6 ·10 
–132

 1.0 ·10 
–17

 

Ni2TiO4 –651.4 –404.2 7.6 ·10 
–110

 2.6 ·10 
–12

 

NiO –423.2 –249.9 7.4 ·10 
–70

 5.6 ·10 
–06

 

Cu2O –295.7 –152.3 1.6 ·10 
–47

 5.7 ·10 
–02

 

CuO –256.2 –87.2 1.4 ·10 
–40

 2.7 ·10 
+01

 

 

The obtained results could be compared with the knowledge accumulated over the half a 

century history of bulk metallic glasses. The thermodynamic modeling was found to be in 

agreement with the experimental studies and suggested that the Zr-Ti-Al-Cu-Ni alloys undergo 

spontaneous oxidation during the manufacturing stage and have to be covered with thin oxide films 

consisting primarily of ZrO2 with some Al2O3. Extremely high affinity of Zr and Al to oxygen and 

dramatic change in the effective diameter of zirconium atom during ionization could explain the 

formation of the Cu-enriched layer behind the ZrO2 oxide layer. Such shielding, high energy of the 

Zr–O bonding and barrier properties of the ZrO2 dielectric films prevent copper and nickel from 

oxidation in air at low temperatures. The usefulness of a thermochemical approach to corrosion 

stability of Zr-based metallic glasses has been demonstrated. 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Хімія та хімічні технології 

F.17 

UDC 547+66.09 

Processing microalgae suspension propagated in flat panel 
photobioreactors 

Bocsi, Robert, Ph.D.-student 
Horvath, Geza, Ph.D., docent  
Hodai, Zoltan, Ph.D.-student 

 University of Pannonia, Department of Chemical Engineering Science 
(Hungary, H-8200 Veszprem, Egyetem str. 10) 

 

Driven by the rising need for biofuels and by the necessity to capture carbon dioxide, 

autotrophic organisms got into the spotlight of energetic research. With cultivation of these 

organisms we can feed back the carbon content of CO2 into biological systems and we can get 

numbers of valuable organic compounds, among others biofuel, to reach ecological and economical 

benefits. 

We have studied the technology of algae cultivation and processing at the Department of 

Chemical Engineering at the University of Pannonia. The utilization of alga cultures in 

experimental photobioreactors were examined, together with the optimization of the operational 

conditions both for artificial and natural light and with different fertilizers. We made extraction 

experiments of dried algae. 

We use special flat type photobioreactors (PBR) to keep specified cultivation parameters.  

These algae suspensions must be well stirred, because degradation might be started in 

subsided algae conglomerate. These reactors must be designed for local microclimate and mostly 

mounted with cooling system. We use quasi-continuous systems. In this case part of the culture is 

harvested and restored with fresh medium. It is important to avoid the proliferation of harmful 

microbes and important to monitor the accumulation of metabolites. 

The harvested suspensions are concentrated and dried. The concentration method consist 

generally two steps. First is the flocculation and the second is filtration. We are test the applicability 

of membrane separation processes which may be promising solutions of this problem. 

Next step is drying. We dry the algae cake 65°C to avoid of the cells boiling. Milling can be 

also an important step if the algae cake were dried in blocks. 

Extraction can be carried out in two strategies. One of them is to extract oil from dry or 

moist material. The latter can be made by ultrasonic, microwave radiation, chilling shock, cell blast, 

enzymatic process. The aim of these methods that let intracellular compounds achievable for 

extracting material. But they can cause solvent-separation problems. 

The most important goal is to get the best yield with the lowest investment of materials and 

energy. We compared effects of algae growing parameters by achievable extract yields. It is 

cleared, that changing one parameter can cause beneficial effect. But on the other hand there can be 

changes in the bioreactor which may cause unfavorable consequences. 

A possible experimental path which has not been described in detail above is GMO. The 

introduction of which to industrial production has possible benefits, but also needs caution in order 

to prevent the natural ecosystem. 

The other important question – as for all novel processes – is the rate of return. At this point 

the utilization of the algal-oil is not sufficient on its own, but the alga cells contain compounds that 

can be used in pharmaceutics (carotinoids), biogas synthesis (starch, sugars) or even in the 

agricultural industry (micro and macro elements). 
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The utilization of microalgae carbon dioxide interception is an important area of 

international research and development. The absorption of certain technological exhaust gases is 

possible with the photosynthesis of microalgae. The absorption of carbon dioxide can even reach 

the value of 100 t/ha. C16-C22 esters are formed in certain alga cells which can be used for the 

production of biodiesels. This method is thus capable of the production of fuels from renewable 

sources. Algae production is the most promising solution amongst the alternatives because of its 

specific area necessity and high reproduction rate. We test available and applicable species at the 

local climatic conditions. Research is being carried out in carbon dioxide absorption from 

technological flows at the Department of Chemical Engineering of the University of Pannonia. The 

absorption of carbon dioxide and the reduction of the release of other pollutants (wastewater) with 

microalgae are examined.  

The harvest can be carried out with microfiltration, centrifugation, flocculation, with 

sonochemical techniques, or with any other techniques that are under development [1, 2]. Presently, 

the combined separation technology appears to be economically feasible. The combination of 

flocculation and microfiltration results in a separation of appropriate speed, quality and cost The 

flocculation of the algae can be achieved by two means. Firstly, with the so-called autoflocculation 

technique, secondly, by chemical means, e.g. by the addition of aluminum sulfide, iron chloride, or 

iron(III)sulfate to the solution, which results in the coagulation of the algae [3, 4, 5]. Of the two 

methods, chemical flocculation is capable of increasing the alga concentration more efficiently. The 

simplest way to achieve the phenomenon of autoflocculation is by the cessation of the carbon 

dioxide feed. When ceasing the carbon dioxide feed, the slow sedimentation of the algae 

commences. The roles and the effect on sedimentation of in-sprayed oxygen, irradiated light and 

temperature are not yet clear. The examination of the phenomenon is the subject of present 

laboratory measurements. The analytics of the chemical flocculation experiments: The effect of the 

flocculants was followed by Particle Charge Detector (PCD) measurements and defined with the 

clarification experiments. These also make the interpretation of the results difficult. (Because of the 

great amount of experimental data and the complex correlation between them, correlation analysis 

needed to achieve better understanding.)  

The autoflocculation experiments show satisfactory results, but because of the low settling 

speed we have not adapted the procedure in practice. The need of chemical substances have been 

optimized (the composition of the flocculation agent is the variable of the separation method). ((Use 

NaOH 10 -11 pH + 39 – 65 cm
3
 Poly-DADMAC (Poly-Diallyldimethylammoniumchloride) + 1,2 – 

2,4 cm
3
 Fe2(SO4)3) / 1 dm

3
 algae solution.) Figure 1 shows the results of the flocculation 

experiments. 
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Fig. 1 Results of the flocculation experiments 
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Вібраційні бункерні живильники широко застосовуються в автоматизованому техно-

логічному обладнанні і призначені, в основному, для поштучної видачі виробів чи заготовок 

до захоплюючих органів маніпуляторів у робототехнічних системах, що обслуговують верс-

тати, а також до захоплюючих органів іншого автоматизованого технологічного обладнання. 

Сучасні конструкції віброживильників, що виконані за класичною динамічною 

схемою, мають двомасову коливальну систему [1]. Вони складаються з робочого елементу 

(чаші) і реактивної плити, що зв’язані між собою направленою пружною системою, 

електромагнітного віброзбуджувача і системи амортизаторів. При вмиканні чаша і реактивна 

плита живильника здійснюють протифазні коливання з відносною сумарною амплітудою 

коливань, що складається з амплітуд коливання чаші і реактивної плити. Сумарна відносна 

амплітуда коливань віброживильника постійна і залежить від потужності віброзбуджувача, 

мас і моментів інерції чаші і реактивної плити і відлаштування пружної системи від частоти 

вимушених коливань віброживильника. Таким чином, при роботі віброживильника енергія 

віброзбуджувача витрачається на розкачку як чаші, що виконує корисну роботу, так і 

реактивної плити, що здійснює холості коливання. Якщо врахувати, що оптимальне 

співвідношення мас і моментів інерції реактивної плити і чаші у віброживильників 

знаходиться в межах 2…3 до одного, а співвідношення амплітуд коливань реактивної плити і 

чаші зворотно-пропорційне їх масам і моментам інерції, то очевидно, що амплітуда коливань 

чаші буде у 2…3 рази більшою за амплітуду коливань реактивної плити [1]. Таким чином, 

частина енергії віброзбуджувача (а це складає приблизно 25…30 %) не використовується для 

виконання корисної роботи, а витрачається вхолосту. 

Запропонована авторами конструкція віброживильника з модернізованою динамічною 

схемою має підвищену продуктивність за рахунок збільшення абсолютної амплітуди 

коливань чаші при збереженні попередніх габаритів живильника і споживаної потужності 

віброзбуджувача. Всі елементи конструкції залишаються без змін, а модернізується лише 

реактивна плита, до якої закріплюються додаткові вантажі, що зв’язані з плитою за 

допомогою пружин. Таким чином, динамічна схема коливальної системи віброживильника 

перетворюється з двомасової на тримасову. Пружні системи додаткових вантажів підібрані 

таким чином, що власні частоти коливань цих вантажів на пружинах менші на 2…6 % за 

частоту вимушених коливань віброживильника. 

При роботі віброживильника чаша 1 (рис. 1) і реактивна плита 2, що зв’язані між 

собою за допомогою основної пружної системи 3, здійснюють вимушені коливання з 

частотою, рівною частоті вимушуючого зусилля віброзбуджувача 4. Амплітуда коливань 

чаші відносно нерухомої основи 5 складає частину сумарної відносної амплітуди коливань і 

рівна приблизно 2/3…3/4 від неї. Амплітуда коливань реактивної плити складає приблизно 

1/3…1/4 частину сумарної амплітуди, відповідно. За рахунок введення на реактивній плиті 

додаткової коливальної системи, що складається з додаткових вантажів 6 та пружин 7, 

можна досягти перерозподілу амплітуд коливань чаші і плити відносно нерухомої основи. За 

рахунок того, що власна частота коливань цих вантажів менша за частоту вимушених 

коливань віброживильника, але близька до неї, коливання реактивної плити збуджують 

протифазні коливання додаткових вантажів за рахунок кінематичного збудження, при чому, 
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амплітуда коливань цих вантажів перевищує амплітуду коливань реактивної плити в 

декілька разів. Коефіцієнт динамічного збільшення амплітуди залежить від близькості 

власної частоти коливань вантажів на пружинах до частоти вимушених коливань. 

3

1

4

2

5

6

78

2

6

A-A

A A

 

Рис. 1 Конструктивна схема віброживильника 

Так як додаткові вантажі коливаються в протифазі до реактивної плити, вони в цьому 

випадку діють як інерційні динамічні гасники коливань. Для погашення коливань реактивної 

плити необхідно, щоб інерційні сили додаткових вантажів, що коливаються, були близькі до 

сил інерції реактивної плити, що коливається, тобто, 

  

 
               , 

де    і    – приведені маси вантажів і реактивної плити, відповідно,    і    – амплітуди 

коливань вантажів і реактивної плити, відповідно,   – кількість вантажів,   – кругова 

частота вимушених коливань віброживильника. З цієї умови визначається необхідна для 

погашення коливань реактивної плити амплітуда коливань додаткових вантажів. Ця 

амплітуда реалізується за рахунок вибору власної частоти коливань вантажів на 

закріплюючих пружинах, що досягається підбором жорсткості цих пружин. 

Таким чином, динамічні гасники коливань зменшують амплітуду коливань реактивної 

плити, яка стає майже нульовою. Але, за рахунок того, що сумарна відносна амплітуда 

коливань віброживильника, яка залежить від потужності віброзбуджувача і параметрів 

основної коливальної системи, залишається незмінною, амплітуда чаші відносно нерухомої 

основи зростає і стає майже рівною величині сумарної відносної амплітуди коливань, тобто, 

величина її збільшиться приблизно в 1,2…1,3 рази (на 20…30%). 

Отже, підвищення продуктивності віброживильника завдяки збільшенню амплітуди 

коливань його чаші здійснюється не за рахунок збільшення потужності віброзбуджувача, а за 

рахунок внутрішнього перерозподілу енергії між елементами його коливальної системи, що 

дозволяє більш повно виконати енергію віброзбуджувача для виконання корисної роботи, 

тобто збільшити коефіцієнт його корисної дії. Амортизатори 8 забезпечують майже повну 

віброізоляцію системи, що дає змогу закріплювати віброживильник через нерухому основу 5. 

1. Вибрации в технике. Справочник. Т. 4, под редакцией Э.Э. Лавендела, М.,1981. 
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Застосування графічного редактора AutoCAD для 
обрахунку площі геометричних фігур 

Бойко О. О., к.т.н., доц. каф. НГГ 
Беспалов А. Л., ст. викл. каф. НГГ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

При проведенні експеріментів, часом стає необхідним вирахувати інтеграл 

∫       
 

 
 – площу обмежену деякою кривою, що проведена через експериментальні точки, 

віссю абсцис та двома прямими     та    . В такому випадку обрахунок означеного 
інтеграла за формулою Ньютона-Лейбниця може стати проблематичним, внаслідок того, що 

не для всякої неперервної функції її першообразна може бути виражена через елементарні 

функції. Та і сам пошук алгебраїчного виразу експериментальної функції        потребує 
часу, а за рахунок похибки при інтерполяції, наприклад, поліномом Лагранжа, можна 

спотворити результати подальших розрахунків. В таких випадках застосовуються загально 

відомі способи наближеного обчислення означеного інтеграла за формулами прямокутників, 

трапецій або Симпсона. 

В прикладі 4,26 [1] необхідно визначити площу поверхні теплообміну за формулою: 

      ∫
  

      

  

  

  (1) 

де     – температури горячого і холодного теплоносія, відповідно. 

Інтеграл ∫
  

      

  

  
 вирішується лише графічним шляхом оскільки необхідні вихідні 

дані були отримані експериментально і ці результати, в подальшому, були зведені в 

таблицю 1. 

Таблиця 1.  

T 25 30 40 60 80 100 

t 20.0 21.3 24.0 29.3 34.7 40.0 

K 166 232 308 342 350 354 

  410/1  tTK
 

12.07 4.96 2.30 0.95 0.63 0.47 

 

За наведеними в таблиці даними, автори навчального посібника [1] на папері 

побудували графік функції, яку обмежили в інтервалі температур 25100C. Надалі розбили 

цей інтервал на 10 рівних частин. На основі вимірів ординат на кожному інтервалі y0 … y10 

створили таблицю значень підінтегральної функції і по цих значеннях провели розахунок 

означеного інтеграла за формулою трапецій. В результаті отримали значення інтеграла 

рівним 13510
-4

 (м
2
К)/Вт. 

Однак зараз для швидкого вирішення цієї і подібних їй задач можно використати 

англомовний або русіфікований графічний редактор AutoCAD 2006 і новіший. В масштабі 

1:1 за допомогою команди xLine (Прямая) в точці з координатою 0,0 викреслються осі 

абсцис і ординат. Вертикальні лінії обмеження будуються за координатами на осі абсцис. 

Функціональну криву будують за допомогою команди Spline (Сплайн) по 

експериментальних точках вводячи їх абсолютні координати по Х та Y наприклад: 25, 12.07; 

30, 4.96; … ; 100, 0.47. Для визначення площі криволінійної трапеції в AutoCAD 2006 і 
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новіших версіях слід застосовати команду Hatch (Штриховка). Командою Units (Еденицы) 

визначаємо точність обрахунку після коми (до 8-і знаків) лінійних одиниць виміру. Надалі до 

створеного геметричного об’єкта штриховка застосовується команда Properties (Свойства). У 

з’явившемуся вікні властивостей штриховки знаходимо поле Geometry (Геометрия) де 

прописано властивість Area (Площадь), яка дає змогу визначити заштриховану площу. 

 

Рис. 1 Результат визначення площі криволінійної трапеції за 

вихідними даними [1] 

 

 

Рис. 2  

 

Вводячі координати точок, при побудові сплайна, можно не враховувати показникі 

ступеня при цих числах –·10
-4

. Показник ступеню слід врахувати в подальшому розрахунку 

формули, де величина інтеграла складє 127·10
-4

 (м
2
·К)/Вт. 

Оскільки отриманий нами результат не збігається із отриманим загальнопринятим 

способом за формулою трапецій (3) приблизно на 8%, тому додатково було зроблено 

порівняння в розрахунках іншого означеного інтеграла –     ∫
  

 

 

 
 за формулами 

наближеного обчислення (вихідні дані взяті з [2] див. рис. 2) із отриманими при 

використанні графічного редактора AutoCAD. Результати обчислень зведені в таблицю 2. 

Таблиця 2.  

Спосіб отримання площі  Площа Абс.похибка 

Результати розрахунків 
площі криволінійної 
трапеції 
загальноприйнятими 
способами [2] 

формула вхідних прямокутників 0,71877 -0,025622 

формула вихідних прямокутників 0,66877  0,024377 

формула трапецій 0,69377 -0,000622 

формула Симпсона 0,69315 -0,000003 

Результат з точністю до сьомого знаку  0,6931472  0 

Застосування AutoCAD 
для визначення площі 
криволінійної трапеції 

Крива створена командою Spline 0,69319849 -0,000051 

Крива створена командою Pline із подальшим 
згладжуванням командою Pedit з опцією Fit  
(Дуга) 

0,69321290 -0,000065 

Крива створена командою Pline із подальшим 
згладжуванням командою Pedit з опцією 
Spline 

0,69446674 -0,001319 

 

Отримані результати показують, що запропонований спосіб отримання площи 

криволінійної трапеції, може задовільнити інженерів в їх розрахунках, оскільки отримані 

ними експериментальні дані завжди мають значно меньшу точність ніж сам процес 

обрахунку інтеграла. 

1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 

химической технологии. Учебное пособие для вузов -10-е изд., перераб и доп. – Л.:Химия, 

1987, 576 с. 

2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов, т.1: -13-е изд. –М.: 

Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985.-432 с. 
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Нарисна геометрія як навчальна дисципліна в теоретичній 
базі прикладної геометрії 

Свідрак І. Г., к.т.н., доц. каф. НГГ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Необхідність курсу «Теоретичні основи нарисної геометрії» викликана тим, що 

більшість інженерно-технічних спеціальностей, зокрема, архітектурно-будівельного та 

механічно – будівельного напрямків не мають, на жаль, достатньої загальногеометричної 

бази, що впливає на рівень підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Тому метою статті 

є визначення нарисної геометрії серед суміжних дисциплін, обгрунтування її предмета та 

метода, відмова від погляду на неї, як на науку, що вивчає лише теорію способів 

відображення тривимірного простору на площину.  

Правильне уявлення про нарисну геометрію як розділу математики, що вивчає теорію 

методів відображення просторів різних структур та розмірностей один на одного, дозволяє в 

повній мірі оцінити її значення як учбової дисципліни та теоретичної бази прикладної 

геометрії [1]. 

Сучасне визначення геометрії, що базується на теоретико-групових принципах, дано 

видатним німецьким математиком Феліксом Клейном в 1872 році у доповіді під назвою 

«Порівняльний огляд найновіших геометричних досліджень». Пізніше, наукові висновки цієї 

доповіді отримали назву Ерлангенської програми Клейна. 

Для отримання універсального визначення геометрії необхідно говорити про 

сукупність геометричних перетворень. Тоді прийдемо до визначення геометрії як науки, що 

визначає властивості фігур незмінних при виконанні перетворень із заданої сукупності. Але 

таке визначення геометрії є дуже широким. У цьому випадку будь-які дві фігури будуть 

еквівалентними, якщо одну з них можна перевести в іншу, виконавши деякі перетворення із 

всієї сукупності перетворень. Щоб конкретизувати поняття еквівалентності (рівності) будь-

яких двох фігур, в якості ознаки еквівалентності приймаються три наступні властивості: 

рефлексивність, симетричність, транзитивність. Сукупність перетворень, що мають ці 

властивості, складають групу. Звідси – визначення яке дав Фелікс Клейн: геометрія – це 

наука яка вивчає властивості фігур інваріантних при виконанні перетворень, що складають 

деяку групу. З цього визначення слідує, що існує багато різних геометрій: їх стільки, скільки 

є різних груп перетворень. Однією з них є шкільна геометрія. 

Виходячи з розглянутого вище, можно говорити про класифікацію нарисних 

геометрій по їх методу, тобто по виду проекціювання, що використовується. Предмети цих 

нарисних геометрій тотожні предметам тих геометрій, які вивчають властивості фігур, 

інваріантні відносно тієї чи іншої групи перетворень. Сказане вище розповсюджується на 

класифікацію аналітичних геометрій по виду систем координат. Наприклад, метричні 

залежності простіше всього описуються, якщо фігури віднесені до прямокутної системи 

координат. Для вивчення афінних залежностей фігури відносять до косокутних координат, 

проективних залежностей – до трикутних координат. Отже, предмет сучасної нарисної 

геометрії визначається як розділ математики, що вивчає теорію методів відображень 

простору різних структур та розмірностей один на одного, є галузью прикладної математики 

та суміжних дисциплін. 

1. Г. С. Иванов. Теоретические основы начертательной геометрии. — М., 1998. — 156 с. 
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Широке застовання в автоматизації допоміжних операцій (міжопераційного 

транспортування, живлення верстатів) у виробництві набули вібраційні транспортні 

пристрої: вібробункерні живильники, транспортери, вібропідйомники, вібраційні 

маніпулятори, з електромагнітним приводом. Для підвищення продуктивності таких 

пристроїв першочергове значення має збільшення швидкості переміщення   по несучій 

поверхні (лотку) пристрою, яку можна визначити за формулою [1] 

     , (1) 

де   – амплітуда коливань несучої поверхні у напрямку переміщення (поздовжніх коливань), 

  – кругова частота коливань,   – безрозмірний коефіцієнт швидкості, який залежить від 

наступних безрозмірних параметрів:   – параметр кута нахилу,   – параметр напрямку 

вібрації,   – параметр перевантаження, причому 

  
    

 
    

   

 
    

   

     
  (2) 

де   – амплітуда коливань несучої поверхні у напрямку, перпендикулярному напрямку 

переміщення (нормальних коливань),   – коефіцієнт тертя,   – прискорення вільного 

падіння,   – кут нахилу лотка транспортера до горизонту або кут підйому гвинтового лотка 

бункера. 

У вібраційних пристроях з електромагнітним приводом використовується промислова 

частота коливань або кратна їй, її збільшення призводить до значного ускладнення 

конструкції та збільшення шуму від роботи пристрою. Тому головним засобом збільшення 

швидкості є збільшення амплітуди поздовжніх коливань  , що забезпечують білярезонансні 
режими роботи пристрою, коли власна частота поздовжніх коливань    близька до  , або 

величина резонансного відлаштування    
 

  
          . Власна частота коливань 

   √   ⁄ , де    – горизонтальна жорсткість пружної системи,            ⁄  ⁄ ,    

i    – маси робочого органу та реактивної плити двомасового вібраційного пристрою [1]. 

Крім того, для стабільної роботи пристрою велике значення має рівномірність амплітуди 

поздовжніх коливань несучої поверхні при відсутності її паразитних кутових коливань. Як 

правило, їх відсутність досягається суміщенням центрів мас робочого органу і реактивної 

плити [1], що часто не так просто зробити. Як показано в [2], відсутність кутових коливань 

також можлива при наступному співвідношенні відстанні   між центрами масс з мас-

інерційними параметрами пристрою: 
  

 
         

       
 

       
, де    – кутова жорсткість 

пружної системи,    – осьовий момент інерції реактивної плити,   – відношення між 

відстанню від центру жорсткості до центра мас робочого органу та  ,   – відношення між 

відстанню точки перетину лінії дії зусилля урухомника горизонтальних коливань з 

вертикальною віссю симетрії до центра мас робочого органу та  . Зокрема при співпаданні 
цих двох точок, тобто при    , паразитні кутові коливання відсутні при будь-якій відстані 

між центрами мас, якщо        
  [2]. 
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Таким чином, на стадії проектування вібраційного пристрою виникає необхідність 

розрахунків мас-інерційних параметрів: мас, моментів інерцій, положень центрів мас 

складових частин пристрою. Найпростіше, а головне найточніше це можна зробити за 

допомогою геометричного комп’ютерного твердотільного моделювання, зокрема у 

середовищі комп’ютерної системи AutoCAD. У цій системі було розроблено низку моделей 

двохмасових та тримасових вібраційних пристроїв. Під час проектування відкоректовано 

конструкції окремих частин пристрою з тим, щоб отримати необхідні співвідношення між 

мас-інерційними параметрами. За цими параметрами порахована жорсткість пружної 

системи і розміри пружин, які забезпечать максимум амплітуди  . 

