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INFORMATIONAL SYSTEM FOR THE EDUCATIONAL PROCESS
AUDIT (ELECTRONIC DEANERY SYSTEM)
Demkiv Solomiia
Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv
Faculty of Applied Mathematics and Informatics
solomiia.demkiv@gmail.com
With a rapid development of computer technologies our live is getting more
and more faster. To find out news you don’t need to wait, you just need to surf
the Internet. But when it comes to studying process the information isn’t
spreading so quickly. For the results of the written test students should wait at
least for the next lesson, for example. That is the place where the idea of
Electronic Deanery System came.
Electronic Deanery System is a Web application for universities and high
schools, the main goals of which are:
 Transacting of the electronic analogue of the current paperwork at the
university (attendance and progress journals and notes, credit and exam
notes, passing exams after failure notes).
 Automated filling in of journals and notes.
 Speeding up of the informational exchange between the users of the
system and retrieving of all the necessary information.
 Growing up of the evaluation clarity and objectivity.
 Generation of up-to-date ratings (students are able to compare their
educational achievements with others).
Electronic Deanery System is developed with use of modern technologies,
methodologies and approaches. The core technology of the system is ASP.NET
MVC web application framework which implements the model-view-controller
(MVC) pattern. It is open-source software developed by Microsoft. Interactions
with an MVC application follow a natural cycle of user actions and view updates,
where the view is assumed to be stateless. This fits nicely with the HTTP requests
and responses that underpin a web application.

Picture 1. MVC model.
For providing of quick, easily understandable and convenient way of database
design the Code-First approach of Entity Framework is used. With the CodeFirst approach, developer can focus on the domain design and start creating
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classes as per the domain requirement rather than design a database first and then
create the classes which match his or her database design. Code-First APIs will
create the database on the fly based on specified entity classes and configuration.

Picture 2. Code-First EF model.
For easier setting up and configuring system database also was used Ninject
Dependency Injection and Moq technologies. With Moq framework developer
can create fake instances and test the database architecture without actually
creating it. And Ninject helps to easily switch from fake instances to real already
well build database.
With use of such technologies the application becomes well structured, flexible
to changes, easy testable with unit tests.
Electronic Deanery System has such roles: super admin (rector), admin (dean),
teacher and student. All of them has different rights and responsibilities. The
main implemented functionality allows users to see schedules, watch/edit auto
journals. Journals are auto generated for each group and subject with two mods:
for marks and for lesson attendance and notes. Also there is an ability to print
journals with actual data.
Therefore developed Informational System for the education process audit
allows to speed up knowledge sharing and organize communication between all
members of the system. Talking about the future plans, the application will grow
in a social network where users are notified with some news or other user’s
activity. Also will be implemented more electronic analogies of real paper
documents and smart transfer of students to the next course.
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THE HISTORY OF CIPHER MACHINES AND CODE-BREAKINGS
Malchyk Uliana
Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv
Faculty of Applied Mathematics and Informatics
ulyanka.malchyk@gmail.com
Cipher devices are used to make messages unintelligible to all except the
intended recipient. Essentially, they work by replacing the letters or numbersr in
a message with other letters or numbers. Early cipher devices used simple letterfor-letter substitution, in which a given letter is always enciphered as the same
other letter. In the 1920s, French and American cryptographers (cipher experts)
developed machines that used polyalphabetic substitution. In this more
sophisticated method, a given letter may be substituted by a different one from a
range of different alphabets each time it occurs.
Spies, diplomats, military personnel, and others often relied on cipher
machines to protect the secrecy of their messages during World War II. Messages
enciphered by means of the German Enigma cipher machine and the Japanese
Alphabetic Typewriter 97 were deciphered by code-breakers working in special
establishments in both Britain and the United States.
Germany’s strategy in World War II was to wage a war of total mobility of
land, at sea, and in the air. This requires the fastest and most secret
communications possible, and the Enigma cipher machine, originally designed
to protect the secrecy of business, was adopted for this purpose. Versions of the
Enigma were developed for use in different German organizations, such as the
armed forces, the security and the intelligence services, and the diplomatic corps.
German refinements to the Enigma increased the complexity of the cipher
continually throughout the war. In the 1943 the first computer in the world was
needed to break it. The ability to break the Enigma cipher is seen by historians
as a major contributory factor in the Allied victory in the war.
1. H. Keith Melton The Ultimate Spy Book/H. Keith Melton, William
Colby, Oleg Kalugin – New York, DK, 1996. – 178.
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І USAGE AND COMPARATIVE DESCRIPTION OF BEST STRATEGY
SEARCH METHODS IN GAME MADE WITH UNITY GAME ENGINE
Protasenya Andrew
Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv
Faculty of Applied Mathematics and Informatics
AprotaseniaDante@gmail.com
In modern computer games - artificial intelligence (AI) plays a huge role.
It generates behavior of computer system based on the player's actions. Such
intelligence can often be pretty simple enough for large-scale games, or rather
difficult for board games and the like. The main methods used in implementation
of AI - is the search of information in the decision tree.
The decision trees in board games are called game trees. These trees,
represent all possible moves that can be done in game. For example: in a ‘TicTac-Toe’ these tree contains 255,168 nodes.
To guarantee the best possible outcome of such search (the optimal course
of the game from current tree) from variations of possible strategies, and in order
to obtain victory in current game - we consider the following methods: Minimax,
Negamax, αβ-pruning, ProbCut, Monte-Carlo tree search, NegaC*, ABDADA.
Methods Minimax, Negamax, αβ-pruning, ProbCut have been reviewed in
previous work.
Monte-Carlo tree search is a Best-First search algorithm based
on random playouts. It means that this method determines the best strategy based
on various simulations of random games, from any possible position, and selects
the best from them based on a largest number of winning parties (for some
player) which can be achieved by going through that move.
The method consists of four strategic phases: Selection, Extension,
Simulation and Backpropagation. In the first phase, according to some criteria
(mostly used criterion is UCT) – current tree is traversed from the root until it
selects some leaf node that haven’t been added to the tree yet. In the second
phase, the following node is being added to our decision tree. The third - the
game is being simulated until its very end (either of the players wins, or draw).
At the final phase - we propagate result through the tree, it means that we return
by the path that we made - back to the root of a tree - changing values of nodes
that correspond to the player who won in the following simulation.
NegaC* - this method was proposed by Kevin Kaplan in 1982. The idea of
this method is to convert Depth-first in Best-First Search. This method uses the
null window searches of a