Але максимальна величина амплітуди все-таки обмежена розмірами пружин та 

потужністю привода, тому згідно з формулою (1) велике значення має задача досягнення 

максимально можливого коефіцієнта швидкості  . Для реалізації максимальної швидкості у 
безвідривних режимах переміщення (режимах без підкидування) використовуються 

незалежні приводи поздовжніх і нормальних коливань зі зсувом по фазі, завдяки чому  

нормальні коливання відстають від поздовжніх по фазі на кут  , і несуча поверхня пристрою 
коливається по еліптичній траєкторії. При еліптичних коливаннях максимум   досягається 

при оптимальному значенні кута зсуву фаз     , який залежить від безрозмірних 
параметрів  ,   і  , які рахуються за формулами (2). У безвідривних режимах величина   

максимальна при    , тому   залежить тільки від   і  . 

Автором виведено наближену формулу залежності коефіцієнта швидкості від 

параметра кута нахилу та параметра напрямку вібрації [3]: 

           (√             ), (3) 

При цьому оптимальне за швидкістю значення кута зсуву фаз у градусах [3]: 

                 . (4) 

Ці наближені формули дають цілком достатню для практики точність, даючи змогу 

порахувати швидкість вібротранспортування та необхідні для досягнення її максимуму 

значаення параметрів коливань, зокрема оптимального кута зсуву фаз. Еліптичні коливання 

дають збільшення величини коефіцієнта швидкості порівняно з прямолінійними 

коливаннями не тільки у безвідривних режимах переміщення, а й у режимах з 

підкидуванням, але зі збільшенням w їх перевага зменшується. Формули (3) і (4) придатні і 

при        , коли тривалість етапу польоту на протязі періоду коливань незначна, 
тільки до правої частини (3) потрібно додати           ⁄    . 

Створення комп’ютерних твердотільних моделей дозволяє суттєво зекономити час на 

проектування вібраційних транспортних пристроїв та позбутися необхідності коригування 

розмірів пружин чи зміни взаємного розташування та розмірів деталей робочого органу і 

реактивної плити, що доволі часто трапляється при налагодженні та випробуваннях 

пристроїв.  

1. Вибрации в технике. Справочник: т. 4. Вибрационные машины и процессы / Под. ред. 

Э. Э. Лавендела. – Москва: Машиностроение, 1981. 

2. Врублевський І. Й. Дослідження двомасового вібротранспортера з несуміщеними центрами 

мас. – Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – № 44. 

– Львів: НУ”ЛП”. – 2010, с.5-8 

3. Врублевський І.Й. Методика визначення параметрів еліптичних коливань під час швидкісного 

безвідривного вібротранспортування. – Автоматизація виробничих процесів у машинобуду-

ванні та приладобудуванні. – Вип. 45. – Львів: НУ”ЛП”. – 2011, с. 175-178. 
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 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Візуалізація створених в AutoCAD твердотільних моделей об’єктів простору відіграє 

важливу роль для сприйняття та розуміння їх конструктивних особливостей. По замовчанню 

моделі відображаються у вигляді каркасів, незалежно від того, чи являється модель каркас-

ною, поверхневою, твердотільною або сітковою. В деяких випадках застосування каркасного 

представлення спрощує роботу з моделлю, але в загальному, зрозуміти як збудована модель 

суттєво простіше, застосовуючи той чи інший метод, який дозволяє сховати невидимі лінії. 

Такий метод лежить в основі застосування візуальних стилів і тонування видимих граней. 

При застосуванні до твердотільних моделей візуальних стилів, в яких використовуєть-

ся метод приховування невидимих ліній, AutoCAD спочатку генерує з таких об’єктів сітку, а 

потім ховає невидимі лінії цієї сітки. Якщо системна змінна DISPSILH встановлена в 1, 

AutoCAD відображає тільки силует твердотільної моделі та її елементів (рис. 1). Системна 

змінна VIEWRES керує точністю представлення кривих – чим більше її значення, тим вище 

точність представлення і відповідно більше вимагається часу на генерацію моделі. Системна 

змінна FACETRES керує якістю представлення поверхонь, які формуються базовими елемен-

тами (facet), при виконанні тонування і рендеренгу. Значення цієї змінної використовується в 

якості множника сумісно з значенням, яке встановлюється командою VIEWRES. Наприклад, 

коли системна змінна FACETRES має значення 1, AutoCAD забезпечує точну відповідність 

між кількістю базових елементів на вигнутій поверхні та кількістю зламів на кривій, яка 

представляє лінію переходу такої поверхні у другу поверхню. Якщо змінна FACETRES має 

значення 2, AutoCAD відображає у два рази більше ліній розбивки на базові елементи 

(tessellation line), чим встановлено значенням VIEWRES (рис. 2). Системна змінна 

FACETRATIO керує коефіцієнтом видовження базових елементів, на які розбиваються 

циліндричні та конічні ділянки. 

 

Рис. 1 Системна змінна DISPSILH=1 

 

Рис. 2 Системна змінна FACETRES=2 

Точністю видалення прихованих ліній керує системна змінна HIDEPRECISION. По 

замовчанню AutoCAD виконує обчислення, які необхідні для приховування невидимих ліній, 

з одинарною точністю. При необхідності можна змінити значення системної змінної 

HIDEPRECISION для обчислень подвійної точності. Хоча це призводить до збільшення об’є-

му пам’яті, яке потрібно для виконання обчислень, а також до значного збільшення часу, не-

обхідного для створення зображень з прихованими невидимими лініями, особливо при робо-

ті з твердотільними об’єктами. Тому рекомендується змінювати це значення тільки у тих ви-

падках, коли при приховуванні невидимих ліній у зображеннях виникають ті чи інші 

дефекти побудови. 

1. Климачева Т. Н. AutoCAD-2010. Полный курс для профессионалов. — М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2010. — 1200 с.: ил. 
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В результаті бурхливого розвитку комп’ютерних технологій поширюється 

застосування цифрових зображень в багатьох галузях діяльності людини. Тому важливою 

задачею є удосконалення методів обробки таких зображень, зокрема методів для здійснення 

перетворень, пов’язаних зі зміною їх розмірів. 

Пропонується алгоритм збільшення зображень, основна ідея якого полягає в 

інтерполяції функції зображення вздовж ліній рівня цифрового малюнку. Під функцією 

зображення розумітимемо функцію       , значення якої на піксельній сітці співпадають з 
інтенсивністю зображення. Суть інтерполяції полягає в обчисленні значень функції 

зображення у невідомих пікселях, які з’являються у результаті зміни його розмірів. 

Алгоритм, що пропонується, має двохетапну схему реалізації. На першому етапі 

відтворюється та частина топографічної карти зображення, що містить усі пікселі вихідного 

малюнка. Результатом цього етапу є деяка перфорована множина, яка є підмножиною носія 

вихідного зображення та уявляє собою деяке наближення його топографічної карти. Ця 

множина називається каркасом зображення. Каркас за побудовою містить ті фрагменти ліній 

рівня зображення, які проходять через точки піксельної сітки. Далі здійснюється відновлення 

функції зображення на побудованому каркасі. На другому етапі алгоритму функція 

зображення відтворюється за межами каркасу. 

Для побудови каркасу зображення в [1] використовується метод цілеспрямованого 

перебору пікселів вихідного зображення з використанням багатоточкових сплайнів 

мінімальної кривини. Основна проблема при цьому – велика кількість обчислень, що суттєво 

впливає на швидкість алгоритму. Тому пропонується модифікувати цей етап наступним 

чином. Спочатку виділяємо ті області піксельної сітки, де значення функції зображення 

       є постійним, та обробляємо їх окремо. Перевагами такого кроку є відсутність 

достатньо складних розрахунків для пошуку пікселів з однаковим значенням        та 

зменшення похибок при обчисленні нових значень функції зображення. Для кожного з 

пікселів, що залишилися необробленими, визначаємо напрямок градієнту функції       . Як 
відомо, градієнт – це вектор, напрям якого є напрямом найбільш швидкої зміни функції. 

Отже, поворот цього вектора на 90 градусів надасть напрям лінії рівня в околі даного 

пікселя. Таким чином, додавання нових ланок до каркасу зображення здійснюється на основі 

знаходження градієнтів у пікселях, тим самим значно зменшується кількість обчислень при 

побудові каркасу. Знаходження дискретного градієнту здійснюється за допомогою оператора 

Собеля – дискретного диференціального оператора, який добре зарекомендував себе в 

алгоритмах виділення контурів зображень. 

Відтворення функції        на каркасі здійснюється наступним чином. Для кожного 

пікселя результуючого зображення, що належить побудованому каркасу, значення функції 

зображення визначається за допомогою багатоточкового сплайну, який відтворюється по 

точках знайдених ланцюгів, що є фрагментами ліній рівня вихідного зображення. Виняток 

становлять точки з областей постійної інтенсивності, вони додаткових обчислень не 

потребують. Далі, отриманий каркас розширюється на пікселі, що входять до безпосередньо 

близького направленого околу, за допомогою процедури решітчастого зсуву. 
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Практична реалізація запропонованого алгоритму показала, що використання 

градієнту для побудови каркасу дозволила збільшити швидкість обробки зображень в 1,5–2,5 

рази при збереженні якості результуючого зображення порівняно з методом 

цілеспрямованого перебору без використання градієнту. При цьому слід зауважити, що 

метод цілеспрямованого перебору та метод з використанням градієнтів функції зображення 

для знаходження ліній рівня дають візуально ідентичні результати побудови каркасу та 

інтерполяції на ньому. Це демонструє рис. 1, де наведені результати побудови каркасу двома 

методами при збільшенні зображення у 5 разів. 

 a  b  c 

Рис. 1 a – вихідне зображення; 

b – фрагмент каркасу, побудованого з використанням градієнта функції зображення; 

c – фрагмент каркасу, отриманого методом перебору 

З малюнка добре видно горизонтальні і вертикальні ділянки суцільного кольору, які 

відповідають потовщенням прямолінійних ділянок каркаса. У разі ділянки, коли ланки 

каркаса не представляють собою пряму лінію, потовщення не проводиться. 

Таким чином, практична реалізація запропонованого підходу підтвердила його 

переваги за рахунок збільшення швидкості роботи алгоритму при збереженні якості 

результуючих зображень. 

1. Когут П. І. Задачі каркасної інтерполяції статичних зображень / П. І. Когут, М. Є. Сердюк 

// Вестник Херсонского национального технического университета. — 2007. — № 2(28). — 

С. 153–157. 
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Механізми обробки експертних висновків 

Ніколаєв С. М., к.т.н., доц. каф. МІ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Методи експертних оцінок використовують для рішення складних 

слабоструктурованих проблем, зокрема у задачах міжнародної інформації. Експертні оцінки 

виконують фахівці-експерти і істиність оцінок визначається компетентністю експертів. 

Отримані від експертів експертні оцінки використовують як основу для прийняття рішення 

особою, яка ухвалює рішення (ОУР). 

Організацією експертизи і обробкою її результатів для приняття рішення ОУР 

займається спеціальна організаційно-аналітична група (ОАГ) в кілька етапів: 

1) визначення цілей и задач рішення проблеми, 

2) відбір групи експертів, 

3) проведення експертизи групою експертів, 

4) обробка отриманих від експертів експертних оцінок, 

5) прийняття решення ОУР з врахуванням результатів експертизи. 

Группа експертів використовує методи експертних оцінок, які поділяють на очні і 

заочні, індівідуальні (метод інтервью, метод генерації ідей тощо), колективні (метод 

експертних комісій, Дельфійський метод, метод Брейнстомінга тощо), универсальні та інші. 

В багатьох випадках кожен експерт визначає свою оцінку проблеми числом в межах 

заданого діапазону і задачею ОАГ є виведення результуючої оцінки. 

Розглянемо основні етапи роботи ОАГ – відбір експертів і обробку результатів 

експертизи.  

Методи відбору експертів можна поділити на об’єктивні (спеціальні методики – 

документальні та експериментальні, тощо) і суб’єктивні - за участю самих експертів.  

Самооцінка експерта – визначення експертом своєї придатності до вирішення 

поставленой проблеми по деяких запропанованих позиціях самооцінки в межах, наприклад, 

0 – 1 і визначення результуючого індекса експерта як середнього. 

Метод колективної оцінки передбачає взаємооцінку експертів і застосовується, якщо  

експерти відомі між собою як спеціалісти. Наприклад, запрошено 10 експертів, які повинні 

обрати між собою 5 найбільш компетентних. Кожен експерт вказує 5 інших найбільш 

компетентних на його погляд експертів. Обирають тих, які набрали найбільше голосів. Сума 

поданих за експерта голосів може бути використана як вага голоса цього експерта. 

Після отримання експертних оцінок від експертів ОАГ виконує їх обробку. 

Коефіцієнт конкордації М. Кендалла   (      ) дозволяє визначити значні 

розбіжності між оцінками експертів, тобто визначає погодженість думок експертів. 

Максимальній погодженості відповідає    , при     – максимальна розбіжність 

[4, c.34]. 

Експертна оцінка виконується   експертами для проблеми з   факторів. Кожен 

експерт присвоює кожному фактору ранги від 1 до  . Визначаються сумарні ранги (оцінки) 
кожного фактора     

       ⁄ , 
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де   – сума квадратів відхилень     від  , де              ,                 ⁄ , де 

  – кількість експертів;   – кількість факторів. 

Статистичну обробку результатів розглянемо на прикладі обробки   оцінок      , 

отриманих від   експертів з вагами голосів експертів      . 

Усереднена оцінка обчислюється як середньоарифметичне значення 

             ⁄ . 

Cредньовзважена оцінка дорівнює 

                                 ⁄ . 

Медіана визначається для впорядкованого по зростанню ряда оцінок як 

средньоарифметичне між розташованими в середині ряда значеннями і дорівнює 

   (  
 
   

 
  )  ⁄    

Довірча область визначається за допомогою квартиля, який дорівнює 

              ⁄  і ця область визначається як інтервал від        до       . 

Повідомлена експертом оцінка може відрізнятись від його істинної оцінки. Врахувати 

це дозволяє лінійний механізм експертизи в активних системах. Оцінка деякої проблеми 

групою експертів розглядається як активна експертиза за рівновагою Неша. Визначається 

зважене середнє оцінок експертів [1, с. 91]. 

     ∑    

 

   

  ∑  

 

   

     

де   – кількість експертів,    – оцінки експертів,    – ваги оцінок експертів. 

    
        

        
        

   , 

де  ,   – задані нижня та верхня межі оцінок. 

До розгляду приймається оцінка експерта  , для якої виконуються умови: 

         ,      ,   [   ]. 

Результуюча оцінка обчислюється як: 

   (      )                 . 

На наш погляд статистичну обробку доцільно доповнювати активною експертизою. 

Приведені методи відбору експертів і механізми обробки повідомлених групою 

експертів оцінок і інші, приведені в [1,2,3,4], можуть ефективно використовуватись для 

розв’язування проблем, які розглядає міжнародна інформація і також можуть 

використовуватись в навчальному процесі. 

1. Новиков Д. А., Петраков С. Н. Курс теории активных систем. — М., СИНТЕГ, 1999, — 104 с. 

2. Руденко В. М. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах. 

Навчальний посібник. — Рівне: РІС КСУ, 2007. — 418 с. 

3. Морозова В. Н. Методы политического анализа. Учебно-методическое пособие для вузов. — 

Воронеж: ФапО, 2007 — 51 с. 

4. Добржанська О. Л. Системний аналіз. Конспект лекцій. — К.: ІМВ, 2004. — 69 с. 
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України 

Турковська О. В., асп. каф. МІ 
Густі М. І., к.т.н., доц. каф. МІ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Україна бере активну участь у міжнародних ініціативах, які стосуються пом’якшення 

зміни клімату, зокрема, у Рамковій конвенції ООН про зміну клімату (РК ООН ЗК), 

Кіотському протоколі та ін. Підчас міжнародних кліматичних переговорів у Дурбані країни, 

в тому числі і Україна, погодилися на другий період виконання зобов’язань Кіотського 

протоколу, який набере чинності з 1 січня 2013 року. У Кіотському протоколі та 

Копенгагенській угоді визнається важлива роль скорочення викидів вуглекислого газу 

внаслідок знеліснення та деградації лісів, а також необхідність збільшення накопичень 

вуглецю лісами (покращення лісокористування, лісовідновлення, створення нових лісових 

насаджень). Підчас переговорів у Дурбані також була прийнята низка рішень, які 

стосувалися обчислення викидів у секторі землекористування, зміни землекористування та 

лісового господарства (ЗЗЗЛГ). Отже, цей сектор викидів що раз більше привертає до себе 

увагу з боку держав-підписантів РК ООН ЗК, оскільки зміна лісових територій на інший вид 

землекористування в деяких країнах є одним з найбільших джерел викидів вуглекислого 

газу. 

Ліси становлять 15,7 % території України, хоча згідно з даними Державного агентства 

лісових ресурсів України, оптимальна лісистість становить 20 %. Тому Україні варто також 

звернути увагу на те, наскільки можливо скоротити викиди вуглекислого газу внаслідок 

знеліснення та деградації лісів, а також як накопичити вуглець шляхом створення лісових 

насаджень та покращення лісокористування. 

На сьогоднішній день у галузях, які потребують швидкої обробки великих масивів 

даних і, відповідно, представлення результатів опрацювання даних, використовуються 

інформаційні технології (ІТ). Екологічна сфера досліджень також не є винятком. В рамках 

застосування ІТ, на даний момент, створено глобальні моделі: GTM [3], GCOMAP [3], G4M 

[1, 3], GLOBIOM [2], LandSHIFT [4], які відображають процеси зміни землекористування 

при певних сценаріях соціально-економічного розвитку. На противагу цьому підходу, модель 

розроблена для однієї країни, дозволить враховувати особливості цієї країни. Для того щоб 

оцінити потенціал скорочення викидів у секторі ЗЗЗЛГ України також є доцільним 

застосування ІТ, взявши за основу метод імітаційного моделювання.  

Метою створення такої моделі є отримання знань про те як зміниться рівень викидів 

вуглекислого газу в секторі ЗЗЗЛГ у певному році на визначеній території з врахуванням 

даних сценаріїв соціально-економічного розвитку. 

Беручи до уваги досвід існуючих моделей, варто використати географічний підхід, 

наклавши регулярну сітку, розмір елементів якої залежатиме від того наскільки детальними є 

наявні дані, а також враховуючи кордони адміністративних одиниць. Кожен елемент сітки 

міститиме дані щодо наявності в ньому лісу, сільськогосподарських угідь чи 

інфраструктурних об’єктів, а також характеристику існуючих там об’єктів, наприклад, якщо 

це ліс, то його вікова структура, склад насадження, запас деревини та ін.  

Для такої моделі обов’язковими є сценарії соціально-економічного розвитку, оскільки 

це дозволить побачити як виглядатиме ситуація в майбутньому, враховуючи як глобальні так 
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і національні чинники. Опрацювання якнайбільшої кількості сценаріїв дає можливість 

вибрати такий варіант дій для країни, який дозволить максимально скоротити викиди і при 

цьому буде прийнятним і можливим для реалізації при існуючій економічній і політичній 

ситуації. Сценарії повинні містити динаміку валового внутрішнього продукту, кількості 

населення, попиту на деревину та ін. Найбільш цікавими є економічні важелі, оскільки стає 

можливим моделювання впливу податку на викиди вуглецю чи преміальних виплат за 

збільшення фітомаси лісів на рівень викидів вуглекислого газу. Такі економічні механізми 

впроваджуються в деяких країнах, і включення їх в сценарії дасть можливість побачити 

наскільки ефективні такі механізми у випадку України. 

Після того, як вхідні дані та дані сценарію опрацьовано, необхідно включити у модель 

модуль прийняття рішень, в якому на основі отриманої інформації прийматимуться рішення 

у кожному елементі сітки, які дії потрібно застосувати, наприклад посадити ліс. Ці рішення 

вплинуть на викиди вуглекислого газу після кожного часового періоду, який минув. При 

обчисленнях на наступному часовому періоді будуть враховуватися зміни, які сталися 

внаслідок прийняття рішень у попередньому періоді. Схема такої інформаційної технології 

зображена на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Схематичне зображення інформаційної технології для дослідження викидів та 

поглинання вуглекислого газу в секторі землекористування, зміни 

землекористування та лісового господарства 

Для аналізу викидів вуглекислого газу в секторі ЗЗЗЛГ доцільним є використання 

інформаційних технологій. Це дозволить опрацювати значну кількість даних, необхідних для 

адекватного аналізу рівня викидів, відобразити процеси та взаємозв’язки цього сектору, 

отримати результат через визначений проміжок часу та врахувати вплив на викиди вуглецю 

ймовірних сценаріїв соціально-економічного розвитку.  

1. Gusti M, Kindermann G., An approach to modeling landuse change and forest management on a 

global scale. Proc. 1st Intern.Conf. on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and 

Applications, Noordwijkerhout, the Netherlands July 29–31 2011. SciTePress, Portugal, 2011. 

2. Havlik, P., Schneider, U.A., Schmid et al.  Global land-use implications of first and second 

generation biofuel targets // Energy Policy, N39, 2011. – pp.5690-5702. 

3. Kindermann G., Obersteiner M., Sohngen B., et al. Global cost estimates of reducing carbon 

emissions through avoided deforestation // PNAS, vol.105, N30, 2008.- pp. 10302–10307. 

4. Letourneau A., Verburg P., Stehfest E. A land-use systems approach to represent land-use dynamics 

at continental and global scales // Environmental Modelling & Software, N33, 2012.- p.61-79 



PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року)  Міжнародна інформація 

H.5 

УДК 004.9 

Використання глобальної моделі лісу G4M для підтримки 
прийняття рішень на міжнародних переговорах 

Густі М. І., к.т.н., доц. каф. МІ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Глобальна модель лісу G4M – це комп’ютерна модель, яка симулює ріст лісу, 

знеліснення, лісовідновлення, створення нових лісових насаджень та лісокористування з 

метою вироблення заданої кількості деревини [3]. Розроблення G4M було почате у 2002 році 

у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія). В даний час ця модель 

існує у вигляді набору комп’ютерних програм з відкритим кодом на C++ 

(http://code.google.com/p/g4m/), отож будь-хто може долучитись до подальшої розробки 

моделі, хоча модель є досить складною. 

Теперішня версія моделі працює на регулярній координатній сітці розміром 0.5х0.5 

градуса, що зумовлено наявними даними та обчислювальними можливостями комп'ютерної 

техніки. Прийняття рішень щодо зміни землекористування в кожній клітинці відбувається на 

основі порівняння чистих поточних вартостей лісокористування та сільського господарства з 

врахуванням умов навколишнього середовища. В моделі можна використовувати додаткову 

інформацію про динаміку цін на деревину, орендної плати за сільськогосподарську землю, 

попит на деревину, тощо, прогнозовану глобальними економічними моделями, наприклад, 

GLOBIOM (www.globiom.org), що забезпечує узгодженість результатів моделювання на 

макрорівні. В моделі реалізовано можливі економічні важелі для стримування знищення 

лісів, стимулювання лісовідновлення та створення нових лісів, а також оптимізації 

лісокористування для збільшення запасу вуглецю у фітомасі лісів, що дозволяє 

використовувати її для дослідження відповідних сценаріїв та вартості їх реалізації.  

G4M разом із глобальною економічною моделлю GLOBIOM використовувалась в ряді 

досліджень, які стали основою для вироблення офіційної позиції країн на міжнародних 

переговорах щодо нової кліматичної угоди, це, зокрема, JRC LULUCF Tool [2] – 

інформаційна система для підтримки прийняття рішень щодо базового рівня викидів 

вуглекислого газу лісами для країн Європейського Союзу, прогноз викидів вуглекислого газу 

лісами для країн Європейського Союзу [1], який був поданий багатьма країнами до 

Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату в якості офіційного базового прогнозу 

вуглецевого балансу лісів. 

На сьогоднішній день комп'ютерні моделі досягли досить високого рівня розвитку, що 

дозволяє використовувати результати моделювання при прийнятті політичних рішень на 

міжнародному рівні, зокрема, у сфері навколишнього середовища. Разом з тим, потрібно 

критично підходити до вибору моделей і приймати рішення за результатами декількох 

моделей. 

1. Böttcher H., Verkerk H., Gusti M. et al. Projection of the future EU forest CO2 sink as effected by 

recent bioenergy policies using two advanced forest management models// Global Change Biology 

Bioenergy, 2012. doi: 10.1111/j.1757-1707.2011.01152x 

2. Grassi G. JRC LULUCF tool (8 Dec 2011). Joint Research Centre (JRC), EC. Режим доступу: 

http://afoludata.jrc.ec.europa.eu/index.php/models/JRC_LULUCF_TOOL  

3. Gusti M, Kindermann G., An approach to modeling landuse change and forest management on a 

global scale/ Proc. 1st Inter. Conf. on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and 

Applications. - Portugal: SciTePress, 2011. 
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Одне з завдань міжнародних відносин як відносин між соціальними елементами – 

індивідами та гомогенними групами індивідів – отримати розуміння їх поведінки та 

взаємодії, яка призводить до великомасштабних наслідків, результатів співпраці набагато 

быльш глобальних, ніж результати діяльності окремих індивідів [2]. Агентне моделювання 

вирішує це завдання та дозволяє досягти відповідності між моделлю певної ситуації з сфери 

міжнародних відносин та цією ситуацією в реальному світі, тому що: можна змоделювати 

автономних, соціальних, реактивних та проактивних агентів, які будуть володіти 

індивідуальністю та імітувати когнітивні якості справжніх акторів міжнародних відносин; 

множина створених агентів буде характеризуватись гетерогенністю; можна зобразити та 

вивчити нелінійні відносини між агентами та довгострокові наслідки їх взаємодій, які 

проявляються на макрорівні [1]; можна вичерпно зобразити середовище існування акторів зі 

всіма обмеженнями, які це середовище накладає на їх поведінку [4]. 

ABIR (Agent-Based Identity Repertoire) – модель, розроблена Аєном Ластіком, яка 

втілює ідеї конструктивізму: люди, приймаючи рішення змінити власні політичні, культурні, 

етнічні чи інші вподобання, спочатку обирають серед вподобань ті, які їм найближчі 

(входять в склад їх «репертуарів»), і лише потім серед тих, які поділяють їх близькі, родичі, 

сусіди чи співробітники (сусідство Мура). Ці характеристики у моделі називають 

вподобаннями, а їх набір – репертуаром. Таким чином, кожен агент володіє репертуаром 

певного числа вподобань, причому одне вподобання завжди знаходиться в активованому 

стані, тоді як на інші агент «підписаний». Агент прагне якомога довше залишати 

активованим одне вподобання, але якщо воно його вже не задовольняє, то при активації 

будь-якого іншого він буде надавати перевагу тим вподобанням, які присутні в його 

репертуарі [6]. 

ABIR виглядає як поле, яке складається з квадратів різного кольору, кожен з яких 

представляє одного агента. Колір відповідає певному вподобанню, а те, що агент 

забарвлений в конкретний колір, означає, що він на цьому кроці моделювання активував те 

вподобання, якому відповідає його колір. Зміни кольорового візерунку поля на кожному 

кроці демонструє зміни у відносинах між соціальними елементами та результати їх взаємодії. 

Ці зміни відбуваються внаслідок оцінки кожним агентом свого становища та становища 

інших агентів, представлених на полі: агент порівнює так звану вагу власного активного 

вподобання та вподобань, які знаходяться в його репертуарі з вподобаннями агентів-сусідів. 

Первинна величина ваг вподобань залежить від типу агентів, вона різна для базових агентів 

(звичайних), антрепренерів (лідерів), новаторів, фанатиків та байдужих. На остаточну 

величину ваг вподобань впливають зміщення - випадкові, екзогенні збурення в моделі, які 

іноді надають невелику перевагу одним та накладають невеликі «штрафи» на інші 

вподобання, представлені на полі. Зміщення уособлюють раптові зміни реального світу, які 

важко передбачити, наприклад, вплив мас-медіа на громадську думку, скандали, які 

стосуються однієї особи, але впливають на велику кількість людей, економічні кризи, 

природні катаклізми [9]. 

Недоліками ABIR є важкість калібрування часу та сили явищ, які виникають 

впродовж моделювання. Однак вони вирішуються завдяки  застосування інших методів 
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дослідження міжнародних відносин: бібліографічного, статистичного, аналізу, 

спостереження, порівняння змодельованих систем з емпіричними даними спостережень за 

реальним світом [3]. До переваг моделі слід віднести її візуальну простоту, наочність, 

конструктивістський підхід, застосований у ній, та те, як легко нею може опанувати 

дослідник міжнародних відносин, який не володіє знаннями в сфері математичних чи 

комп’ютерних наук. 

ABIR вдало використовується у вивченні міжнародно-економічних, міжкультурних, 

етнічних конфліктів, зокрема Аєн Ластік, Ден Міодовнік та Рой Айдельсон застосували її 

можливості для дослідження сепаратизму [8], перспектив автократичних режимів в державах 

Середнього Сходу [7], глобалізації на прикладі Європейського Союзу [5] та інших явищ, які 

стосуються міжнародних відносин. Модель з успіхом може бути використана в якості засобу 

вивчення міжнародних відносин, які базуються на взаємодії соціальних елементів. 

1. Аннаков Байрам. Аплодисменты стоя или зачем нам агентное моделирование. [Електронний 

ресурс] / Аннаков Байрам // Empatika. Managing the Butterfly Effect. Режим доступу до статті: 

http://www.empatika.com/blog/standing-ovations]. 

2. Bonabeau Eric. Agent-based modeling: methods and techniques for simulating human systems / 

Bonabeau Eric // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2002. - № 3. – C27-34. 

3. Cioffi-Revilla Claudio. Invariance and Universality in Social Agent-based simulations 

[Електронний ресурс]: Department of Political Science and Colorado Center for Chaos and 

Complexity, University of Colorado / Cioffi-Revilla Claudio // 2002. – Режим 

доступу:http://www.pnas.org/content/99/suppl.3/7314.full.pdf 

4. Gilbert Nigel. How to build and use agent-based models in social science [Електронний ресурс] / 

Gilbert Nigel, Terna Pietro // 1999. – С.2-5. - Режим доступу до статті: 

http://web.econ.unito.it/terna/deposito/gil_ter.pdf 

5. Lustick Ian. National Identity Repertoires, Territory, and Globalization [Електронний ресурс] / 

Lustick Ian, Eidelson Roy // 2002. – Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=NATIONAL+IDENTITY+REPERTOIRES%2C+TE

RRITORY%2C+AND+GLOBALIZATION+Roy+J.+Eidelson*+Solomon+Asch+Center+for+Study

+of+Ethnopolitical+Conflict+&source=web&cd=1&ved=0CFUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.polisci.upenn.edu%2Fps-i%2Fpublications%2FEidelust.doc&ei=H6WjT4fZBoT1-

gbJmKSHCQ&usg=AFQjCNH62OptOL_Nbif9HTMDgWEXr9UF_A 

6. Lustick Ian. Primodialism, Instrumentalism and Constructivism [Електронний ресурс]: Strategic 

Modeling and Analysis Refinement Tool (SMART) / Lustick Ian // Режим доступу до сайту: 

http://lustickconsulting.com/wiki/doku.php?id=manual:primoridialism_instrumentalism_and_constr

uctivism 

7. Lustick Ian. PS-I: A User-Friendly Agent-Based Modeling Platform for Testing Theories of Political 

Identity and Political Stability [Електронний ресурс] / Lustick Ian // Journal of Artificial Societies 

and Social Simulation vol. 5, no. 3. – 2002. – Режим доступу до журналу: 

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/5/3/7.html 

8. Lustick Ian. Secessionizm in Multicultural States: Does Sharing Power Prevenr or Encourage it? / 

Lustick Ian, Miodownik Dan, Eidelson Roy // American Political Science Review. – 2004. – Vol.98, 

No 2.- С.209-227. 

9. Lustick Ian. User Manual for PS-I, Version 4.0.4 / Lustick Ian, Dergachov Vladimir, Miodownik 

Dan // 2005. – 86с. 
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За останні роки Україна зарекомендувала себе як держава з низьким рівнем демократії 

та свободи преси. Такі результати хвилюють експертів, адже можуть мати негативний вплив 

на реалізацію зовнішньополітичних пріоритетів, зокрема наближення до Європейського 

Союзу (ЄС). В даній роботі запропоновано розглянути індекси та рейтинги як ключові 

критерії для аналізу та порівняння України з іншими країнами Центрально-Східної Європи в 

аспекті демократичного розвитку.  

Всесвітній індекс свободи преси позиціонує держави за ступенем свободи преси. 

Обчислюється у балах від нуля і вище. Чим нижчий бал, тим кращою є ситуація у країн, 

тобто відсутні обмеження у роботі засобів масової інформації (ЗМІ). Експерти міжнародної 

неурядової організації «Репортери без кордонів» стверджують, що цей індекс може 

визначити рівень свободи слова у кожній державі. Розміщення країн у даному рейтингу 

залежить насамперед від свободи слова журналістів та ЗМІ, порушень щодо журналістів, 

законодавства у сфері ЗМІ тощо [1]. 

Порівнюючи індекс свободи преси України з країнами Центрально-Східної Європи, 

можна зазначити, що після неї у рейтингу розмістилась лише Білорусь. Відповідно до 

останніх досліджень у 2012 р. Україна посіла 116 місце у світі за Всесвітнім індексом 

свободи преси з кількістю балів, які становлять 54,00. Динаміку зміни індексу свободи слова 

за період з 2002 по 2010 рр. представлено на рис. 1 [2]. 

 

Рис. 1 Значення індексу свободи преси в Україні у 2002-2010 р.р. (в балах) 

Такий рівень свободи преси в державі можна пояснити посиленим державним 

контролем преси, який збільшився після приходу до влади В. Януковича. На такі результати 
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також вплинули репресії щодо журналістів, а також плюралізм думок в українських ЗМІ, 

який втрачає свою різноманітність [1]. 

За рівнем демократії Україна опустилася в 2011 році на 79-те місце у світі та 

перетворилась з «проблемної демократії» на країну з гібридним режимом, тобто з режимом, 

за якого на виборах відбуваються порушення.  

Для визначення характеристики зв’язку та взаємної зумовленості між Всесвітнім 

індексом свободи преси та Індексом демократичного розвитку побудовано кореляційну 

модель. Обчислено коефіцієнт кореляції між досліджуваними показниками, перевірено його 

значущість і встановлено, що існує обернений і сильний стохастичний зв'язок  між індексом 

свободи преси та індексом демократії. 

Здійснено порівняльну характеристику місця України серед країн Центрально-Східної 

Європи на основі Індексу демократичного розвитку та Всесвітнього індексу свободи преси. 

На основі кластерного аналізу проведено класифікацію країн Центрально-Східної Європи на 

основі досліджуваних показників. Результати проведеного аналізу представлені на рис. 2. 

 

Рис. 2 Країни Центрально-Східної Європи на діаграмі розсіювання 

Відповідно до проведених досліджень, а саме моніторингу Всесвітнього індексу 

свободи преси та Індексу демократичного розвитку Україна істотно відстає від країн 

Центрально-Східної Європи за даними рейтингів, займаючи майже останні позиції серед цих 

країн. В очах світової спільноти Україна виступає як держава, в якій не дотримуються 

принципи демократії. 

Свобода преси та демократичний розвиток тісно переплітаються між собою. Якщо в 

державі виникають проблеми зі свободою преси, то варто звернути особливу увагу на 

дотримання демократичних принципів, адже саме падіння у рейтингу демократії призводить 

до погіршення ситуації у сфері свободи слова. 

Отже, для підвищення іміджу України у світі, слід звернути увагу на рівень демократії 

в країні, свободу слова, що призведе до підвищення ролі України на міжнародній арені, 

утвердження європейської ідеї, а також сприятиме ймовірності отримання статусу члена 

Європейського Союзу. 

1. Центр гуманитарних технологий / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: 

http://gtmarket.ru/news/state/2010/10/20/2714. 

2. Press Freedom Index. Reporters without borders. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043. 
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(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Динаміку міжетнічних відносин Закарпаття видно з порівняння схем, де зміна 

міжетнічних відносин на кордоні двох лімітрофів, демонструє втрату німцями домінуючого 

становища [1]. Замість цілісної системи етносів європейського походження, утворюється 

нова група етносів на чолі з угорцями. Після самоізоляції німців європейська група етносів 

виглядає як центрально-європейська група, до якої тяжіють русини Закарпаття. Динамічно 

поліпшується статус словаків. Росіяни залишаються лідерами серед східно-європейської 

групи, а українці ризикують погіршити свої позиції, орієнтуючись на паритет з німцями. 

Дослідження даної ситуації було проведено О. Пеліним у роботі «Глобальна політика та 

російсько-українські відносини», на основі якого було розроблено подані схеми [2]. 

 

Рис. 1 Модель міжетнічних відносин Зaкарпaття (1991 р.) 

 

Рис. 2 Модель міжетнічних відносин Зaкарпaття (2012 р.) 
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Після проголошення незалежності України русини почали домагатися визнання 

русинської національності, але зустрілися з протидією з боку української влади. 

Демократичним і справедливим є не політичний чи культурницький, а правовий підхід до 

вирішення цього питання. Тому, на основі проведеного SWOT-аналізу можна сказати про 

основні проблеми і перспективи русинського руху на Закарпатті і можливі шляхи вирішення. 

Таблиця 1. SWOT-аналіз «Русинський рух на Закарпатті» 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

В
н
у
т

р
іш

н
є
 с

е
р

е
д
о

в
и
щ

е
 Strengths (сила) 

1. традиціоналізм 
2. родинні комунікації 
3. різке посилення громадського контролю 

за регіональною владою 
4. посилення регіонального політикуму 
5. високу кількість осіб, які ідентифікують 

себе з русинами на Закарпатті 
6. визнання русинів у 22 країнами світу 

Weaknesses (слабкість) 
1. деструктивна урбанізація 
2. відсутність якісної кадрової політики  
3. відтік професійних кадрів з держслужб 
4. невмілі дії русинських лідерів 

(декларативність, висунення нереальних 
гасел, політична заангажованість) 

5. брак розгалужених організаційних 
структур, досвідчених кадрів, припливу 
свіжих сил 

6. відсутність концентрації та координації дій  

З
о
в
н
іш

н
є
 с

е
р

е
д
о

в
и
щ

е
 

Opportunities (можливості) 
1. туристична діяльність 
2. прикордонна співпраця 
3. розгортання в усіх районах наукової-

освітньої діяльності 
4. створення виборчого блоку та 

входження до обласної й місцевих рад у 
2010 році, запровадження реального 
самоврядування 

5. ініціювання законопроекту «Про статус 
русинів як корінного народу України» 

6. активізація боротьби за дотримання 
державою вітчизняного законодавства 
та міжнародних зобов’язань щодо прав 
людини 

Threats (небезпеки) 
1. значна міграція професійних кадрів – 

заповнення краю мігрантами, культурно-
національні конфлікти 

2. погіршення криміногенної ситуації 
3. ігнорування русинського питання 

Українською владою 
4. суд над активістом русинського руху 

о.Сидором 
5. системні збої української державної та 

пропагандистської машини 
6. процес українізації краю 

 

В Україні створення русинських організацій збігається з невдоволенням влади, на 

відміну від країн-проживання русинів, де вони мають підтримку владних структур, за 

рахунок чого, здійснюється допомога русинським меншинам. 

За результатами перепису населення 2001 року, більше 10 тисяч закарпатців 

самоідентифікувалися русинами. Після цих подій, русинські національно-культурні 

товариства почали збирати підписи своїх прихильників (близько 150 тисяч). [3] 

Завдяки пришвидшенню русинського етногенезу, вони можуть бути спроможні стати 

національною спільнотою. Враховуючи проведений аналіз, та дослідження питання у цілому 

можна побудувати можливі шляхи вирішення русинського питання: І – асиміляція русинів в 

Україні, їхнє перетворення на етнічний релікт; ІІ – русинська національна інтеграція; ІІІ – 

ізоляція (шлях ромів); IV – маргіналізація, коли національні меншини «опускаються на 

соціальне дно»; V – послідовне та цілеспрямоване обстоювання прав та інтересів, що 

гарантуються законодавством України, набуття автономного статусу в складі України. 

1. Парсoнс Т. Система кooрдинат действия и oбщая теория систем действия: культура, личность 

и местo сoциальных систем // Американская сoциологическая мысль. - Москва. - 1996. 

2. Пeлин А. В. Динамикa межэтничeских oтношений Закaрпатья 1995 –1998 г.г./А.В.Пелин // 

Ученые записки Симферопольского гoс. Унивeрситета, 1999. - №11(50). - С.76-84. 

3. Пeлин А. В. Z–фaктор и вoзможность прoфилактики межэтничeских кoнфликтов /А.В.Пелин 

// Міжeтнічні віднoсини на Закaрпатті: стaн, тендeнції і шляхи пoліпшення. Матеріали наук.-

практ. конференції 19-20 січня 2001 року. - Ужгород. - С.69-73. 
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У сучасній Європі одним із осередків спалахів етнонаціональних конфліктів є 

королівство Іспанія, а саме три його автономії – Країна Басків, Каталонія та Галісія. В 

королівстві історично було сформовано чотири корінні етнічні спільноти: іспанці, каталонці, 

галісійці та баски. Саме Каталонія, Галісія та Країна Басків, маючи етнічні риси, територію, 

традиції та стародавню культуру, національну мову, не ідентифікують себе як іспанці та 

упродовж століть наполягали на відстоюванні прав своїх територій [4]. Сучасні вимоги цих 

етнічних меншин варіюють від надання прав широкої автономії до повної політичної 

незалежності з відокремленням від території Іспанії. 

Отже, проаналізуємо проблему націоналізму етнічних меншин Іспанії методом 

когнітивного картування. Загалом всі фактори, що позитивно чи негативно впливають на 

розвиток і поширення націоналістські ідеї в Каталонії, Галісії та Країні Басків, можна 

поділити на такі групи, як: політичні, економічні та етнонаціональні. Розглянемо кожну 

групу детальніше: 

I. Політичні: 

1. династичне об’єднання Каталонії та Арагону; 

2. утворення КоролівстваІспанія, асиміляція басків, каталонців та галісійців; 

3. скасування королівстваГалісія; 

4. скасування фуеросу – сукупність пільг, привілеїв і обов’язків; 

5. режим генерала Ф.Франко; 

6. процес демократизації Іспанії; 

7. прийняття нової демократичної конституції Іспанії 1978 року  

8. визнання каталонської, баскської та галісійської мов офіційними на території регіонів; 

9. прийняття статутів про автономію та надання регіонам прав широкої автономії; 

10. різнорівнева процедура отримання автономій; 
11. діяльність терористичної організації ЕТА; 
12. розсіяність басків на території двох суверенних держав – Іспанії та Франції; 

13. відсутність єдності серед націоналістів; 

14. отримання Каталонію та Країною Басків незалежності. 
II. Економічні: 

1. економічна потужність Каталонії та Країни Басків; 

2. економічна відсталість Галісії. 

III. Етнонаціональні: 

1. наявність давньої історії; 

2. наявність власної самостійної мови та специфічної культури;  

3. наявність давньої традиції політичного самоврядування; 

4. високий рівень етнічної самосвідомості; 

5. «кельтський міф» галісійців; 

6. етнонаціональна ідентичність. 

Розглянемо як саме ці фактори впливають на націоналістичні ідеї басків, каталонців 

та галісійців. Почнемо із політичних чинників. Отже, історичні передумови, тобто династич-

не об’єднання Каталонії та Арагону, утворення Королівства Іспанія, асиміляція Іспанією бас-
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ків, каталонців та галісійців, скасування Королівства Галісія та скасування фуеросу безумов-

но позитивно вплинули на появу та розвиток націоналізму, оскільки всі ці події розцінювали-

ся як посягання на традиції і привілеї та етнонаціональну самобутність [5, с.596; 6, с.78]. З 

утворенням королівства Іспанія дані автономії перетворилися на провінції новоствореної 

держави. Розсіяність басків на території Іспанії та Франції також має позитивний вплив. 

Водночас саме режим генерала Ф. Франко найбільше вплинув на посилення націоналістич-

них ідей меншин, оскільки генерал проводив жорстку політику крайньої централізації та аси-

міляції [6, с.78]. Позитивно на поширення націоналізму серед меншин Іспанії може вплинути 

можливе надання Країні Басків та Каталонії незалежності. Націоналістичний рух Галісії має 

поміркований характер порівняно з Країною Басків та Каталонією, автономія є значно менш 

активною у відстоюванні питань розширення повноважень регіону. Проте, при умові отри-

мання Басконією та Каталонією незалежності ситуація може змінитися не на користь Іспанії. 

Крім того, націоналізм може розвинутися і в інших автономіях королівства, таких як Андалу-

сія (на сьогодні Іспанія складається із 17 автономій, які є нерівноправними між собою за 

обсягом автономних прав). 

Серед політичних факторів на розвиток націоналістичних ідей автономій негативно 

впливає процес демократизації Іспанії, внаслідок якого була прийнята нова демократична 

конституція Іспанії 1978 року, що визнала каталонську, баскську та галісійську мови офіцій-

ними на території регіонів, також регіони було визнано «історичними національностями Іс-

панії» [3]. Прийняття Статутів про автономію і надання прав широкої автономії певною мі-

рою задовольнили вимоги націоналістів, внаслідок чого, відповідно, зменшилася напруга у 

відносинах між Мадридом на периферією. Відсутність єдності серед націоналістів та діяль-

ність терористичної організації ЕТА також мають негативний вплив на націоналістичні ідеї. 

Економічна потужність Каталонії та Країни Басків, самопозиціонування себе як 

«годувальника» Іспанії позитивно впливає на націоналізм меншин [1, с.209]. Водночас 

економічна відсталість Галісії має негативний вплив на націоналістичні ідеї галісійців, 

оскільки в порівнянні з Каталонією та Країною Басків, Галісія не є економічно потужною для 

втілення ідеї про незалежність. 

Всі етнонаціональні чинники позитивно впливають на націоналістичні ідеї басків, 

каталонців та галісійців. Саме давня історія, власна мова та культура, давня традиція 

політичного самоврядування, високий рівень етнічної самосвідомості стали основою для 

ідеології, яка спричинила появу націоналістських ідей у регіонах. Визначальними чинниками 

формування баскського, каталонського та галісійського націоналізму є історія та національна 

міфологія («кельтський міф» галісійців, етнічна міфологія про винятковість і особливість 

басків, самосвідомість каталонців) [2, с.111, с.123, с.139]. 

1. Архипенко В. Особливості розвитку сепаратизму в Іспанії: загроза цілісності // Розвиток полі-

тичної науки: європейські практики та національні перспективи: Матеріали Міжнародної нау-
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Сьогодні інформація перетворилася на могутній ресурс, за допомогою якого можна 

керувати світом. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали визначальним фактором 

розвитку XXI століття, що дає змогу говорити про формування суспільства нового типу – 

«інформаційного». 

Вперше відносно чітко концепція інформаційного суспільства була сформульована 

наприкінці 60‒тих – на початку 70‒тих рр. ХХ століття. Існує багато підходів до розуміння 

поняття інформаційного суспільства (ІС). Серед закордонних вчених Е. Тоффлер 

запропонував теорію ІС, в якій обгрунтував прихід ІС як «третю хвилю» розвитку людства, 

якій передували аграрна та індустріальна [6]. Д. Белл запропонував термін 

постіндустріального суспільства, наголосивши на тому, що на противагу попереднім епохам 

у постіндустріальну еру головну роль виконує інформація, а робота у сфері послуг - це 

робота у галузі інформації [1]. М. Кастельс ввів поняття «мережеве суспільство» для 

позначення суспільства, побудованого на мережах та інформаційних технологіях, яке 

виникає внаслідок необмеженого застосування комп’ютерних технологій і внаслідок 

пріоритету інформаційних потоків [3]. На думку українського вченого В. Скалацького, ІС – 

це наступна стадія розвитку людства, на якій домінуючим об`єктом виробництва й 

споживання стають інформаційні продукти та послуги [5]. 

За даними «Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в 

Україні» рівень розвитку ІС у країні визначається за рівнем індексу електронної готовності 

країни [2]. Поставимо собі за завдання визначити рівень кореляції між показниками індексу 

електронної готовності (E-readiness Index) та індексу розвитку електронного урядування 

(E-Government Index) станом на 2010 рік. Усі показники використані для країн перехідного 

типу і підготовлені за даними Digital economy rankings 2010. Beyond e-readiness [7] та UN 

E-Government Survey [8]. 

Для відображення залежності між індексом електронної готовності та індексом 

розвитку електронного урядування потрібно перевірити, чи існує зв’язок між цими даними. 

Для визначення коефіцієнта кореляції використаємо пакет Microsoft Excel (пакет «Аналіз 

даних»). Результати представлені у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Кореляційна матриця залежності між індексом електронної готовності та 

індексом розвитку електронного урядування 

 E-Government Index 2010 E-readiness Index 2010 

E-Government Index 2010 1  

E-readiness Index 2010 0,838956924 1 

 

З Таблиці 1 бачимо, що між досліджуваними даними існує прямий і сильний 

стохастичний зв’язок (коефіцієнт кореляції       ). Далі потрібно перевірити значущість 
коефіцієнта кореляції:       . Висуваємо гіпотези: 
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   – коефіцієнт кореляції дорівнює "0", тобто зв’язок між індексом розвитку 

електронного урядування (E-Government Index) та індексом електронної готовності (E-

readiness Index) відсутній; 

   – коефіцієнт кореляції не дорівнює "0". 

Для перевірки гіпотез скористаємося статиcтикою Стьюдента. Розрахункове значення 

статистики Стьюдента знаходимо за такою формулою: 

   | |  √
   

    
  (1) 

де   – коефіцієнт кореляції,   – кількість країн. 

Здійснивши обчислення, отримаємо:       . 

Далі визначаємо табличне значення статистики Стьюдента. Для цього спочатку 

визначаємо кількість ступенів вільності –              . Маємо: 

           (на рівні надійності 99%) (7,7 > 2,79) 

           (на рівні надійності 95%) (7,7 > 2,06) 

Так як                        , то нульова гіпотеза відкидається і лінійний коефіцієнт 

вважається значимим, а зв’язок між індексом розвитку електронного урядування 

(E-Government Index) та індексом електронної готовності (E-readiness Index) – істотним. 

Таким чином, нульова гіпотеза    відхиляється. Підтверджується гіпотеза    – коефі-

цієнт кореляції значущий на рівні надійності 99% (95%) [4, С.100-103]. Можна стверджувати, 

що коефіцієнт кореляції суттєвий, а це свідчить про істотність зв’язку між розглянутими 

ознаками (індексом розвитку електронного урядування та індексом електронної готовності). 

Отже, можна зробити такий висновок: між індексом розвитку електронного урядуван-

ня та індексом електронної готовності існує істотний зв’язок (84%), тому з метою покращен-

ня розвитку інформаційного суспільства слід сприяти розвитку електронного урядування. 

1. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства [Електронний ресурс] / Д. Белл. – Режим 

доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Bell_Daniel/Prykhid_postindustrialnoho_-suspilstva_fr.pdf 

2. Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні 
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(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

На сьогодні в різних галузях людської діяльності накопичено великі обсяги 

інформації про різноманітні матеріальні та нематеріальні сутності, їх властивості, поведінку 

та зв’язки. Досить часто може виникнути проблема, що полягає у швидкості знаходження 

потрібної інформації, відповідно до заданих критеріїв і поставлених завдань, якщо 

розглядається опрацювання великих масивів даних та складання різного роду зведень. 

Великий обсяг даних може містити різнорідну інформацію, що робить пошук надзвичайно 

довгим і витрати часу на його здійснення є абсолютно непродуктивними, особливо в 

системах політичного характеру, де діють демократичні структури і демократичні процедури 

стали нормою. Тут проблема полягає у правильності вибору населенням, і окремим 

виборцем зокрема, такої демократичної структури, яка б відповідала всім поставленим перед 

нею вимогам. 

Різноманітність політичних структур і лише їхня назва не дають повної картини їх 

опису, що в свою чергу абсолютно ніяким чином не покращує здійснення вибору для 

виборця. При опрацюванні таких даних корисно було б використати групування за 

реквізитами-ознаками та представлення за допомогою певної системи. Таке представлення є 

можливим у системі підтримки прийняття рішень для виборця, яка виконана у вигляді веб-

сайту і працює за принципами групування, яке відбувається на основі систем класифікації та 

кодування. Класифікація полягає у розподілі елементів множини на підмножини на підставі 

залежностей усередині ознак [1]. Розглядається класифікація об’єктів за допомогою 

використання фасетного методу. 

Об’єктом для досліджень обрано виборчі процеси в Україні. Функціонування 

створеної системи полягає, в тому, щоб забезпечити виборцеві здійснити обрання відповідної 

політичної партії, виходячи з його власних міркувань і вподобань до розділів політичних 

програм партій. Знаходження результату роботи СППР для виборця відбувається за 

принципами роботи фасетного методу класифікації політичних партій, як об’єктів 

класифікації, класифікаційними ознаками виступають програми політичних партій.  

Ефективність роботи фасетного методу класифікації безпосередньо залежить від 

правильної побудови фасетної формули [2]. Процес побудови фасетної формули: 

      , (1) 

  { } – множина фасет на  . (2) 

Кожному об’єкту зіставляємо загальну фасетну формулу (   ): 

       〈        〉|   . (3) 

Під фасетною формулою об’єкта (  ) будемо розуміти: 

      〈        〉|          . (4) 

Визначаємо фасетну формулу запиту: 

    〈      
   〉|      . (5) 

Операція вибірки (retrieve) формує підмножину відповідно до фасетної формули 

запиту: 
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                  . (6) 

Абсолютно проста і зрозуміла схема роботи даної системи дозволяє навіть зовсім 

необізнаному виборцеві про сам процес голосування обрати із 182 політичних партій саме ті, 

які відповідатимуть заданим ним же критеріям. Основні пункти меню СППР для виборця 

зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1 Інтерфейс СППР для виборця 

Алгоритм розв’язування задачі полягає в скінченній послідовності дискретних дій 

перетворення вхідних даних для досягнення результату. Вхідними даними виступають дані 

реєстрації виборця. Далі вже зареєстрований користувач може скористатися послугами 

системи. Програма надає користувачу перелік ознак, за якими можна здійснити вибір тої 

політичної сили, яка найбільш відповідатиме інтересам самого виборця.  

Використана методика дослідження: системний аналіз; структурний підхід до 

проектування; “сутність-зв’язок” для побудови бази даних; процедура фасетної класифікації 

для побудови  користувацького запиту та формування результату роботи системи. 

Інтелектуальність створеної системи полягає у передбаченні можливості визначення 

користувачем додаткових ознак класифікації, що в свою чергу створює ітераційний процес 

побудови фасетної формули.  

Практичне значення розробленої системи полягає у розширенні сфери застосувань 

розроблених методів та автоматичних систем класифікації і поділі об’єктів згідно фасетних 

ознак. Запропоновані фасетні формули здатні працювати із текстовими масивами великої 

розмірності, розроблена система дає змогу вдосконалити процес голосування, не затрачаючи 

при цьому з боку виборця надмірних зусиль і великої кількості часу. Все це робить 

можливим застосування даних розробок до широкого кола аналогічних задач. 

1. П. И. Браславский. Фасетная организация интернет-каталога и автоматическая жанровая 

классификация документов / Браславский П. И., Вовк Е. А., Маслов Е. А. [Електронний 

ресурс]: материал международной конференции по компьютерной лингвистике – 

Новосибирск, 2002. Режим доступу: http://company.yandex.ru/ articles/article8.html 

2. Ю. И. Блохин. Классификация и кодирование технико-экономической информации / 

Блохин Ю. И., Панфилов Е. А. – М.: Знание, 1975. – 64 с. 

3. Л. М. Савчук. Фасетна система класифікації лізингових угод / Савчук Л. М., Вишнякова І. В. 

// Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – 2002. – № 2. – С. 46-51. 

4. В. Н. Ясенев. Автоматизированные информационные системы в экономике: Учебно-

методическое пособие. – Н. Новгород, 2007. – 80 с. 
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Ми живемо в епоху повсюдного становлення інформаційного суспільства. Під дією 

процесу глобалізації стираються межі країн: економічні, мовні, і, зрозуміло, інформаційні. 

Загальні процеси інформатизації змінюють наше життя, все частіше ми зустрічаємося з 

комп'ютерними інформаційними системами. Найбільш важливим ресурсом в сучасному 

суспільстві стає інформація [2]. Збереження, примноження і раціональне використання цього 

ресурсу має величезне значення для кожної держави і суспільства. 

Очевидно, що "Золоте століття" друкованих видань добігає кінця. Все більше 

інформації, використовуваної нами в повсякденному житті, поступає в електронному 

форматі. Більше того, традиційні друковані видання, твори літератури, що стали класикою, 

безцінні музейні манускрипти переводяться в інформаційний формат [3]. Друковані видання, 

зрозуміло, збережуть свою естетичну цінність, але їм вже не судилося бути основним 

джерелом інформації. Погано це чи добре, але підміна друкованих видань електронними - 

об'єктивний процес, який неможливо зупинити [4]. 

Як показують дослідження, сучасні інструментальні засоби, що спрямовані на 

вирішення завдань у сфері електронного бібліотечного фонду, не вирішують доволі багато 

проблем, які пов’язані з електронними колекціями та багатокритеріальним вибором 

документів певного виду та змісту, а це суттєво (звісно ж негативно) впливає на розвиток 

електронних бібліотек та можливості роботи з ними [1].  

Тому доцільним є розроблення системи доступу дослідників до наукових 

інформаційних ресурсів.  Основне призначення системи – надання допомоги користувачеві у 

пошуках необхідної інформації. Об’єкт дослідження – процес інформаційної підтримки 

наукових досліджень в галузі інформаційних технологій. Предмет дослідження – програмні 

засоби інтелектуального пошуку наукової інформації. 

Систему підтримки наукових досліджень в галузі інформаційних технологій створено 

з дотриманням таких основних вимог, як:  

1) зручний і зрозумілий користувацький інтерфейс; 
2) передбачення пошуку видань із зазначенням категорії того чи іншого видання; 

3) пошук потрібної інформації без зазначення автора видання; 
4) можливість обрати категорію видання за популярністю; 
5) пошук всіх видань певного автора, що відповідають заданим критеріям; 
6) можливість перегляду найновіших видань. 

Особливості системи підтримки наукових досліджень в галузі інформаційних 

технологій полягають у тому, що дана система дасть змогу користувачу отримати 

інформацію про підручники і статті в галузі інформаційних технологій. Користувач зможе 

обрати розділ і вказати що саме хоче знайти: підручник чи статтю. Після цього система 

надасть йому потрібну інформацію з вказанням авторів даних видань. 

Специфіка логічного виведення в системі полягає в тому, що при зазначенні 

користувачем категорії для пошуку інформації і виборі певних критеріїв відбору, система 

надає потрібну інформацію. Особливістю даної системи є те, що користувачу не обов’язково 

знати автора та повну назву потрібного видання, а достатньо лишень вказати його розділ і 
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категорію далі система пропонує список авторів, видання яких відповідають заданим 

критеріям. Додатковою умовою для пошуку є вказання користувачем пріоритету шуканого 

документу. Основними методами, що використані для побудови даної системи є: системний 

аналіз, метод "сутність-зв'язок" для побудови баз даних; онтології для опису бази знань та 

пошуку; об’єктно-орієнтоване проектування. 

 

Рис. 1 Вигляд інтерфейсу системи підтримки наукових досліджень в галузі інформаційних 

технологій 

Подальший розвиток системи передбачає підвищення рівня її  інтелектуальності, що 

полягає у наступному: застосування онтологій для опису наукових ресурсів та для 

формування результатів відповіді на запит які утворюють інтелектуальну мережу, яка 

складається з формального опису наукових ресурсів та зв’язків між ними, а також побудова 

відповіді на запит у формі не одного значення а множини логічно пов’язаних джерел. 

1. Спірін О. М. Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів 

АПН України [Текст] / О. М Спірін, В. М. Саух, В. А. Резніченко, О. В. Новицький, УДК 

371.64:004О.  

2. Borgman C. L. What are digital libraries? competing visions [Текст]  / C. L. Borgman // Inform 

Information Processing and Management. – January 1999. – № 35(3). – Р. 227-243.  

3. ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources: Rev. for the 

ISBD(CF) [Текст] . – Frankfurt at Main, 1996. – 109 p.  

4. UNIMARC Manual: Bibliographic Format 1994 [Electronic resource] / International Federation of 

Library Associations and Institutions. – Latest Revision: 6 April 2000. – Way of access: URL: 

http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm. – Title from the screen. 
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УДК 004.4.27 

Порівняльний аналіз систем керування вмістом Joomla! та 
Drupal 

Мацура У. П., студент каф. ІТВС 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Перші сайти мережі Internet відрізнялись простотою структури та оформлення (через 

що їх називали веб-сторінками). Управління сайтами було досить складне і незручне.  

В 1995р. на світ з’явилась Vignette – перша система управління вмістом (CMS–Content 

Manager Site). Останнім часом найпопулярнішими CMS є Joomla!, Drupal і WordPress. 

Проведемо порівняння перших двох систем.  

На сучасному етапі розвитку систем управління змістом не існує принципової різниці 

між роботою розробників даних CMS  систем – і в тому, і в іншому випадку проводиться 

серйозна робота з покращення функціоналу, захищеності і «привітності» користувацького 

інтерфейсу для розробника майбутнього сайту. 

1. Структура системи. Joomla! є різносторонньою CMS, розрахованою спочатку на 

створення інформаційних веб-порталів. Дистрибутив «за замовчуванням» включає в себе 

лише наявність основних функцій для створення ресурсу, які можна значно розширити за 

допомогою сторонніх компонентів. Drupal в дистрибутиві «за замовчуванням» все таки 

займає позицію вище, ніж Joomla! в тому плані, що з самого початку в нього включений 

набір функцій, що дозволяють створити ком'юніті ресурс, коли в Joomla! для цього 

необхідно встановлювати сторонні компоненти. 

Drupal представляє собою блочно-модульний конструктор, тобто сайт є сукупністю 

блоків, що містять той чи інший контент. Основна структура: модулі, в які вкладені як 

окремі функції, так і їх набір. Joomla! також являє собою блочно-модульний конструктор. 

Основна структура: сайт складається з компонентів, модулів і плагінів. В цьому питанні 

вважається, що Joomla! займає лідируючу позицію, оскільки система розширень поділяється 

на три складові, які мають ієрархію, а тому і більш тонку установку і настройку розширень. 

Більше того, в Joomla! ще є спеціальна система їх установки. 

2. Комерційні додатки. Кількість розроблених комерційних додатків для системи 

Joomla! значно перевищує систему Drupal. Можна відзначити як позитивні так і негативні 

сторони такого розподілу.  Негативні сторони, враховуючи інтереси розробника, очевидні – 

купувати додаткові розширення для безкоштовної CMS системи нікому не хочеться, але цю 

ж особливість можна вважати і сильною стороною Joomla!, оскільки комерційна основа 

розповсюдження деяких компонентів позитивно позначається на їхній якості. 

3. Шаблони оформлення. Щодо шаблонів оформлення, то хочеться відразу відзначити 

мінуси структури шаблонів в Joomla! – якщо в Drupal при зміні шаблону змінюються лише 

стильові файли, то в Joomla! деякі шаблони часом змінюють не тільки загальне 

розташування блоків сайту, але і пріоритети цих блоків. 

4. Візуальні редактори. Joomla! займає лідируючу позицію через можливість більш 

широкого вибору візуального редактора. CMS система Joomla може містити 

найрозповсюдженіші редактори. Але все ж найбільш зручним і функціональним (серед 

безкоштовних редакторів) є редактор JCE (альтернатива платному WysiwygPro), 

розроблений спеціально для Joomla!.. В Drupal можна вбудувати TinyMCE або FCKEditor. І 

той і інший гнучко налаштовуються. Обидва є потужними засобами.  
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5. Робота з зображеннями. В базовий пакет Joomla! включений функціонал для 

роботи із зображеннями, при чому настільки широкий, що в принципі робить не 

обов’язковим встановлення сторонніх розширень.  

У базовому пакеті Drupal додавання зображень не передбачене. Проблема відсутності 

такого функціоналу вирішується або прикріпленням картинки до посту блогу, або 

встановленням WYSIWYG-редактора TinyMCE і медіа-менеджера IMCE.  

6. Продуктивність систем. Якщо говорити про продуктивність систем, то тут різниця 

цілком помітна. Joomla! –має більш важчий базовий пакет, на відміну від Drupal. Нарощення 

розширень несуттєво додає навантаження на веб-сервер. Drupal має менш завантажений 

базовий пакет. При нарощуванні в подальшому додатковими розширеннями система Drupal 

вимагає набагато більше ресурсів веб сервера (в порівнянні з Joomla!). При мінімальному 

навантаженні на веб-сервер Joomla! звичайно ж лідирує. Але цей аспект настільки 

суб’єктивний, що точно можна судити лише по базових пакетах цих CMS, оскільки 

завантаженість буде залежати безпосередньо від кількості і якості встановлених розширень.  

7. Сервери баз даних. Joomla! – це одна із перших систем CMS, написана мовами PHP 

і JavaScript. Для зберігання використовує бази даних MySQL. Це програмне забезпечення, 

яке розповсюджується під ліцензією GNU GPL.  

Drupal, як і Joomla!, випущена під ліцензією GPL. На відміну від Joomla!, CMS Drupal 

може працювати не тільки з сервером баз даних My SQL, але і з об’єктно-реляційною СУБД 

PostgreSQL. Ця система була створена в 2000 році Дрісом Байтаертом.  

Висновки. Отже, в процесі аналізу функціональності двох популярних CMS в 

середовищі веб розробників можна дійти до висновку щодо переваг і недоліків Joomla!. Ця 

CMS є відмінним варіантом для створення корпоративних сайтів, а також стандартних 

порталів. У зв’язку з відсутністю вбудованих коментарів на Joomla! такі корпоративні сайти 

стануть найбільш прийнятними тому, що коментування в принципі на них не передбачено. 

Базова постановка досить функціональна, а багато компонентів можна купувати, що 

позитивно впливає на їх якість. Переваги Drupal ж дозволяють бути йому максимально 

пристосованим для ком’юніті-сайтів. Це стає можливим завдяки тому, що є вбудований 

форум, блоги, коментарі, а також модуль для публікації книг. 

З Drupal зараз працюють досить серйозні сайти і це диктує дотримання стабільності та 

безпеки, однак варто зауважити, що Joomla! стоїть на гідному рівні за цими показниками. У 

всякому разі варто пам’ятати про те, що ці дві системи управління є відмінною можливістю 

створювати досить якісні функціональні сайти, які були б прості в управлінні, а також все це 

можливо з мінімальними фінансовими витратами. І зокрема якість сайту за великим 

рахунком буде залежати не тільки від вибору двигунця, але і від професіоналізму людини. Та 

й до того ж на сьогоднішній день розбіжності між Drupal і Joomla! більше зводяться до 

справи смаку. 

1. Ташков П.А. Веб-мастеринг на 100%: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, Ajax, раскрутка. – 

СПб.: Питер, 2010. – с. 316-363; 

2. http://www.dserg.com - Проектирование сайтов. Блог Дмитрия Сергеева; 

3. http://tsk-delo.ru – Joomla! і Drupal – переваги, подібності і відмінності. 

4. http://www.komtet.ru – Joomla! vs Drupal. 

5. http://ru.wikipedia.org – Вікіпедія – вільна енциклопедія. 
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Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу 
клієнтськими запитами 

Пастернак І. І., аспірант 2-го року навчання 
Морозов Ю. В., к.т.н., доц. каф. ЕОМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Зрозуміло, що в загальному випадку, щоб прикладна програма, що виконується на 

робочій станції, могла запросити послугу у деякого сервера, як мінімум потрібно деякий 

інтерфейсний програмний шар, який підтримує такого роду взаємодія (було б щонайменше 

неприродно вимагати, щоб прикладна програма безпосередньо користувалася примітивами 

транспортного рівня локальної мережі). З цього, власне, і випливають основні принципи 

системної архітектури "клієнт-сервер"[2].Система розбивається на дві частини, які можуть 

виконуватися в різних вузлах мережі, - клієнтську та серверну частини. Прикладна програма 

або кінцевий користувач взаємодіють з клієнтською частиною системи, яка в простому 

випадку забезпечує просто надсетевой інтерфейс. Клієнтська частина системи при потребі 

звертається по мережі до серверної частини. Зауважимо, що в розвинених системах мережеве 

звернення до серверної частини може і не знадобитися, якщо система може передбачати 

потреби користувача, і в клієнтської частини містяться дані, здатні задовольнити його 

наступний запит [1]. Інтерфейс серверної частини визначений і фіксований. Тому можливе 

створення нових клієнтських частин існуючої системи (приклад інтероперабельності на 

системному рівні). Основною проблемою систем, заснованих на архітектурі "клієнт-сервер", 

є те, що відповідно до концепції відкритих систем від них вимагається мобільність в якомога 

більш широкому класі апаратно-програмних рішень відкритих систем. Спроби створення 

систем, що підтримують всі можливі протоколи, призводить до їх перевантаження 

мережевими деталями на шкоду функціональності.  

Ще більш складний аспект цієї проблеми пов'язаний з можливістю використання 

різних представлень даних в різних вузлах неоднорідною локальної мережі. У різних 

комп'ютерах може існувати різна адресація, представлення чисел, кодування символів і т.д. 

Це особливо важливо для серверів високого рівня: телекомунікаційних, обчислювальних, баз 

даних.  

Спільним рішенням проблеми мобільності систем, заснованих на архітектурі "клієнт-

сервер" є опора на програмні пакети, що реалізують протоколи віддаленого виклику 

процедур (RPC - Remote Procedure Call). При використанні таких коштів звернення до 

сервісу у віддаленому вузлі виглядає як звичайний виклик процедури. Засоби RPC, в яких, 

природно, міститься вся інформація про специфіку апаратури локальної мережі та 

мережевих протоколів, переводить виклик в послідовність мережевих взаємодій. Тим самим, 

специфіка мережного середовища і протоколів прихована від прикладного програміста [3]. 

Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу з клієнт-серверною архітектурою 

призначене для визначення максимальної кількості запитів від клієнта (пропускної здатності) 

та оптимальної конфігурації сервера при наступних станах мережного інтерфейсу: 

 нормальному (base); 

 навантаженому (load); 

 критичному (stress). 

У всіх випадках при тестуванні відбувається визначення часу стабільного 

перебування у фіксованому стані і межа переходу у наступний (рис. 1). 
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Рис. 1 Залежність часу відгуку сервера від кількості запитів від клієнта 
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Рис. 2 Cтруктура випробувального стенду 

Зазначимо, що після перевищення межі критичного навантаження відбувається збій 

мережного інтерфейсу різного ступеня складності. 

Етапність, методика і інструментарій. У проектах по тестуванню навантаження можна 

виділити наступні етапи: 

 аналіз і проектування моделі навантаження; 

 налаштування випробувального стенду (рис. 1); 

 розробка типових сценаріїв; 

 реалізація моделі навантаження; 

 проведення навантажувального тестування; 

 аналіз результатів випробувань і побудова моделей прогнозу. 

Необхідною основою для проведення навантажувального тестування є 

інструментальні засоби, що дозволяють в лабораторних умовах емулювати складне оточення 

реального світу телекомунікаційних, клієнт-серверних і Інтернет-взаємодій і виконати 

усестороннє тестування мережного інтерфейсу. Завдання таких інструментальних засобів – 

організація лабораторного випробувального стенду, який емулюватиме від десятків до тисяч 
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користувачів, що надсилають і одержують інформацію, відтворюючи тим самим складну 

взаємодію між клієнтським і серверним ПЗ, базами даних, Інтернет-серверами і іншими 

системами [4]. 

Більшість розвинених інструментальних засобів тестування навантаження. наприклад 

WAPT, Apache, JMeter, Mercury LoadRunner, дозволяють організувати випробувальний стенд 

з розподіленим виконанням тестів і централізованим управлінням. 

Як правило, структура такого стенду включає: 

1. Об’єкт випробувань; 

2. Центральну станцію управління, де розташовуються сервіси, репозиторій результатів 
тестування і графічна консоль користувача; 

3. Декілька робочих станцій моделювання навантаження, на яких розташовані 

компоненти для імітації діяльності користувачів (до декількох сотень кожна); 

4. Додаткові станції моніторингу і генерації тестових даних для забезпечення 

безперебійного постачання тестовими даними робочих станцій. Також на окремих 

станціях запускаються вимірювальні монітори, що здійснюють спостереження за 

процесами обробки і передають виміряну статистику на центральну станцію. 

Моделювання навантаження здійснюється шляхом виконання тестових транзакцій, 

кожна з яких включає певний набір тестів, що виконуються в послідовному або довільному 

порядку (рис. 3). 

Важливим є також визначення максимального часу відгуку серверу, при якому 

відбувається робота системи у заданому стані (рис. 4). 

 

Рис. 3 Залежність середнього часу (в мс.) завантаження всіх сторінок (Pages) зі сценарію 

для кожного віртуального користувача (Virtual Users) 

 

Рис. 4 Максимальний час (в мс.) завантаження всіх сторінок зі сценарію для кожного 

віртуального користувача 
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Розглянемо проблему формування ймовірностей для опису реакції мережного 

інтерфейсу на запит. Можливі два підходи до її розв’язання:  

1) визначення ймовірності конкретної реакції мережного інтерфейсу на запит 

користувача зі врахуванням значення конкретного параметра;  

2) визначення загальної ймовірності конкретної реакції мережного інтерфейсу на запит 
користувача без врахування значення конкретного параметра; 

Перший підхід забезпечує максимально можливу визначеність реакції мережного 

інтерфейсу на запит користувача. Проте недоліком такого підходу є велика складність 

визначення імовірності переходу. Крім того, при використанні операції усунення параметра 

потрібно буде перераховувати імовірності переходів. Для проведення фізичної оптимізації 

також доцільно використовувати загальні значення ймовірностей реакції мережного 

інтерфейсу. Тому доцільніше використовувати другий підхід. У такому разі ймовірність 

мережного інтерфейсу визначається для кожної пари (St,Q) без врахування значень 

параметрів запиту до мережного інтерфейсу та її бази даних. Визначеність поведінки 

мережного інтерфейсу буде меншою ніж у першому випадку, проте для усунення параметрів 

з розгляду та фізичної оптимізації мережного інтерфейсу непотрібно буде додаткових 

перетворень. Якщо в мережного інтерфейсу існують запити з такими параметрами, що 

суттєво впливають на реакцію системи та є важливими для її оптимізації, тоді пару 

(параметр, запит) можна перетворити в окремий запит. 

1. Липаев В. В. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. - М.: Синтег, 

2001.- 246 с. 

2. Макгрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного 

обеспечения.- К: Диасофт, 2002.- 432с. 

3. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения.- М.: Издательский дом 

“Вильямс”, 2003.- 368с. 

4. Кеннет Г. “Основы сетей Windows”. - К.:Диалектика. 

5. Бормотов С.В. Системное администрирование на 100%. – СПб.; Питер, 2006. – 256.:ил. 

6. Єд Уілсон ,, Моніторинг і аналіз мереж” Москва видавництво ,,Лори” 2002р. 
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Оцінка потенційної успішності веб-проекту на етапі 
неформальної постановки завдання 

Алєксєєв В. І., к.т.н., ст.викл. каф. ПМ 
Алєксєєва К. А., магістр 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Ключовим питанням у розробці будь-якого проекту є успішність його виконання. За-

гальні підходи до організації і виконання більшості проектів із розробки програмного забез-

печення [1,2] зазвичай орієнтовані на правильну організацію успішного виконання довготри-

валих і масштабних проектів зі створення бізнес-аплікацій. Веб-проекти, зокрема в Україні, 

мають свою особливу специфіку. Вивчення [3] основних типів замовників веб-проектів та 

аналіз успішності виконання веб-проектів показує, що дуже великою є імовірність невдалого 

завершення такого проекту, або завершення таким чином, що замовник не буде повністю за-

доволений. Наслідком такої ситуації може бути як часткова, так і повна відмова замовника 

від оплати. Реалії українського бізнесу, зокрема у галузі розробки ПЗ та веб-дизайну, приво-

дять до того, що більшість розробників одразу закладають у вартість 100% прибутковість і 

розпочинають роботи за умови оплати 50% авансу. Тобто фактично використовується фінан-

совий механізм для повного покриття власних витрат і питання успішного/неуспішного ви-

конання прокту полягає лише у отриманні/неотриманні прибутку. Проте такий механізм за-

хисту розробника від потенційного провалу все ж не оминає самого провалу, що негативно 

впливає як на репутацію конкретного розробника, так і на ринок веб-розробки загалом. 

Специфіка виконання веб-проекту, наприклад, розробка веб-сайту, часто вимагає при-

швидшеного або комбінованого проходження ряду етапів життєвого циклу проекту. Так етап 

неформальної постановки завдання може охоплювати усі етапи початкового спілкування з 

замовником і його представниками. Зазвичай, одразу ж на цьому етапі обговорюється і по-

годжується загальна вартість веб-проекту, тому важливо правильно і максимально точно оці-

нити очікувану успішність виконання проекту та можливий час його виконання. 

Для оцінки успішності і тривалості виконання веб-проекту пропонуємо використати 

два критерії: рівень знань та конструктивність. Відчути чи оцінити рівень знань та конструк-

тивність замовника можна власне на етапі неформальної постановки завдання, оскільки пе-

редбачається, що на цьому етапі виконавець і замовник будуть достатньо багато і різнобічно 

спілкуватися щодо майбутнього проекту. Таким чином, на основі поєднання результатів 

оцінки за цими двома критеріями можна провести «ранню» оцінку успішності майбутнього 

проекту. 

Оцінити рівень знань замовника виконавець може на основі таких факторів: 

 розуміння складності завдань та вартості робіт; 

 обізнаність у сучасних тенденціях; 

 розуміння кінцевої мети та очікуваного результату. 

Конструктивність замовника випливає із оцінки наступних факторів: 

 чіткість постановки задачі; 

 розуміння розподілу ролей замовника і виконавця; 

 готовність до співпраці орієнтованої на результат. 

Результат оцінки цих критеріїв можна зобразити на відповідній діаграмі (Рис. 1), де 

відносно осей «Рівень знань» та «Конструктивність» можна побудувати взаємне 

розташування позицій виконавця і замовника. Можна прийняти, що виконавець повинен 
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бути позиціонований у центрі першої чверті, тобто повинен мати належний рівень знань та 

бути достатньо конструктивним. Відносно виконавця потрібно позиціонувати замовника. За 

рівнем знань, найімовірніше, якщо виконавець не є субпідрядником, замовник переважно 

буде розташовуватися нижче по відповідній осі. Після визначення позиції замовника по осі 

конструктивності будуємо вектор з початку координат до середини відрізка, що з’єднує 

позиції виконавця і замовника. Наклавши на отриману побудову осі «Успішність» (напрям з 

I-ої у III-тю чверть) та «Тривалість» (напрям з IV-ої у II-гу чверть), отримаємо оцінку 

потенційної успішності проекту. 

 

Рис. 1 Діаграма оцінки потенційної успішності проекту 

Побудований вектор на діаграмі, звичайно, ж дає доволі умовну оцінку. Також вісь 

«Тривалість» варто інтерпретувати не стільки як абсолютний вимір тривалості виконання 

проекту, а більше як дотримання закладених термінів виконання проекту. Описаний метод 

оцінки успішності на базі двох критеріїв (рівня знань та конструктивності) дуже зручний 

саме для веб-проектів, оскільки дає виконавцю простий і наочний інструмент для раннього 

аналізу будь-якого проекту ще на стадії початкових перемовин, що дозволяє скоротити 

витрати часу і ресурсів на підготовку до виконання потенційно провального проекту. Метод 

оцінки можна вдосконалити, якщо, наприклад, на основі оцінки здатності до переконання 

визначати іншу, ніж середина, точку на відрізку, що з’єднує позиції замовника та виконавця. 

Також, ввівши більш чіткі числові оцінки для запропонованих критеріїв, можна проводити 

точну кількісну оцінку ймовірністі успішного виконання великих (дорогих) веб-проектів. 

1. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного 

обеспечения. — СПб.: Питер, 2002. — 496 с. : ил. 

2. Мацяшек Л. А. Анализ требований и проектирования систем. Разработка информационных 

систем с использованием UML. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 

432 с. : ил. 

3. Алєксєєва К. А. Класифікація замовників веб-проектів. / К. А. Алєксєєва // Інформація, 

комунікація суспільство: Матеріали I міжнародної наукової конференції ICS-2012 (Львів, 

25-28 квітня 2012 року). – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 74–75. 
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 Національний університет «Львівська політехніка» 
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Зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем. Згідно прогнозів 

провідних міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, протягом наступного 

століття температура підвищиться на 2-5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального 

потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою 

зникнення. Однією із основних причин зміни клімату є використання викопного палива та 

неефективне споживання енергії. Парникові гази, що утворюються внаслідок антропогенної 

діяльності, викликають посилення парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які 

утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, 

промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах 

атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу. 

У цій роботі побудовано архітектуру програмного модуля збереження даних, для 

програмного забезпечення, яке автоматизує процес інвентаризації парникових газів на основі 

цифрових карт відповідної місцевості, що подаються в форматі TAB і MID/MIF, та 

додаткової інформації користувача. 

User

Збереження Шару

Збереження просторових даних

Збереження табличних даних

Збереження копії Шару

Збереження відредагованих даних

Збереження перетину двох Шарів

Збереження Шару з відфільтрованими даними

Збереження обрізаного по сітці фрагменту Шару

Збереження Шару створеного користувачем

«uses»

«uses»
-Конец1

*

-Конец2

*

 

Рис. 1 Діаграма варіантів використання 
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Рис. 2 Діаграма класів модуля збереження 

Архітектура програмного модуля (рис. 1) дозволяє зберігати: 

a) множину елементарних об’єктів для просторового аналізу (на основі сітки 

встановленого розміру); 

b) узагальнені результати інвентаризації емісій парникових газів;  

c) результат дезагрегації даних про результати господарської діяльності по 

елементарних об’єктах;  

d) результат створення нових карт, які утворені, як перетин двох шарів; 

e) власні цифрові карти регіону/місцевості; 

Всі класи (рис. 2) адаптовані для роботи з MID-MIF і TAB форматами. Графічне 

відображення та обробку дій користувача виконує клас BaseGraphicLayer. При відкритті tab-

файлу, дані спочатку зчитуються в об'єкт відповідного типу, а потім за допомогою об'єкту 

класу MidMifLayerToGraphicLayerAdapter перетворюється в об'єкт типу BaseGraphicLayer. 

Аналогічно при збереженні даних в tab- або mif-формат необхідно перетворити об'єкт типу 

BaseGraphicLayer в об'єкт типу Layer. Цю функцію виконує клас 

GraphicLayerToMidMifLayerAdapter. 

Запропонована архітектура дає можливість правильно зберігати: просторові дані 

форматів TAB і MID/MIF; табличні дані; результат перетину двох карт; результат 

інвентаризації парникових газів. 

1. Любінський Б. Б., Бунь Р. А. Спеціалізоване програмне забезпечення для географічного 

аналізу та інвентаризації парникових газів // Моделювання та інформаційні технології. – 

2011. – № 59. – С. 129-135. 
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Глобальні карти земельного покриву розробляють на основі супутникових знімків 

Землі уже майже два десятиліття. Такі цифрові карти – це одне з найважливіших джерел 

базової наземної інформації для широкого кола застосувань, наприклад, як вхідні дані у 

глобальних моделях землекористування та змін у землекористуванні, кліматичних моделях, 

при оцінюванні наявних земельних ресурсів для виробництва біопалива тощо. За останні 

роки збільшилась кількість глобальних баз даних та розроблено нові більш комплексні 

алгоритми для класифікації земельного покриву, зокрема GlobCover 2009 та MODIS v.5 – 

найновіші глобальні цифрові карти земельного покриву. При цьому GlobCover 2009 (з 

розширенням 300 м) має кращу просторову роздільну здатність у порівнянні з іншими 

аналогічними продуктами, такими як MODIS v.5 (500 м) та GLC-2000 (1 км). 

Загальною проблемою при порівнянні різних карт землекористування, що охоплюють 

одну й ту ж територію, є легенди з різними класами. Карти можуть відрізнятися, навіть, якщо 

легенди мають подібну класифікацію та ідентифікують такий же чи подібний клас 

земельного покриву. Для врахування відмінностей легенд карт у роботі удосконалено 

існуючу методику, що дає можливість порівнювати лише дві карти, з метою проведення 

одночасного порівняльного аналізу більшої кількості глобальних продуктів [1]. Метою цієї 

роботи є удосконалення методики порівняння глобальних продуктів земельного покриву з 

використанням елементів нечіткої логіки та проведення відповідного аналізу для території 

України. 

Порівняння цифрових карт земельного покриву проводимо у три етапи:  

– порівняльний аналіз легенд глобальних карт; 

– оцінювання невизначеностей класифікації земельного покриву експертами; 

– об’єднання результатів порівняння легенд карт земного покриву та оцінок експертів 

для створення кінцевої карти порівняння. 

Така карта порівняння дає можливість визначити території, де дані глобальних карт не 

співпадають, а також рівень узгодженості чи відмінностей між глобальними продуктами. Ця 

методика не дає відповіді на питання, яка карта краща. Вона дає можливість ідентифікувати 

території та класи, для яких потрібно прикласти більше зусиль для покращення результатів 

глобальних цифрових карт земельного покриву. 

Розроблену геоінформаційну технологію можна також використовувати як один з 

етапів побудови гібридної цифрової карти земного покриву. Числові експерименти здійснено 

для порівняння трьох найновіших продуктів земельного покриву – GlobCover 2009, MODIS 

та GLC 2000. В результаті отримано растрову карту погодженості продуктів земельного 

покриву для території України з розширенням 300 м. При просторовому порівнянні 

глобальних карт GlobCover 2009, MODIS та GLC 2000 показано, що для 65% території 

України карти співпадають, натомість для решти 35% необхідно удосконалювати алгоритми 

ідентифікації та класифікації окремих типів земельного покриву. 

1. Fritz S. Comparison of land cover maps using fuzzy agreement / Fritz S., See L. // Int. J. GIS, 

2005. — №19. — Р. 787–807. 
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Останні чверть століття людство все більше переймається зміною клімату – однією з 

глобальних екологічних проблем. Кліматичні зміни відбуваються через посилення так 

званого «парникового ефекту», що виникає в результаті підвищення концентрації 

парникових газів в атмосфері внаслідок господарської діяльності людини (спалювання 

палива, розвитку промисловості тощо). 

У всьому світі замислюються над тим, як протидіяти цим змінам. Світове 

співтовариство підписало ряд міжнародних угод. З метою стабілізації концентрацій 

парникових газів у атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного 

антропогенного впливу на кліматичну систему планети, у 1997 році прийнято Кіотський 

протокол до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, який встановив для індустріальних 

країн обмеження на викиди парникових газів. 

На сьогоднішній день Кіотський протокол підписали та ратифікували 187 країн, і 

серед них Польща. У відповідності з цим Протоколом здійснюється контроль за емісіями 

парникових газів, а також встановлюються санкції для країн-учасниць шляхом торгівлі 

квотами на викиди цих газів. Відповідно до цього протоколу Польща зобов’язалася у 2008-

2012 роках скоротити емісії на 6% у порівнянні з рівнем 1988 року. Вона досягла цих 

результатів завдяки впровадженню новітніх технологій у виробництво, переходу на ринкові 

відносини тощо. 

Традиційна інвентаризація парникових газів передбачає оцінювання емісій на 

загальнодержавному рівні. Її результати дають можливість порівнювати викиди різних країн. 

Проте недоліком такого підходу є те, що як вхідні дані для інвентаризації, так і результати є 

зосередженими, вони мають сенс лише для країни в цілому, тому є малокорисними для 

планування екологічного розвитку регіонів. Для державних органів будь-якої країни, що 

пов’язані з природоохоронною діяльністю та економікою і приймають рішення щодо 

стратегій розвитку цих напрямків, вкрай важливою та необхідною є наявність інформації про 

найбільш та найменш забруднені регіони. Для здійснення аналізу емісій парникових газів на 

достатньо малих ділянках території визначеного розміру доцільно застосовувати просторово 

розподілену інвентаризацію в перерахунку на одиницю площі. Вона дає можливість 

використовувати специфічні коефіцієнти емісій, відомі, наприклад, для конкретних 

підприємств. Результати такої інвентаризації, в принципі, вже не є зосередженими і 

відносяться до елементарної ділянки території.  

Мета цієї роботи – створення математичних моделей для оцінювання процесів емісії 

парникових газів від виробництва скла в Польщі. Експертами розроблено Методики 

інвентаризації парникових газів, згідно яких ця категорія діяльності належить до сектору 

“Промисловість” та його підсектору “Мінеральні речовини” [1]. Процес виробництва скла 

супроводжується значними емісіями парникових газів, основним є вуглекислий газ CO2. 

Модель залежить від таких вхідних даних: маси виплавленого скла (тонни); 

коефіцієнтів емісії парникових газів (кг CO2/кг скла), а також від частки битого скла 

(склобою) для кожного типу скла, відповідно. 
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Інформацію щодо обсягів виробництва промислових виробів у 2010 році, в тому числі 

скла та скляних виробів, отримано з даних Центрального статистичного управління Польщі 

[2]. Коефіцієнти емісій парникових газів та частки склобою взято з [3]. 

Скляна промисловість поділяється на п’ять основних категорій – скло тарне; листове 

(віконне); господарське; скло спеціального призначення та скловолокно. Майже 80% всього 

промислового скла – це перші дві категорії. Виявлено, що скло виробляють на 35 

підприємствах Польщі у 11 воєводствах. Тарне скло – це пляшки та банки для упакування 

продуктів харчування, напоїв, косметики, ліків, його виробляють на 12 великих 

підприємствах, наприклад, Owens Illinois та Rexam. Листове скло виробляють на 4 

підприємствах, що належать до концернів Saint Gobain, Pilkington, Guardian та Euroglass. 

П’ять підприємств займаються виробництвом скловати та мінеральної вати, а ще десять 

виробляють господарське скло (декоративне, художнє, столовий посуд). Спеціальне скло 

(кінескопи, лампове та боросилікатне скло) виготовляють на чотирьох підприємствах Philips 

Lighting Poland S.A., Thomson Multimedia Polska Sp. z o.o. тощо. 

З використанням розробленої математичної моделі та геоінформаційних технологій 

побудовано цифрові карти емісій парникових газів від виробництва різних типів скла для 

воєводств Польщі. Як приклад, на рис. 1 наведено карту емісій вуглекислого газу для 

воєводств, в яких присутня скляна промисловість. 

 

Рис. 1 Емісії вуглекислого газу (CO2) від виробництва різних типів скла в Польщі на рівні 

воєводств (тис.т, 2010 р.) 

Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів з тими, що їх подано у 

Національному звіті про емісії Польщі за 2010 рік. Це дає змогу вжити заходів щодо 

зниження емісій парникових газів а атмосферу (наприклад, впровадження новітніх 

технологій у виробництво), що дасть можливість заощадити значні кошти. 

1. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories / Eggleston H. S., Buendia L., 

Miwa K., Ngara T., Tanabe K. (eds). – IPCC, IGES, Japan, 2006. 

2. Сайт Центрального статистичного управління Польщі – 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_792_PLK_HTML.htm 

3. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. 

Том 3: Промышленные процессы и использование продуктов. Глава 2: Выбросы от 

производства минеральных материалов. 



Геоінформаційні технології  PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

J.6 

УДК 004.942:519.876.5 

Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій 
парникових газів від використання палива промисловістю 
Підляського воєводства Польщі 

Галущак М. О., студент каф. ПМ 
Бунь Р. А., д.т.н., проф. каф. ПМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

У теперішній час спостережувану зміну клімату, яка виражається у поступовому 

підвищенні середньорічної температури, починаючи з другої половини минулого століття, 

більшість вчених пов’язують з накопиченнями в атмосфері так званих «парникових газів» – 

діоксиду вуглецю (СО2), метану (СН4), хлорфторвуглецю (фреонів), озону (О3), оксидів азоту 

та ін. З метою стабілізації стану атмосфери нашої планети світове співтовариство підписало 

ряд міжнародних угод, найвагомішою з яких є Кіотський протокол. Інвентаризація 

парникових газів вказує на виконання норм протоколу і визначає пріоритети торгівлі 

квотами для тої чи іншої країни. Інвентаризація емісій парникових газів є важливою 

проблемою у плані реалізації механізмів Кіотського протоколу. 

Міжнародна група експертів зі зміни клімату розробила методологію для проведення 

інвентаризації парникових газів [1]. Ці методи є універсальні і не повною мірою враховують 

регіональну специфіку, що веде до збільшення похибки інвентаризації. Зважаючи на таку 

обставину, необхідно розробляти такі підходи, які б враховували регіональні особливості 

територій та індустріальний рівень розвитку країн. Тому на рівні окремої країни доцільніше 

говорити про просторово розподілену інвентаризацію. Метою цієї роботи було створення 

геоінформаційної технології та відповідних кадастрів емісій парникових газів від 

використання палива у промисловості Підляського воєводства Польщі і візуалізація 

результатів за допомогою карт. 

У відповідності з Методиками інвентаризації парникових газів [1] ця категорія 

господарської діяльності відноситься до енергетичного сектору. Основні парникові гази в 

цьому секторі – це CO2, N2O та CH4. Промисловість у Підляському воєводстві представлена 

виробництвом та переробкою продуктів харчування, машинобудуванням, виробництвом 

текстилю, кераміки, обробкою деревини. В основному промисловий потенціал зосереджений 

у великих містах – Білосток, Сувалки і Ломжа. Проаналізувавши статистичні дані, зроблено 

висновки, що основним видом палива в промисловості Підляского воєводства Польщі є 

кам’яне вугілля. 

Складним процесам емісії вуглекислого газу, метану і закису азоту від використання 

палива у промисловості воєводства поставлено у відповідність математичний опис, який дає 

можливість обчислити річні емісії цих парникових газів: 

           ∑
                                

∑            

 
      

    
  (1) 

де            – емісія  -го парникового газу для  -ого елемента множини  ̃  від спалювання 

всіх видів викопного палива у промисловості та будівництві  -го підрегіону воєводства;   – 

перерахункова змінна (  {           });        – кількість спаленого палива  -го виду в 

цих галузях;            ,             – відповідно, коефіцієнт теплотворності палива  -го виду 

та коефіцієнт емісії  -го газу від спалювання цього палива у промисловості та будівництві; 

       – валовий внутрішній продукт для  -го підрегіону;      – загальний валовий 
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внутрішній продукт воєводства;      – кількість населення  -го міста  -го підрегіону;    – 

число міст в підрегіоні, причому  ̃                – скінченна множина міст, в яких 

розвинена промисловість. Таким чином визначено множину площинних джерел емісій 

парникових газів. 

Для управління просторово розподіленими даними та їх атрибутами використано 

геоінформаційну систему. Для потреб побудови цифрових карт сформовано георозподілену 

базу вхідних даних з відповідними параметрами, необхідними для подальших обчислень. В 

результаті числових експериментів знайдено емісії парникових газів на рівні повітів. 

Проаналізовано структуру емісій кожного парникового газу від спалювання різних видів 

палива у секторі «промисловість і будівництво» Підляського воєводства Польщі. 

Показано, що при спалювані кам’яного вугілля в атмосферу потрапляє найбільша 

кількість парникових газів, тому доречно побудувати карту питомих емісій парникових газів 

при спалювані цього виду палива на рівні повітів (емісій, віднесених до площі повітів, див. 

рис. 1). 

 

Рис. 1 Питомі емісії парникових газів (CO2, CH4 та N2O) при спалюванні кам’яного вугілля 

у секторі «Промисловість і будівництво» Підляського воєводства Польщі 

(кг/км
2
; в СО2-еквіваленті; 2009 р.) 

Також для інвентаризації емісій парникових газів засобами геоінформаційної системи 

створено та проаналізовано елементарні ділянки розміром 2х2 кілометри і побудовано 

відповідні карти. Результати отримано з розбиттям на основні види палива та на емісії 

основних парникових газів. Розроблений підхід можна в подальшому використати для 

побудови аналогічних кадастрів емісій парникових газів для всіх воєводств Польщі. 

1. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК. Глава 3. 

Стационарное сжигание топлива: Программа МГЭИК по национальным кадастрам 

парниковых газов. – Межправительственная группа экспертов по изменению климата, 2006. – 

88 с. 

2. Бунь Р. А. Геоінформаційна технологія просторової інвентаризації парникових газів в 

енергетичній галузі на регіональному рівні / Р. А. Бунь, Х. В. Гамаль // Вісник 

Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2008. – № 1. – С. 25–31. 
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Енергетичний сектор є одним з найвагоміших у сенсі емісій парникових газів, 

оскільки в результаті такої господарської діяльності мають місце досить істотні емісії [1]. 

Підприємства цього сектору в значній мірі є залежними від викопного палива, що 

використовується як енергетичний ресурс. В результаті згоряння палива виділяється теплова 

енергія, яку опосередковано перетворюють у електричну енергію. 

Енергетична галузь Польщі є суттєво залежною від кам’яного вугілля. При 

виробництві електроенергії спалювання кам’яного вугілля становить 62%. Ще одним 

важливим енергетичним ресурсом є буре вугілля. Електрогенеруючі підприємства, що 

використовують ці види палива, розміщуються переважно в місцях його видобутку. На 

основі бурого вугілля виробляється близько 30% електроенергії в Польщі.  

У Польщі електрогенеруючі підприємства поділено на „заводові” (генерують 

електроенергію для загальних мереж) та „промислові” (генерують електроенергію в 

основному для потреб окремих підприємств). В статистичних звітах дані про кількість 

спожитого палива та кількість виробленої електроенергії подаються окремо для 

„промислових” та „заводових” електростанцій.  

Згідно із засадами просторової інвентаризації емісій парникових газів [2] 

підприємства енергетичного сектору, що спеціалізуються на виробництві електроенергії, 

відносять до великих точкових джерел емісій, тому важливо знати їх точне розташування. В 

процесі аналізу інформації про електрогенеруючі підприємства Польщі, сформовано базу 

даних заводових електрогенеруючих підприємств. Встановлено їх географічні координати, 

використовуючи плагін “Google Планета Земля”, та побудовано цифрову карту таких 

точкових джерел емісії.  

Запропоновано математичну модель процесу емісії парникових газів, вхідними 

параметрами якої є дезагреговані дані про використане паливо та його характеристики, 

координати джерела та інші параметри. Потреба в дезагрегації даних про паливо викликана 

відсутністю статистичної інформації про його використання конкретним енергогенеруючим 

підприємством. На основі створеної геоінформаційної технології формування просторового 

кадастру емісій парникових газів при виробництві електроенергії в Польщі проведено 

числові експерименти та побудовано відповідні тематичні карти емісій. 

Отримані результати є досить важливими для владних структур і дають змогу 

приймати дієві рішення по зменшенню емісій парникових газів в енергетичній галузі, а 

також впроваджувати новітні технології на тих електрогенеруючих підприємствах, де 

екологічна ситуація є критичною і потребує прийняття негайних рішень. В свою чергу, це 

дасть позитивний фінансовий ефект та зменшить собівартість виробленої продукції. 

1. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories / Eggleston H.S., Buendia L., Miwa 

K., Ngara T., Tanabe K. (eds). – IPCC, IGES, Japan, 2006. 

2. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого 

балансу України / за ред. Р. А. Буня. – Львів : УАД, 2004. – 376 с. 
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Загальний підхід до процесу інвентаризації та просторового аналізу емісій полягає у 

виділенні обсягів використаного палива та просторової локалізації відповідних емісій. 

Оцінювання маси парникових газів емітованих у атмосферу чи поглинутих з неї за певний 

період часу на рівні елементарних об’єктів відбувається з використанням математичних 

моделей та геоінформаційної технології. Для побудови просторових кадастрів парникових 

газів у ряді категорій господарської діяльності важливою інформацією є дані про населення 

на рівні елементарних об’єктів. Саме тому побудова цифрової карти населених пунктів, 

адаптованої для проведення просторової інвентаризації, є актуальним завданням. 

Як основу для побудови карти населених пунктів використано дані про координати та 

назви понад 28,5 тис. населених пунктів [1], отримані шляхом програмного сканування 

офіційної інформації про міста, селища та села України з сайтів Верховної ради України та 

Вікіпедії. В результаті реалізації процедур сумісного побуквенного аналізу даних з цих 

джерел, а також статистичних даних про населення України [2], виправлено неточності у 

написанні найменувань українською, російською та англійською мовами для понад 2 тис. 

населених пунктів, помилки в поданні координат, враховано адміністративні зміни.  

Використовуючи геоінформаційну систему та цифрову карту адміністративного 

устрою [3] побудовано центроїди населених пунктів на основі їх географічних координат та 

встановлено адміністративно-територіальну приналежність побудованих об’єктів Наявні 

статистичні дані про чисельність наявного населення України за 2010 рік [2] програмним 

шляхом віднесено до відповідних міст та селищ міського типу, а населення сільських 

населених пунктів уточнено з використанням розробленого алгоритму виходячи з актуальної 

кількості населення адміністративних районів.  

Запропоновано процедуру побудови площинних об’єктів (полігонів) навколо кожного 

центроїду населеного пункту. Для окреслення меж таких об’єктів застосовано алгоритм, 

який враховує кількість населення, регіональну специфіку щільності населення, а також 

використано цифрову карту земельного покриву GlobCover 2009 з розширенням 300 м [4]. 

При цьому вирішено проблеми не перетинання об’єктів, а також не виходу за межі 

адміністративних районів. Для невеликих населених пунктів використано полігони у формі 

круга відповідного радіуса, оскільки при проведенні просторової інвентаризації парникових 

газів важливою є площа населених пунктів, а не їх детальна форма. 

Побудована цифрова карта є максимально адаптована для формування просторових 

кадастрів емісій парникових газів у ряді секторів оскільки адекватно відображає регіональну 

специфіку, зокрема територіальний розподіл міського та сільського населення. 

1. Дані про координати населених пунктів України [Електронний ресурс]. — openstreetmap.org. 

2. Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2011 року. Статистичний 

збірник. – Київ: Державний комітет статистики України, 2011. – 112 с. 

3. GeoNetwork – The portal to spatial data, FAO. — http://www.fao.org/geonetwork 

4. European Space Agency GlobCover Portal [Електронний ресурс]. — http://ionia1.esrin.esa.int/ 



Геоінформаційні технології  PSC-IMFS-10 (17-18 травня 2012 року) 

J.10 

УДК 004.942:519.876.5 

Геоінформаційна система емісій та поглинань парникових 
газів у лісовому господарстві Львівської області 

Стрямець О. С., аспірант каф. ІСМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Україна підписала Рамкову Конвенцію ООН про зміни клімату і ратифікувала 

Кіотський протокол, чим взяла на себе зобов’язання стабілізувати викиди парникових газів 

на рівні 1990 р. в період з 2008 по 2012 роки. Роль потужних поглиначів оксидів вуглецю з 

атмосфери відіграють лісові екосистеми [1]. Тому аналіз поглинання та емісій вуглецю в 

лісовому господарстві на території окремих адміністративних областей України є 

актуальними. Метою роботи є аналіз емісій та поглинань парникових газів у лісовому 

господарстві Львівської області засобами геоінформаційної системи, створення відповідних 

цифрових карт емісій та поглинань. 

Оцінку поглинання і емісій вуглецю лісовими екосистемами проводили за допомогою 

міжнародної методики Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), але розроблені 

IPCC методи обчислень емісій парникових газів є загальними (універсальними в світі) і не 

враховують особливостей окремих регіонів [1]. 

У Львівській області лісами зайнято 689,9 тис. га, які відзначаються високими такса-

ційними показниками. Щоб здійснити розподілену (просторову) оцінку вуглецевого балансу 

окремої адміністративної області є необхідним насамперед сформувати елементарні об’єкти, 

в межах яких здійснюватиметься такий аналіз. За основу вибрано окремі ділянки лісу, які об-

межені границями адміністративних районів і типами лісів, що ростуть на цих ділянках. 

Множина елементарних об’єктів лісових екосистем створюється в межах кожного району. 

Оцінювання поглинутого вуглецю m-м типом лісу в n-й елементарній ділянці 

здійснювали за формулою [2]. Для переводу об’єму заготовленої деревини в суху масу 

застосовували коефіцієнт 0,5, рекомендований методикою IPCC. Частка вуглецю в сухій 

деревині різна, залежно від породи і дорівнює: 0,49 – для хвойних лісів, 0,48 – для мішаних, 

0,47 – для листяних. Саме такі коефіцієнти рекомендовані вітчизняними вченими. ГІС 

дозволяє автоматично вирахувати запас деревини в різних типах лісу, з різною часткою порід 

в деревостані і оцінити запас депонованого вуглецю. 

Можливості геоінформаційної системи дозволяють будувати цифрові карти лісів 

Львівщини за лісівничо-таксаційними характеристиками, обчислювати загальний запас 

надземної та підземної частин деревостанів залежно від породного складу, вікової структури 

тощо, а в кінцевому результаті оцінювати кількість депонованого вуглецю та емісії 

парникових газів при веденні лісового господарства. За результатами досліджень найбільше 

нагромаджено вуглецю в лісових екосистемах Сколівського, Турківського, Дрогобицького, 

Старосамбірського і Яворівського районів, тобто в гірських лісах та на Розточчі. 

Збільшення нагромадження та збереження вуглецевого запасу в лісових насадженнях 

може бути досягнуто при поліпшенні методів ведення лісового господарства, що дасть 

можливість залучити додаткові кошти від продажу Україною квот на емісії парникових газів. 

1. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories / Eggleston H.S., Buendia L., Miwa 

K., Ngara T., Tanabe K. (eds). – IPCC, IGES, Japan, 2006. 

2. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого 

балансу України / за ред. Р. А. Буня. – Львів : УАД, 2004. – 376 с. 
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Вивчення фундаментальних наук, в тому числі хімії, є базою технічної освіти. На 

жаль, кількість годин, відведених на аудиторні заняття з хімії, скорочена. Зросла кількість 

годин  на самостійну  роботу студентів, метою якої є розвиток творчих здібностей та 

активізація розумової роботи студентів, формування у студентів потреби безперервного 

самостійного поповнення знань, здобуття глибокої системи знань. На жаль, випускники 

середніх шкіл недостатньо підготовані до організації навчання в університеті. У більшості 

першокурсників відсутні система і режим роботи, ще не сформоване вміння правильно 

розподіляти час між працею і відпочинком. Першокурсникам  треба розкрити механізм 

розумової праці, причини виникнення втоми, шляхи підвищення працездатності. 

Самостійна робота студента - це самостійна діяльність-учіння студента, яку студент 

виконує самостійно під методичним керівництвом і контролем науково-педагогічного 

працівника. Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою, методичними 

матеріалами, завданнями та рекомендаціями викладача. Самостійна робота над засвоєнням 

навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, комп’ютерному класі, кабінеті 

самопідготовки а також вдома. В розпорядженні студентів є достатня кількість підручників, 

посібників, конспектів лекцій з курсу загальної хімії, методичних вказівок до всіх тем курсу 

(вони включають теоретичні відомості з конкретної теми, питання для самоконтролю, опис 

ходу виконання лабораторної роботи, індивідуальні самостійні завдання), тести для 

поточного контролю. Навчальний матеріал з курсу загальної хімії (тексти лекцій, питання 

для самоконтролю, опис ходу виконання лабораторної роботи, індивідуальні самостійні 

завдання, тести для контролю знань) розміщений у віртуальному навчальному середовищі. 

Курс загальної хімії включає лекції, лабораторні заняття, модульні та екзаменаційний 

контролі знань. Мотивована самостійна робота є ефективною складовою активізації 

навчального процесу. Вона організована таким чином. До кожного лабораторного заняття 

студент повинен виконати індивідуальне самостійне завдання , захистити його, виконати 

лабораторну роботу та захистити її. Індивідуальне самостійне завдання передбачає 

розв’язування задач переважно відтворювального характеру з певної теми. Ряд задач має 

пізнавально-пошуковий характер. Щоб забезпечити систематичність і рівномірність роботи 

студентів протягом семестру на кожній парі проводиться захист завдання у формі тестового 

контролю. Тести складені таким чином, щоб навчити студентів самостійно аналізувати 

конкретні хімічні явища, визначати, які саме довідникові дані потрібні для розвязку та 

знаходити їх. Як індивідуальні самостійні завдання, так і тести мають однакову складність, 

тому різні види допомоги студентам  викладачі надають залежно від індивідуальних 

особливостей студентів.  

Виконуючи у лабораторії заплановані досліди, студенти занотовують особисті 

спостереження і повинні самостійно зробити висновки. При цьому вони навчаються 

самостійно пов’язувати теоретичні поняття з простеженим перебігом хімічних реакцій, 

аналізувати й інтерпретувати результати дослідів, коректно формулювати особисті 

судження. Необхідну допомогу викладачів студенти отримують як під час занять, так і на 

консультаціях, що проводяться згідно з графіком. 
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Одним із найважливіших елементів світогляду людини є уявлення про оточуючий світ 

і своє місце у цьому світі, або, як часто говорять, про єдину картину світу. З моменту виник-

нення людства як соціальної спільноти, воно весь час робило спроби створити картину світу 

відповідну своєму рівню розуміння оточуючої реальності, але перша наукова картина світу 

була побудована лише після появи науки, як форми суспільної свідомості. 

Добре відомо, що під науковою картиною світу розуміють узагальнений образ реаль-

ності, у якому зведені у системну єдність наукові теорії, які допускають взаємне узгодження. 

Іншими словами, картина світу – це цілісна система уявлень про загальні принципи і закони 

будови світу, що базується на наукових підвалинах. 

Одним з основних завдань освіти і перш за все фізичних та природничих наук є 

формування у кожного студента власної картини світу. Однак нажаль існуючі дисципліни, 

що викладаються студентам, дають тільки фрагментарне уявлення про окремі її елементи. В 

результаті прослухавши велику кількість навчальних курсів студент не здатен відповісти на 

фундаментальні питання буття: за якими принципами побудований навколишній світ, яке 

місце у ньому займає людина, як узгодити свою поведінку у світі з його основними 

законами. З цією метою у Росії створено та читається комплексний курс, який отримав назву 

“Концепції сучасного природознавства” (КСП). 

Навчальна дисципліна КСП була включена в систему вищої освіти Росії у 1994/95 н.р. 

як обов’язковий пріоритетний предмет для вивчення студентами, головним чином для того, 

щоб ознайомити студентів гуманітарних спеціальностей із загальноприйнятою на даний час 

науково-природничою картиною світу. В даний час курс КСЕ присутній в навчальних 

програмах практично всіх російських вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а 

як спецкурс і природничих. Нажаль, в Україні цей курс не є обов’язковим, тому у СумДУ він 

викладається як дисципліна за вибором студента. Особливостями курсу є широкий діапазон 

знань із багатьох наукових напрямків (фізики, хімії, біології, астрономії та ін.), а також 

системний характер побудови навчального матеріалу. Мета курсу – ознайомити студентів на 

рівні загальних уявлень з найбільш важливими концепціями походження природи і людини, 

допомогти їм оволодіти сучасною науково-природничою картиною світу. 

Для досягнення вказаної мети курс КСП повинен: сформувати переконаність студен-

тів у діалектичній єдності і цілісності світу, не дивлячись на зовнішнє різноманіття його 

форм; дати уявлення про ієрархічну складність світу, що не дозволяє застосувати єдиний під-

хід до його опису одночасно на всіх рівнях організації матерії; ознайомити з найбільш за-

гальними законами, концепціями, адекватними опису природних явищ усередині кожного 

ієрархічного рівня. Курс покликаний визначити місце і значення природознавства у сучасній 

культурі людства, познайомити студентів на рівні загальних уявлень з найбільш важливими 

концепціями походження Всесвіту, природи, Землі і людини, допомогти їм оволодіти су-

часною природничо-науковою картиною світу. В процесі навчання студенти повинні набути 

уміння обґрунтовувати свою світоглядну позицію в області природознавства і навчитися, ко-

ристуючись сучасними науковими методами, застосовувати отримані знання при розв’язанні 

професійних задач. У доповіді ставиться питання про необхідність введення подібного курсу 

у навчальні програми українських вищих навчальних закладів. 
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У зв’язку з сучасними вимогами до випускників вищих навчальних закладів, які 

спричинені станом на ринку праці і такими процесами, як прискорення темпів зростання 

суспільства та інформатизація усіх ланок суспільної діяльності. Виховання соціально і 

професійно активної особистості вимагає від педагогів сучасної вищої школи використання 

абсолютно нових методів, прийомів і форм викладання. Щоб сформувати компетентного 

випускника у всіх потенційно значущих сферах професійної освіти і власне життєдіяльності, 

необхідно застосовувати активні методи навчання, технології, що розвивають, перш за все, 

пізнавальну, комунікативну і особистісну активність сучасних студентів. Тому останніми 

роками в освітньому процесі широкого поширення набули активні методи навчання, 

засновані на механізмі інтеракції, тобто міжособовій комунікації. Найбільш важлива 

особливість інтеракції – здатність людини приймати і розуміти роль іншого, уявляти, як його 

сприймає партнер по спілкуванню або група і відповідно до цього планувати свої дії. Щодня 

з'являються нові знання в різних галузях науки, тому виникає постійна необхідність в 

освоєнні нових навиків. Це можна реалізувати за допомогою інформаційних технологій, які 

динамічно розвиваються. У зв’язку з цим на перший план, як в повсякденному, так і в 

професійному житті кожної людини, виступають комунікаційні і інформаційні технології, які 

відкривають доступ до різних джерел інформації. Тому логічним стає процес інформатизації 

освітньої системи вищої школи. При організації навчального процесу інформаційні 

технології стають засобом активізації пізнавальної діяльності студентів, досягнення ними 

вищих освітніх результатів, підвищення ефективність самостійної роботи студентів, 

дозволяють реалізовувати нові форми і методи навчання. 

Розглянемо використання інформаційних технологій на практичних заняттях з вищої 

математики при вивченні теми «Об’єми і площі тіл обертання». Після проведення лекцій і 

практичних занять з даної теми, на яких вводилися поняття похідної функції та визначеного 

інтеграла, були відпрацьовані основні навики знаходження похідної і визначеного інтеграла, 

студентам пропонується підготувати презентацію на тему: «Об’єми і площі тіл обертання», у 

якій, за допомогою будь-якої мови програмування отримати вказані викладачем графіки тіл 

обертання, знайти їх об’єми і площі, вказати сферу застосування таких об’ємів і площ в 

економіці і техніці. 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що при використанні 

комп'ютера на заняттях з вищої математики: більше розвиваються міжпредметні зв'язки 

вищої математики і інформатики; формується комп'ютерна письменність; розвивається 

самостійна робота студентів на заняттях; формується інформаційна культура, творчий стиль 

діяльності студентів; збільшується підготовка студентів до використання інформаційних 

технологій і інших інформаційних структур в професії, яку вони здобувають, розвивається 

індивідуальний, особистісно-орієнтований підхід. 

Електронні ресурси здатні представляти світ у вигляді віртуальної реальності, яку ціл-

ком можна дослідити. Таким чином, інформаційно-комунікативні технології навчання допо-

магають поєднати чисту інформацію і справжній практикум. Використання інтерактивних та 

інноваційних методів у навчанні дозволяє оптимізувати освітній процес, допомагає зробити 

його цікавішим і інтенсифікованішим, що підвищує якість підготовки фахівців. 
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Проблема модернізації контролю та оцінювання залишається актуальною в 

освітньому середовищі. Адже всі ми прагнемо справедливості в оцінюванні, рівного доступу 

до освіти, одержання максимальних балів за добре виконану роботу. Ось чому контроль та 

оцінювання – це важливі ланки навчального процесу. 

Специфіка і структура змісту курсу вищої математики дає кожному студентові на 

підставі його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб’єктного досвіду 

можливість реалізувати себе у пізнавальній навчальній діяльності. Навчання студентами 

математики розглядається як процес розкриття й розвитку особистості студента. Якість 

такого процесу забезпечується систематичним, цілеспрямованим контролем та мірою участі 

студента у контролюючій навчальній діяльності. 

В умовах, коли відбувається методична переорієнтація процесу навчання на розвиток 

творчої особистості студента, контроль базується на принципі позитивного оцінювання. 

Процес вивчення математики є репродуктивним (пов’язаним з функцією пам’яті) і 

продуктивним (пов’язаним з функцією мислення). Оцінювання репродуктивних знань та 

умінь має бути стандартизованим та уніфікованим (еталонним), тоді як продуктивні (творчі) 

знання оцінюються як особистісний внутрішній приріст студента. 

При оцінюванні репродуктивних знань освітній продукт студента оцінюється по 

степені наближення його до заданого зразка, тобто чим більш точно і повно відтворює 

студент заданий зміст, тим вища оцінка його освітньої діяльності. 

Зовсім інший підхід до оцінювання продуктивних (творчих) знань - освітній продукт 

студента оцінюється по степені відмінності від заданого, тобто чим більше науково- і 

культурно-значимих відмінностей від відомого продукту удається домогтись студенту, тим 

вища оцінка продуктивності його навчання. Такий підхід використовуємо при оцінці  

історичного аналізу, реферату, науково-дослідницької роботи студента, доведення теореми, 

сформульованого правила чи закономірності, складеної задачі або самостійної роботи для 

товариша чи викладача, комп’ютерної програми тощо. 

Не завжди результат роботи студента є продуктом його творчості: одна і та ж робота 

може бути творчою для одного  і нетворчою (репродуктивною) для іншого. Творцем можна 

вважати того, хто спираючись на об'єктивні закономірності дійсності, вміє відображати і 

розкривати їх неповторно та індивідуально. Визнання суб’єктивності і відносності творчості 

студента – керівний принцип у плануванні, діагностиці і оцінці його навчальних досягнень. 

Поняття “відносність творчості”, “степінь творчості”, “область творчості” 

допомагають виявляти творчі процеси і створювати педагогічні умови для побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії студента. Аналіз і оцінка освітніх результатів 

здійснюється за такою критеріальною шкалою: степінь творчості роботи, оригінальність 

роботи, новизна, рівень професійності, корисність і значимість роботи для автора та інших 

студентів, трудомісткість роботи, якість оформлення роботи. Описані критерії виступають 

педагогічним інструментарієм для діагностики розвитку і творчої самореалізації студентів. 

Особистісний підхід до освіти вимагає відновити у правах суб’єктивізм у оцінці 

освітніх досягнень студентів, підвищити, а не понизити роль викладача у діагностиці та 

оцінці дійсних особистісних досягнень студентів. Необхідно знайти ефективне сполучення 

між суб’єктивною і об’єктивною системами контролю та оцінювання. 
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УДК 37.091.212.2; 37.091.26 

Тестування і традиційний екзамен. Порівняльний аналіз 
проблем і переваг 

Понеділок Г. В., к.ф.-м.н., доц. каф. ІМПФ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Тестова система оцінки знань і вмінь студентів сьогодні широко впроваджується у 

навчальний процес. Вона практично витіснила з ужитку класичні екзамени, які 

практикувалися у вищій школі впродовж багатьох століть. Важливе значення у цьому 

процесові відіграло розвинення інформаційних комп’ютерних технологій, що дозволило 

уніфікувати і автоматизувати тестування на всіх етапах його підготовки і проведення. 

Чи має тестування переваги перед класичним усним екзаменом? Відповідь на це 

питання не є простою і наперед очевидною. Сьогодні знайдеться багато скептиків, які 

вважають, що тестова система неефективна, вона не дає можливості об’єктивно оцінити 

знання і вміння студента. Одним із аргументів противників тестової системи є також 

твердження, що тільки під час здачі іспиту студента можна «розговорити», навчити його 

грамотно і зв’язно висловлювати свої думки. Але це зовсім не переконливо. Такі вміння 

студента краще розвивати на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, частіше 

спілкуватися із студентами у дружній, невимушеній обстановці. Мета екзамену, як і тесту, 

прагматична і конкретна – об’єктивно оцінити рівень знань студента з навчальної 

дисципліни. 

Сьогодні розумної альтернативи тестуванню не існує. Але при цьому не варто 

повністю відхиляти екзаменаційну форму контролю для окремих категорій студентів з 

окремих дисциплін, коли формалізований тестовий контроль недоцільний і неефективний. 

Наприклад, педагогічне тестування із спеціальних, професійно орієнтованих дисциплін, де 

часто викладаються останні досягнення науки і техніки, не дозволяє об’єктивно оцінити 

теоретичні знання, практичні навики та вміння. У цьому плані керівництво Національного 

університету «Львівська політехніка» прийняло розумне і виважене рішення про повернення 

до підсумкової екзаменаційної форми контролю на магістерському рівні підготовки фахівців. 

На наше переконання тестова система дає можливість об’єктивніше і повніше оцінити 

знаня студентів з класичних фундаментальних навчальних дисциплін, які викладаються на 

молодших курсах. Адже оцінка на іспиті може залежати від суб’єктивних факторів, як от – 

педагогічного досвіду викладача, його професійної компетенції, психічного і душевного 

стану викладача і студента на момент іспиту, особистого ставлення викладача до студента 

тощо. Під час екзамену, переважно у межах 15-30 хвилин, додатковими питаннями не завжди 

можна з’ясувати повноту і якість засвоєння всього матеріалу навчальної дисципліни. 

Очевидно, що тестова система значною мірою нівелює ці суб’єктивні фактори. 

Склалося так, що через прискорене і тотальне впровадження тестової системи, значна 

частина викладачів навчальних дисциплін не володіє правильною методикою складання 

тестових питань, навмання компонує окремі тестові питання у формі тестового завдання, не 

проводить попередню апробацію та статистичну обробку результатів тестування. Ще на 

початку 20 ст. були закладені математичні основи теорії тестування, які активно розвивалися 

до початку 70-х років. Цей період розвитку теорії тестування прийнято називати класичним, 

а розроблену теорію – класичною теорією тестування. Другий підхід до створення тестів і 

обробки результатів тестування розвивається у сучасній теорії тестування (Item Response 

Theory, IRT), яка набула широкого розвитку у 1960-1980 р.р. у США та країнах Європи [1]. 

Сучасна теорія тестування частково враховує недоліки, притаманні класичній теорії 
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тестування. Отже, теорія тестування – це наука, із притаманними їй особливими науковими 

методами і внутрішніми законами розвитку. Вона використовує положення і висновки 

педагогіки, логіки, психології, інформатики, математичної статистики. Зрозуміло, що швидке 

самостійне опанування викладачами теорії і методики тестування в умовах значного 

навчального навантаження і зайнятості у різних формах навчального процесу є протяжним 

процесом. З огляду на цю обставину, важлива роль відводиться методичним семінарам 

кафедр, де потрібно детально обговорювати всі аспекти підготовки і проведення тестування. 

Для того, щоб тест виконав свою основну роль, він має бути грамотно і досконало 

складений. Ключове значення у тестуванні має форма і зміст тестових запитань. Якщо 

тестові запитання складені недбало, непродумано, або і помилково, то всі наступні етапи 

тестування – композиція завдань, статистична обробка результатів тестування – позбавлені 

сенсу. Результати тестування будуть суб’єктивними, студенти замість знання набудуть 

«антизнання», а викладач не отримає естетичного задоволення від результатів своєї праці. 

Загальні вимоги до форми і змісту тестових завдань, незалежні від навчальної 

дисципліни, викладені у посібниках [2-3]. Далі подамо деякі додаткові міркування щодо 

змісту тестових завдань на прикладі загальної фізики, аналізуючи типові помилки 

«розробників» тестів, на які можна натрапити в інтернет-ресурсах чи навіть навчально-

методичних виданнях різних навчальних закладів. 

Під час вибору і створення тестів треба робити максимальний наголос на завдан¬нях, 

що дають якісне фізичне пояснення природних явищ і процесів. Надмірне захоплення 

математичними формулами не відображає рівня фундаментальних знань студентів, а лише 

свідчить про їхню «натасканість» на даний момент часу. Особливо треба уникати тестових 

завдань із різними варіантами математичного вираженням фізичного закону, що беруться «із 

стелі». Ось типовий приклад помилкового «псевдотестового» завдання. 

1. Який вираз визначає другий закон Ньютона? 

А)        Б)    
 

  
 В)    

   

 
 Г)    

  

 
 Д)    

   

  
 

Тут допущено відразу декілька принципових помилок: питання сформульоване без опису 

позначень і символів; не дотримана правдоподібність варіантів (дистракторів) відповіді, 

застосовані некоректні математичні операції (ділення на вектор). А ось так могло б 

виглядати правильне тестове завдання на цю саму тему. 

2. Яка формула є найзагальнішим математичним вираженням другого закону Ньютона для 

матеріальної точки маси  , що рухається під дією сили   (  – вектор імпульсу матеріальної точки)? 

А)   
 

 
 Б)  

   

   
   В) 

  

  
   Г)      

У цьому тестовому завданні усі формули правильні з фізичної і математичної точки зору. 

Відповідь на тест вимагає вдумливого вивчення матеріалу, логічного мислення і навіть 

побіжних знань з історії відкриття закону Ньютона. 

Доволі часто трапляються тестові завдання з абсурдними за фізичним і математичним 

змістом висловлюваннями. Ось два наочні приклади таких завдань. 

3. Якою повинна бути потенціальна енергія тіл у положенні рівноваги? 
А)           Б)       В)         Г)       Д)         

 
4. Який характер має залежність роботи електростатичного поля з переміщення заряду від форми 
траєкторії? 

А) обернено пропорційна; Б) прямо пропорційна; В) лінійна; Г) не залежить; Д) квадратична. 

 

Таке вільне “жонглювання” псевдонауковою термінологією нічому не навчає і нічого не 

контролює, тільки наносить шкоду. 

Значного поширення в тестах з різних начальних дисциплін, зокрема і фізики, набули 

завдання, в яких у якості одного із дистракторів подається висловлювання: «правильної від-
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повіді тут немає». Насправді таке тестове завдання помилкове як з погляду теорії тестуван-

ня, так із погляду педагогіки і методики викладання. По-перше, воно суперечить одному з за-

гальних положень теорії тестування, за яким дистрактори не мають містити твердження, які 

суперечать умові запитання. По-друге, таке тестове завдання не націлює студента на пози-

тивний результат, не закріплює набуті знання черговим повторенням, яке в екстремальних 

умовах тестування надовго закріплюється у пам’яті. Єдиною аргументацією на користь вико-

ристання дистрактора «правильної відповіді тут нема» може бути тільки спроба розробника 

тесту «списати» і «приховати» свою недбалість та неналежний професійний рівень за такою 

антипедагогічною відповіддю. Але інколи і це не допомагає, бо до такого тестового завдання 

5. Закінчіть фразу: «Можливі лише такі процеси, що відбуваються в макроскопічній системі... 

А) ... які ведуть до 

зменшення її 
ентропії»; 

Б) ... під час яких 

ентропія системи 
залишається 
сталою»; 

В) ... які ведуть до 

збільшення її 
ентропії»; 

Г) ... які ведуть 

спочатку до 
збільшення 
ентропії, а потім 
до зменшення»; 

Д) … правильної 

відповіді тут 
немає. 

 

напрошується нелогічна відповідь «Д», тоді як у поданих наприкінці збірника тестів відпо-

відях стверджується, що правильним є варіант «В». Насправді, тут правильними є всі чотири 

варіанти («А»–«Г»). Таке нагромадження логічних суперечностей нічого конструктивного 

для вивчення такого доволі складного поняття як ентропія не дає і жодних знань не виявляє. 

Ще одна важлива проблема тестування з фізики – це неможливість використання 

уніфікованих позначень для фізичних величин та математичних операцій. Адже одна справа 

скласти тестове питання з вибором дати якої-небудь історичної події з поміж декількох 

правдоподібних варіантів та зовсім інша скласти тестове питання з фізики на тему 

потенціальної енергії, як це добре видно з наведених вище прикладів (1) та (3). У різних 

навчальних посібниках можуть застосовуватися різні позначення фізичних величин. Лектори 

також застосовують різні позначення, навіть на паралельних потоках, дотримуючись стилю 

викладення за різними підручниками. Наприклад, позначення    для потенціальної енергії у 

зарубіжних та вітчизняних навчальних і наукових виданнях не використовується. Така 

неузгодженість позначень призводить до того що тести мають локальне значення і не можуть 

бути використані для незалежного тестування на паралельних потоках, суміжних 

спеціальностях та в різних навчальних закладах. Вихід полягає в тому, щоб в умові тестового 

завдання (зрештою, цього вимагає загальна теорія тестування [2-3]) подавати повний опис 

усіх скорочених позначень, які не є загальноприйнятими у навчальній літературі. Звичайно, 

при цьому треба дотриматися лаконічності і чіткості формулювання завдання, уникаючи 

логічних протиріч та інших недоречностей. 

Майстерність розробника тестів має дати змогу студенту проявити свої творчі 

здібності, розкрити потенціал, а в процесі підготовки до іспитів чи заліків, вдосконалити свої 

навички, допомогти визначити перелік тем, з яких знання студентів є недостатніми для 

успішного складання підсумкового семестрового контролю. Загалом, тести з фізики 

(зрештою також з інших фундаментальних дисциплін) повинні мати не тільки контрольну 

функцію, але і навчальну. Адже із проходженням тестування студенти не полишають 

вивчати фізику. Принаймні, знання з фізики їм знадобляться під час вивчення спеціальних 

дисциплін. Аналізуючи результати виконання тестів, учні і студенти повинні зробити 

правильні висновки, творчо осмислити їх і занести до арсеналу своїх знань і вмінь. 

1. Линда Крокер, Джеймс Алгина Введение в классическую и современную теорию тестов. — 

М: Логос, 2010.  

2. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. — М.: Адепт, 1998. 

3. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. — М.: Логос, 

2002. 
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УДК 371.261:[378.31+378.344+378.346] 

Використання спеціального алгоритму рейтингового 
оцінювання результатів навчання для виявлення фахових 
здібностей студентів 

Алєксєєв В. І., к.т.н., ст.викл. каф. ПМ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Підтримання інтересу студентів до сумлінного і наполегливого вивчення фахових 

дисциплін впродовж усього часу навчання в університеті є складною і актуальною задачею. 

Сьогодні економічні фактори є одними із найбільш шкідливих чинників, що часто перешкод-

жають студенту зберігати інтерес та нарощувати зусилля у навчанні. Типовою є ситуація від-

сутності або втрати мотивації до вивчення точних і природничих чи, загалом, фундаменталь-

них наук. Вирішення проблеми мотивації вимагає різностороннього підходу. По-перше, все-

бічне інформування студента про перспективи і можливості, що відкриються перед ним у ра-

зі успішного оволодіння усім спектром фахових знань. Проте, оскільки носієм такої інформа-

ції, в першу чергу, є викладачі, в наслідок «щоденного повчання», рівень довіри до настанов 

щодо майбутньої професії студента може бути недостатнім або, з часом, може просто знижу-

ватися. Тому, по-друге, необхідні регулярні зустрічі із майбутніми роботодавцями та випуск-

никами, що успішно працюють за фахом. Це забезпечує узгодження інформації про важливі і 

необхідні знання, що їх може здобути студент під час навчання. Однак, і цього може вияви-

тися замало, оскільки, з одного боку, навіть фахово здібні студенти можуть мати недостатній 

рівень самооцінки, а, з іншого, усе ті ж економічні чинники можуть схиляти їх до думки, що 

потрібно починати «заробляти гроші» не чекаючи досягнення необхідного рівня кваліфікації. 

Таке ставлення до навчання характерне для студентів старших курсів, що призводить до 

суттєвих втрат у фахових знаннях, важлива частина здобуття яких припадає власне на остан-

ні роки навчання. Важливим тут стає поява фактору впливу, який не дозволить студенту 

«збитися на манівці». Отже, по-третє, для стимулювання студента вагомим чинником є ма-

теріальне заохочення та підтримка у прагненні до старанного навчання і вивчення фахових 

дисциплін. Власне проблемі організації останнього чинника присвячено дане дослідження. 

«Полігоном» для вивчення результатів застосованої методики стала кафедра приклад-

ної математики Національного університету «Львівська політехніка», де спільними зусилля-

ми професорсько-викладацького складу, Асоціації випускників Львівської політехніки та за 

підтримки ряду провідних IT-компаній Львова було відзначено кращих студентів 2–4-х 

курсів за успіхи у вивченні фахових дисциплін на 1–3-х курсах (за останній рік). 

У результаті спілкування, вивчення вимог і побажань представників HR-відділів та 

TOP-менеджменту близько десятка представлених у Львові IT-компаній виявилося, що на 

сьогоднішній день, не зважаючи на жорстку конкуренцію за трудові ресурси у IT-галузі, 

більшість компаній потребують на роботу сформованих фахівців. Із студентської лави, як це 

широко практикувалося раніше, роботодавці готові брати лише явно талановитих і обдарова-

них студентів, що виявили себе помітними здобутками. Деякі навіть прямо не зацікавлені у 

роботі із студентами і випускниками, а орієнтуються на ринок працівників, що мають досвід 

роботи і необхідний багаж фахової підготовки. Більшість схильні взяти на роботу випускни-

ка із сформованим фаховим кругозором замість недопідготованого студента, який ще недо-

отримав необхідні знання. У всіх опитаних роботодавців є розуміння і однозначне сприй-

няття того, що «працюючий» студент потенційно є гіршим працівником, ніж випускник. 

Тому на ринку праці, студент, як робоча сила, повинен мати додаткові переваги – явна обда-

рованість або «дешевизна». Роботодавці виявили очевидну зацікавленість як у пошуку обда-

рованих студентів, так і у заохоченні студентів загалом до сумлінного навчання. 
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Отже, постала така задача: для виявлення фахових здібностей студента створити 

максимально прозорий і справедливий рейтинговий алгоритм, на підставі якого можливо бу-

де очевидним чином обрати кращих студентів та обґрунтувати розмір матеріального заохо-

чення з боку потенційних роботодавців. Для вирішення цієї задачі запропоновано алгоритм, 

принцип дії якого викладено на Рис. 1, а приклад розрахунку для окремої фахової дисциплін-

ни на Рис. 2. Завдяки простоті запропонованого алгоритму його реалізовано у вигляді елек-

тронної таблиці типу MS Excel. Механізм застосування алгоритму передбачає такі етапи: 

1) визначення кращих студентів за результатами кожного семестрового контролю (відбір 
групи з 6–9 найвищих балів) з кожної фахової дисципліни (перелік дисциплін 

узгоджувався з кафедрою); 

2) відповідно до заданого принципу розподілу (Рис. 1) обчислення рейтингових балів 
відібраних студентів за кожною з фахових дициплін; 

3) підведення загального підсумку (сумування) балів за усіма фаховими дисциплінами, 

набраних кожним із студентів, що потрапили до рейтингу. 

Важливі застереження (накладені обмеження) для застосування цього алгоритму: 

– для кожної фахової дисципліни номінувати не менше 6 (шести) різних балів – 

відповідно до кількості доступних призових місць; 

– за наявності більше 9 (дев’яти) номінованих студентів виключати з підсумкового 

розгляду підгрупу, що відповідає найменшому балу (серед номінованих). 

 

Рис. 1 Принцип розподілу призових місць 

 

Рис. 2 Приклад розподілу призових місць 

Запропонований алгоритм є прозорим, оскільки є математично точним і результати 

обчислень легко перевірити. Водночас, для розрахунків беруться відомі студентам 

результати семестрових контролів (семестрові оцінки) з кожної фахової дисципліни, які 

локально (для кожної дисципліни) усереднюються (завдяки поділу призових місць на групи – 

1 перше, 2 других, 3 третіх) та сумуються (для кожного, але без врахування «нефахових» 

дисциплін). Запропонований рейтинговий алгоритм, саме з точки зору фахового 

спрямування, є кращим ніж загальний рейтинг, прийнятий у Національному університеті 

«Львівська політехніка». Недолік загального рейтингу для фахової оцінки полягає у 

наявності в його розрахунках «нефахових» дисциплін та врахування виділених на 

дисципліну кількості кредитів згідно з навчальним планом (а це, по-суті, лише кількість 

занять з дисципліни, а не реальна міра її важливості для майбутнього фахівця). Насправді, 

запропонований алгоритм не заперечує, а доповнює загальний рейтинг. Проведені на кафедрі 

ПМ розрахунки показали, що алгоритм забезпечує вирішення поставленої задачі – адекватно 

і схвально сприймається у студентському середовищі як об’єктивний підсумок вивчення 

фахових дисциплін та виявляє схильність до вивчення окремих із них. Зокрема, розрахунки 

проведені для студентів 4-го курсу за результатами їх навчання на 3-му курсі виявили 

помітний розподіл здібностей за блоками дисциплін – фундаментальний блок та IT-блок 

(інформаційних технологій). Разом з тим, паритетно були відзначені як студенти, що виявили 

схильність до фахових дисциплін фундаментального блоку, так і студенти, що краще себе 

виявили у дисциплінах IT-блоку. 
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Мобільну освіту розглядають як частину відкритої дистанційної освіти, що 

реалізується за допомогою мобільних технічних засобів, темпи поширення яких інтенсивно 

нарощуються [1]. В мобільній освіті виокремлюють апаратну мобільність та програмну 

мобільність [2]. Програмна мобільність часто базується на концепції «хмарних обчислень», 

що реалізується за допомогою різних web-сервісів. Прикладом веб-сервісу, який ефективно 

можна застосувати в мобільному навчальному процесі, є сервіс Microsoft Live Skydrive. 

Студентам від тепер не потрібні флешки для зберігання і просторового переміщення своїх 

файлів, оскільки їх можна зберігати на «хмарі» Skydrive. Більше того, тут вони можуть 

доопрацювати свої текстові документи, розрахункові та курсові роботи і звіти засобами 

вільнодоступних, але дещо урізаних, легальних версій MS Word чи MS Excel. Це особливо 

актуально, якщо на серверах навчального закладу таких офісних програм немає з відомих 

причин. 

Іншим прикладом ефективного застосування мобільного навчання є розміщення 

навчального програмного забезпечення на відеосервісі YouTube. У YouTube на каналі 

hlynsky1 ми розташували навчальне програмне забезпечення у форматах mp4 та avi 

(відеофільми) з метою навчання учнів та студентів основам алгоритмізації і програмування у 

середовищі VBA і отримали значний педагогічний ефект. 

Відеофільми дали змогу автоматизувати процес навчання шляхом перерозподілу 

навчального часу на користь позааудиторної самостійної роботи учнів і студентів. Оскільки 

тематика відеофільмів пов’язана з прагматичними питаннями роботи в програмних 

середовищах, вдалося вивільнити аудиторний час на користь висвітлення теоретичних 

питань алгоритмізації та програмування, що націлено на підвищення рівня фундаменталізації 

навчання інформатики в загальноосвітній і вищій школах. 

За допомогою сучасних технічних засобів (ноутбуків, нетбуків, планшетів і 

смартфонів) навчання за методикою відеофільмів може здійснюватися як у стаціонарному, 

так і, що особливо важливо, у мобільному режимах. Безсумнівною перевагою такого 

навчання є можливість повторного перегляду відеофільмів як в географічно іншій точці, так і 

в зручний час, що забезпечує принципи мобільності навчання в часі та в просторі. 

Комп’ютерні відеофільми, як і класичні навчальні фільми з різних предметів, які 

показували в кінозалах у навчальних закладах 40-50 років тому, є ефективною формою 

демонстраційного навчання і важливим елементом наповнення сучасного електронного 

навчально-методичного комплексу. Вдало створені відеофільми можуть привести до 

перегляду ролі і значення традиційного електронного навчального посібника в мобільному 

навчанні на користь твердої копії. Якщо в системі дистанційної освіти концепція 

електронного навчального посібника актуальна, то в системі мобільної освіти вона має дещо 

менше значення. У мобільній освіти важливо, щоб час взаємодії суб’єкта, що навчається, з 

мобільним засобом був обмеженим і максимально ефективним. Інтерактивність навчального 

засобу стає менш важливою, оскільки в умовах мобільності не має змоги концентрувати на 
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ній увагу. Сучасні електронні підручники, створені за всіма вимогами теорії [3], часто цій 

вимозі не відповідають, а ось відеофільми відповідають якнайкраще, оскільки їх тривалість 

зазвичай обмежена часом 6-10 хв. Якщо відеофільми достатньо повно охоплюють теми 

навчання, то вони можуть бути ефективним доповнювальним засобом до твердої копії 

навчального посібника (підручника), що веде до зростання ролі класичного підручника. Не 

можна не погодитися з твердженням, що традиційний підручник є ядром системи засобів 

навчання [3]. 

Однак останнім часом спостерігається невміння, а часто просто небажання, учнів та 

студентів, працювати з підручниками і навчальними посібниками. Причиною цього явища є 

бурхливий розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і різних 

альтернаттивних засобів і способів навчання. Власне відеофільми і є такими 

альтернативними засобами, які можуть виправдати покладені на них очікування. 

Розглянемо зміст наших відеофільмів. Ми розвиваємо тему, підняту в [4], а саме: 

акцентуємо на поверненні мови Visual Basic в навчальний процес під час вивчення розділу 

алгоритмізації та програмування в курсі базової інформатики. Ми зосереджуємо увагу 

читачів і глядачів на середовище VBA і це невипадково. Це результат багаторічних 

спостережень за тенденціями в освіті й головно за інтересами і можливостями сучасних 

учнів і студентів. Для студентів, які планують займатися програмуванням на професійному 

рівні, С++, C# і Java – без сумніву кращий вибір. Тому як суб’єктів навчання за нашою 

методикою ми розглядаємо студентів некомп’ютерних напрямів підготовки (зокрема 

студентів педагогічних вузів), а також учнів загальноосвітніх шкіл. 

Власне VBA в рамках двох класичних парадигм: ПОП і ООП – з найменшими 

затратами дає змогу реалізувати основні способи програмування: процедурне, візуальне, 

об’єктне, змішане. Більше того, можна говорити про спосіб, притаманний тільки VBA, – це 

різновид візуального програмування безпосередньо в документі офісної програми, 

наприклад, MS Word чи MS Excel тощо. 

Ми вважаємо, що шлях до ООП пролягає через процедурне програмування. Візуальне 

програмування – це лише засіб створення графічного інтерфейсу до програм користувача, що 

на стадії навчання учнів і студентів є вагомим мотивуючим фактором, оскільки розробка 

сценаріїв проектів і конструювання форми дає змогу реалізувати їхні креативні задуми і є 

цікавим різновидом діяльності, що компенсує незацікавлення чи небажання займатися 

процедурним програмуванням. Для підтримки цієї позиції створено посібник [5], де 

достатньо повно описано принципи розв’язування задач від моделювання до програмування 

різними способами у VBA і паралельно у Visual Basic 2010, а також розроблено серію 

навчальних відеофільмів для початківців. 
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відділ НметАУ, 2011. – С. 443-449 

5. Глинський Я. М. Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування мовою Visual Basic: 

навч. посібн. – Львів:СПД Глинський, 2011. – 272 с. 
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УДК 004, 681.518, 378.146 

Статистичний та змістовий аналіз результатів 
комп’ютерного сеансу тестування з фізики 

Данилов А. Б., ст. викл. каф. ІМПФ 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

На сьогодні розроблено низку автоматизованих систем потокового тестування знань. 

Однією з таких систем є розробка ХНУРЕ Opentest. Вона дає змогу оцінити знання студентів 

за традиційною, а також квантильною шкалою, провести аналіз засвоєння студентами 

матеріалу за окремими темами, оцінити профіль знань студентів. Також ця система 

забезпечує багатий статистичний матеріал, на базі якого викладач може вилучити з бази 

даних неспроможні питання, питання, які є зайвими в тестовому сеансі, а також питання, що 

містять некоректності, а тому їх умову треба змінити. 

Покажемо результати застосування Opentest на прикладі проведеного сеансу 

тестування в академічній групі ПФ-21 з дисципліни «Оптика». На першому етапі 

створювався масив питань тестового типу. Масив складався з 98 питань, розбитих на 7 тем, 

по 14 питань в кожній. Питання охоплювали матеріал, що читався студентам в другій 

половині семестру в рамках курсу «Оптика», і стосувалися розділів «Хвильова оптика» і 

«Квантова оптика». Тестові питання належали до так званих питань 1 типу, коли студенту 

потрібно обрати 1 або кілька правильних відповідей з запропонованих варіантів, і 2 типу, 

коли потрібно знайти відповідність між двома колонками фізичних понять, формул, або 

формулювань, з пропорцією приблизно 10 до 1. Середня альтернативність варіантів 

відповідей для різних тем коливалася в межах 4–5. 

 

Рис. 1 Порівняльні графіки результатів 

тестування (максимальний бал 40) 

 

Рис. 2 Різниця в балах за процентильною та 

процентною шкалами 

Сеанс тестування складався з 21 запитання. Таким чином, на кожну тему припадало 

по три питання. Тривалість сеансу – 80 хвилин. Питання поділялися за складністю на 2 типи: 

1 і 2 рівня складності, а правильні відповіді оцінювалися, відповідно 1 і 2 балами. Якщо 

правильних варіантів було кілька, оцінка питання визначалася як  
 

 
, де   – рівень 

складності питання,   – кількість даних студентом правильних відповідей,    – загальна 

кількість правильних відповідей. 
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Частотний аналіз з кроком 10 % показує, що розподіл результатів студентів тестованої 

групи близький до нормального з незначним відхиленням у бік нижчого рівня. За даного 

частотного розподілу результатів оцінка за процентильною шкалою вища за первинну оцінку 

для студентів з вищою успішністю і нижча для слабших студентів. Ця ж оцінка вища за 

кориговану оцінку з врахуванням ймовірності вгадування для всіх студентів. 

Тематичний аналіз тесту свідчить про значну різницю трудностей питань за різними 

темами. Тема «Задачі ІІІ рівня складності» передбачає високий рівень трудності. Проте теми 

«Дифракція Фраунгофера» і «Подвійне променезаломлення» за рівнем трудності мали б бути 

близькими до 4 інших теоретичних тем. З іншого боку високий коефіцієнт Пірсона теми 

«Дифракція Фраунгофера» свідчить про достатню надійність результатів тестування. Аналіз 

результатів для теми «Подвійне променезаломлення», зокрема низький коефіцієнт Пірсона, 

вказав на необхідність детального аналізу окремих питань теми. 8 з 14 питань теми дали 

внесок у кореляційний коефіцієнт і мають бути виключені з тесту, або належним чином 

переформульовані. Для більшості з них характерний високий рівень випадковості відповідей, 

що унеможливлює визначення профілю знань студента. 

За результатами тестування і статистичного аналізу будувалася коригована матриця 

результатів тестування. Вона містить лише 20 питань, які повністю задовольняють вимоги, 

щодо питань, які мають включатися в сеанс тестування. Вибиралися питання, частота 

випадань яких, враховуючи однотипні, становила  3. Вилучалися питання, частота 

випадання яких була недостатньою для статистичного аналізу. Також з таблиці виключалися 

всі прості (     ) і складні (     ) питання та питання з низькою кореляцією (від’ємний 
коефіцієнт Пірсона). При цьому проводилося об’єднання питань, що мали схожі умови. Це 

дало змогу збільшити кількість завдань, що увійшли в кориговану матрицю. Найбільшої 

достовірності результатів вдається досягнути для тих питань, які фігурують у тесті 

щонайменше 10 разів. Тому достатню точність результатів можна отримати для потоків з 

кількістю студентів більше 50. 

Незважаючи на малу кількість тестованих, результати тестування добре корелюють з 

середніми оцінками студентів протягом навчання. Як наслідок: проведення тестового сеансу 

за допомогою програми Opentest дало змогу оцінити рівень засвоєння студентами матеріалу 

за різними темами та визначити коло питань, які необхідно з тих чи інших причин 

виключити з масиву тестових питань. Для повної достовірності аналізу масиву тестових 

питань потрібно щонайменше 200-300 тестованих. Питання переведення оцінки за 

тестування у семестрову або модульну оцінку залишається відкритим і потребує подальших 

досліджень. Очевидно безпосереднє переведення оцінки тестування у підсумкову оцінку є 

недоцільним. Застосування програми в рамках оцінювання залишкових знань можливе лише 

для великих потоків за умови вироблення спільних підходів до шкалювання. 
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УДК 709;4;710.5 

Організація оцінювання якості та контролю знань студентів 
з математичних дисциплін у віртуальному навчальному 
середовищі Львівської політехніки 

Білущак Г. І., к.ф.-м.н., доц. каф. ОМП 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

Засоби автоматизованого контролю знань ВНС ЛП є ефективним інструментом 

аналізу результативності навчання. Використання ВНС ЛП дозволяє якісно змінити рівень 

самостійної роботи за рахунок посилення мотивації навчання, розширення можливості 

подачі інформації, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, розширення та 

ускладнення навчальних завдань, запровадження об'єктивного контролю за діяльністю 

студентів та скорочення часу контролю, здійснення оперативного зворотного зв`язку. 

Сучасні засоби контролю знань ВНС ЛП містять вбудований апарат нагромадження 

статистичних даних про роботу користувача, за якими здійснюється оцінювання результатів 

цієї роботи. Автоматизовану систему контролю за знаннями студентів можна застосовувати 

не лише в режимі контролю, але й в режимі самоперевірки (наприклад, перед колоквіумом, 

контрольної чи лабораторною роботами). Зауважимо, що останній режим роботи, по-перше, 

привчає студентів до самоконтролю і підвищує рівень їх самостійності, а по-друге, орієнтує 

студентів на пізнавальну активність, де метою і мотивом дій виступає не кількісний 

результат, а бажання отримати об'єктивну інформацію про рівень своїх знань з тим, щоб 

свідомо планувати свою подальшу навчальну діяльність. ВНС ЛП дозволяє створити базу 

питань розбиту на різні категорії. На основі цих питань створюється тест. Змінюючи вагу 

питання в тесті можна використовувати одне питання для самоконтролю, захисту 

розрахункових робіт, допуску до лабораторних робіт, іспитів та перевірки залишкових знань. 

Наведемо приклади запитань різних категорій. 

o Питання виду так/ні 

1. Повторною називають вибірку, при формуванні якої відібраний об’єкт після реєстрації наявності чи 
відсутності досліджуваної ознаки, знову повертають в генеральну сукупність перед наступним 
відбором. 

так ні 
 

o Питання на одну правильну відповідь 

2. Тег <FRAME>…</FRAME> є тегом створення 
А) нової веб-сторінки; Б) фреймів; В) таблиці стилів; Г) заголовку вікна; Д) списків. 

 

o Питання на кілька правильних відповідей (Питання на мульти-вибір) 

3. Інтерполяційний многочлен можна побудувати методом: 
А) правих прямокутників; Б) Ейлера; В) Ньютона; Г) трапецій; Д) Лагранжа. 

 
4. Які з наведених диференціальних рівнянь є лінійними: 

А)          ; Б)             ; В)               ; Г)          ; Д)           . 
 

o Числове питання 

5. Чому дорівнює 
   

    функції         
 в точці         ? 

А) – 4; Б) – 3; В) 6; Г) 2. 
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6. Якого значення набуде змiнна p пiсля виконання команд: p:=3; while p<10 do p:=2*p-1; p:=p+2? 
А) 3; Б) 9; В) 11; Г) 10; Д) 19. 

 

o Обчислювальне питання (з генерацією випадкових даних за певним шаблоном) 

Ця категорія дозволяє генерувати множину даних, використовуючи деякий параметр, 

при цьому параметр   – довільне дійсне число з деякого інтервалу (наприклад,   
        ). 

7. Перемножити матриці 

(
    
      
      

) і (
    

   
    

) 

 
8. За даною вибіркою обчислити основні числові характеристики: вибіркове середнє; вибіркову 
дисперсію; моду; медіану; асиметрію; ексцес. 
Вибірка задається таблицею 

                    

   17 29 45 68 
 

 

o На додавання одного слова чи кількох речень 

9. Обсягом вибірки називають… 
 

o Питання на відповідність 

Ця категорія питань пропонує два варіанти: вибір правильно відповіді з меню, або 

питання на відповідність з перетягуванням. 

10. Впорядкувати умови прийому нульової гіпотези     
    

   відповідно до альтернативних гіпотез 

1)     
    

 ; 2)     
    

 ; 3)     
    

 . 

А)     
     

 ; Б)     
     

 ; В)      
      

       
 . 

 
11. Впорядкувати відповіді відповідно до запитань: 

1) Інтерполяційний многочлен можна побудувати …  
2) Інтеграл можна наближено обчислити за … 
3) Задачу Коші можна розв’язати … 
4) Розв’язки лінійних алгебраїчних рівнянь   знаходимо … 
5) Розв’язки рівнянь в частинних похідних знаходимо … 
6) Розв’язки системи лінійних алгебраїчних рівнянь знаходимо … 

А) методом Ейлера; 
Б) формулою парабол; 
В) методом Лагранжа; 
Г) методом бісекції; 
Д) методом сіток; 
Е) методом Зейделя. 
 

o Відповідь-файл 

12. За даною вибіркою побудувати гістограму (або функцію розподілу і її графік, або побудувати 
пробіт- графік, або побудувати і перевірити гіпотезу про розподіл генеральної сукупності за критерієм 
Пірсона). 
 
13. Скласти блок-схему. 
 

1. Збірник нормативних документів Національного університету "Львівська політехніка" / за 

ред. професора Ю.Я. Бобала. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська 

політехніка", 2008. – С.173. 
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УДК 537.6+53.07:378 

Заміщення функції балістичного гальванометра 
за допомогою аналогової інтегруючої схеми 

Романюк Г. В., к.х.н., доц. каф. ЗХ 
Романюк М. М., к.ф.-м.н., доц. каф. ЗФ 
Романюк О. М., студент групи АВ-31 ІЕСК 

 Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна) 

 

У курсі лабораторного практикуму з фізики для вимірювання заряду, який протікає у 

колі за час короткого електричного імпульсу часто використовується балістичний гальвано-

метр. Останній являє собою спеціалізований вимірювальний прилад магнітоелектричної 

системи, рухома частина якого має відносно великий момент інерції. Якщо через рамку 

приладу протікає короткий імпульс електричного струму, то на останню діє момент сили, 

залежний від сили струму     , площі витків   рухомої рамки приладу, кількості витків у 

рамці   та синуса кута   між нормаллю до площини рухомої котушки приладу та силовими 

лініями магнітного поля (у більшості приладів він постійний, та рівний 90): 

                   (1) 

Під час протікання струму буде збільшуватися момент імпульсу рухомої частини приладу 

  ∫   ∫       

 

 

 ∫                    

 

 

   ∫        

 

 

  (2) 

Оскільки імпульс струму короткий, то рамка приладу до моменту його закінчення не вспіє 

помітно повернутися, однак, матиме певний запас кінетичної енергії, як тіло, що володіє 

моментом імпульсу  : 

     
  

  
  (3) 

де   – момент інерції рухомої частини приладу. 

Згідно із законом збереження енергії, при закручуванні пружної підвіски приладу із 

модулем кручення 

  
 

 
  (4) 

на максимально можливий кут, кінетична енергія рухомої рамки повністю перетвориться у 

потенціальну енергію закрученої на кут   підвіски приладу: 

     
     

 

 
  (5) 

Прирівнявши формули (3) та (5), отримаємо 

  

  
 

     
 

 
  (6) 

та кут максимального відхилення рухомої системи приладу 

     
 

√  
   

 

√  
   ∫        

 

 

 
 

 
 ∫        

 

 

 
 

 
    (7) 
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де 

  
√  

   
 

 

 
  (8) 

– ціна поділки приладу у режимі вимірювання заряду, перенесеного коротким імпульсом 

струму. Отже, заряд, який протік через балістичний гальванометр за час короткого імпульсу 

струму є прямо пропорційним до максимального кута відхилення його стрілки від 

положення рівноваги: 

      
√  

   
    (9) 

Однак, балістичні гальванометри класичної магнітоелектричної системи зараз 

зустрічаються рідко. Вони належать до чутливих приладів, які бояться грубих механічних 

поштовхів, перевантаження при протіканні більших струмів у випадку помилкового 

включення, та студентів, які ігнорують правила їх експлуатації. 

Нами запропоновано варіант заміщення таких гальванометрів у студентському 

лабораторному практикумі у роботах, де вимірюється індукція магнітного поля, або 

перевіряється закон електромагнітної індукції за допомогою аналогового інтегратора на 

операційних підсилювачах. У останньому досліджуваний електричний струм заряджає 

конденсатор, причому після закінчення імпульсу струму – напруга на конденсаторі 

   
 

 
 

 

 
 ∫        

 

 

  (10) 

звідки 

  ∫        

 

 

       (11) 

Напруга, до якої зарядився конденсатор, поступає на вхід повторювача на 

операційному підсилювачі, і далі – вимірюється за допомогою аналогового, чи цифрового 

вольтметра. Перевагою даного рішення є те, що заряд на конденсаторі за умови застосування 

операційних підсилювачів з високим вхідним опором, та конденсатора із якісним 

діелектриком – зберігається незмінним тривалий час (десятки хвилин, і більше), що дозволяє 

без поспіху прочитати та записати результати вимірювання, і не потребує формування 

навиків запам’ятовування кута максимального відхилення стрілки вимірювального приладу, 

котра швидко рухається. Пропонована схема інтегратора наведена на рисунку 1. 

 

Рис. 1 Пропонована схема інтегратора 
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Вимірювання горизонтальної складової індукції магнітного 
поля Землі у фізичному практикумі із курсу загальної 
фізики 

Біленька О. Б., к.ф.-м.н., ст. викл. каф. ЗФ 
Романюк Г. В., к.х.н., доц. каф. ЗХ 
Романюк М. М., к.ф.-м.н., доц. каф. ЗФ 
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Традиційно вимірювання горизонтальної та вертикальної складових вектора індукції 

магнітного поля Землі у лабораторному практикумі з фізики часто проводиться на основі 

явища електромагнітної індукції [1]. При цьому котушку діаметром   близько 30 см 

(вибирається, зокрема, із умови зручності у роботі), що містить наперед відому кількість 

витків  , підключену до балістичного гальванометра, чи до спеціалізованого мілівеберметра, 
встановлюють так, щоби площина витків була розташована перпендикулярно до напряму 

відповідної складової вектора індукції        магнітного поля Землі, після чого швидко 

повертають навколо діаметра витків котушки на 180. Завдяки явищу електромагнітної 

індукції, у колі протікає електричний струм, переносячи заряд 

   
  

 
 

      ⁄          

     
  (1) 

де 

                                   (2) 

Вимірявши заряд, та розв’язавши (1) відносно проекції вектора індукції магнітного поля на 

напрям осі котушки, отримуємо шукане значення       . 

Метод фізично бездоганний, проте, вимагає наявності високочутливого балістичного 

гальванометра, які зараз вже є музейною рідкістю, та вимагає коректного, акуратного 

поводження зі сторони студентів, без поштовхів, смикання проводів, чистих та надійних 

контактів. На кінець, досить непросто прочитати максимальне значення відхилення стрілки 

такого приладу, бо світловий «зайчик» із зображенням рисочки – стрілки на шкалі приладу є 

досить широким (близько 15 мм), і рухається до положення максимального відхилення та 

назад на протязі часу, меншого ніж 2 секунди. 

Нами запропоновано інший метод вимірювання індукції горизонтальної складової 

магнітного поля Землі шляхом порівняння її значення зі значенням індукції магнітного поля 

допоміжної еталонної циліндричної котушки (соленоїда). Для порівняння поля, створеного 

всередині соленоїда           , яке є однорідним, може легко регулюватись шляхом зміни 

сили струму в котушці, та легко обчислюється за силою струму  , числом витків   та 

довжиною намотки котушки   

           
    

 
  (3) 

використовуємо магнітну стрілку, наприклад, у складі готового автомобільного компаса із 

рідинною підвіскою, який встановлюємо всередині котушки. 

Для практичного виконання роботи пропонуємо за показами компаса встановити вісь 

котушки вздовж напряму захід – схід, щоби вектор індукції створеного котушкою магнітного 
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поля був перпендикулярним до горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі. 

Далі вмикаємо постійний струм через котушку, і, змінюючи його силу, записуємо значення 

кутів, на які при цьому повернулася стрілка компаса відносно початкового положення до 

ввімкнення струму. Оскільки стрілка буде орієнтуватися вздовж силової лінії, то кут 

повороту стрілки повинен задовольняти умову (див. Рис. 1): 

    
          

      
  (4) 

 

Рис. 1 Зв’язок кута   повороту стрілки компасу з векторами (           та       ) індукції 

магнітного поля 

звідки 

       
          

   
 

 

   
 
    

 
 

    

 
       (5) 

Пропонуємо провести вимірювання підбираючи сили струмів так, щоби кут повороту 

стрілки компаса   змінювався, наприклад, із кроком 10 (від 10 до 70), та обчислюючи 

кожен раз значення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі. Отримані дані 

потім усереднюються. Можна також побудувати графік залежності знайденого значення 

         : якщо експеримент проведено добре, на графіку ми повинні отримати пряму лінію. 
Можна також побудувати також отриману експериментально, та розраховану теоретично 

залежності     , та порівняти отримані результати. 

Результати експерименту можна занести, наприклад, у наступну таблицю: 

    10 20 30 40 50 60 70 Середнє 

             

               

                 

 

Дана версія лабораторної роботи дозволяє обійтися без дефіцитних дзеркальних 

гальванометрів, не вимагає миттєвої реакції студента та рух стрілки компаса (нас цікавить 

стаціонарне значення кута відхилення стрілки), та дозволяє пригадати собі питання про 

силові лінії магнітного поля та принцип суперпозиції для індукції магнітного поля. 

1. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм / за ред. 

І.Є.Лопатинського. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2006. – 204 с. 

2. Загальна фізика: Лабораторний практикум.: Навчальний посібник / В.М.Барановський, 

П.В.Бережний, І.Т.Горбачук В.П.Дущенко, М.І.Шут.; За заг. ред. І.Т.Горбачука. – К.: Вища 

школа, 1992. – 509 с.: іл. 
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Закон Фарадея для електромагнітної індукції часто перевіряють за допомогою 

балістичного гальванометра, перевіряючи експериментально залежність заряду, який 

протікає при зміні магнітного потоку    через витки вимірювальної котушки, змінюючи 

магнітний потік, створений первинною обмотку у формі довгого соленоїда 

  
  

 
  (1) 

Тут   – повний опір вимірювальної котушки, з’єднувальних проводів, та балістичного 

гальванометра. 

Нами запропоновано змінити процес вимірювання, та пропускати через первинну 

обмотку (соленоїд, що створює магнітний потік у вторинній вимірювальній обмотці) змінний 

струм, що змінюється за гармонічним законом. У цьому випадку експериментальна 

установка буде працювати, як трансформатор із немагнітним осердям, яке пронизує 

магнітний потік 

           
         

  
     

       

  
            (2) 

Згідно із законам електромагнітної індукції Фарадея, на виході вторинної обмотки 

буде індукуватися електрорушійна сила індукції рівна 

   
   

  
 

       

  
   

 

  
[       ]  

       

  
             (3) 

Отже, на виході вторинної обмотки електрорушійна сила буде змінюватися за 

гармонічним законом, і при цьому залежатиме від кількостей витків у первинній    та 

вторинній    обмотках, довжини намотки первинної котушки    та площі витка  , а також 
від амплітудного значення сили струму у первинній обмотці   , та частоти струму 

       (4) 

Ми пропонуємо експериментально вивчати залежність        (підтримуючи постійну 
частоту, у найпростішому варіанті – використовуючи струм із технічною частотою 50Гц), та 

      при фіксованому значенні сили струму у первинній обмотці. Вказані вимірювання 

експериментально простіші, ніж при використанні балістичного гальванометра, бо читання 

значення е.р.с. із шкали вольтметра може проводитись достатньо повільно, без необхідності 

визначити максимальне відхилення стрілки балістичного гальванометра у процесі її руху. 

Вивчення залежності       допомагає зрозуміти, чому у малогабаритній апаратурі 

використовують трансформатори, що працюють на вищих, ніж технічна, частотах 

(наприклад, 400 Гц у бортовій апаратурі літаків, ультразвукові частоти у блоках живлення 

сучасних телевізорів, комп’ютерів та економних люмінесцентних ламп). 
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Традиційно вимірювання – прецизійне вимірювання – електрорушійної сили джерела 

струму звичайно виконується компенсаційним методом [1], у якому електрорушійна сила 

досліджуваного джерела струму порівнюється з відомим регульованим спадом напруги. 

Останній у найпростішому випадку знімають із двох контактів змінного опору, ввімкнутого 

у ролі потенціометра, та підключеного до стабільного джерела постійного струму. 

Індикатором компенсації служить гальванометр, ввімкнений у коло досліджуваного джерела, 

який за умови компенсації показує нульове значення сили струму через джерело. 

Така традиційна схема вимірювань передбачає наявність еталонного джерела е.р.с. 

(нормального елемента), та хоча би двох досліджуваних джерел струму, е.р.с. яких 

вимірюють студенти. Останні в умовах «конвеєрного» виконання лабораторних робіт 

студентами (по 4 лабораторні роботи щодня), та враховуючи можливі помилки при складанні 

вимірювальної схеми, працюють обмежений час, після чого вимагають заміни.  

Застосування у ролі досліджуваних джерел акумуляторів мало полегшує обслугову-

вання лабораторних установок, бо вимагає практично щотижня підзаряджати та обслуговува-

ти 16 акумуляторів. На кінець, у процесі заряджання виділяється водень, а через недостатньо 

герметичні прокладки просочуються розчини лугів, чи кислот, які постійно виділяються у 

повітря лабораторії, шкодячи здоров’ю співробітників лабораторії, студентів та викладачів.  

Нами запропоновано замінити акумулятори напівпровідниковими стабілізованими 

джерелами живлення, які не вимагають попередньої щотижневої підзарядки та контролю, 

корекції складу, чи повної заміни електроліту. Такі джерела живлення мають значний термін 

безвідмовного функціонування, вбудовані трансформатори, котрі забезпечують відсутність 

гальванічного зв’язку із електромережею змінного струму, та не виділяють у повітря 

шкідливих хімічних речовин, та забезпечують негайну готовність до виконання лабораторної 

роботи зразу після включення. 

Для того, щоби не ставити по два стабілізатори на кожну лабораторну роботу, два 

різні значення напруги на виході отримуємо, приєднавши два подільники напруги до виходу 

стабілізатора (див. рис.); це, 

якщо використати змінні 

опори, дозволяє легко 

виставити на кожній 

лабораторній роботі свої 

значення вихідних напруг, і 

позбавить змісту списування результатів вимірювань від сусідів. 
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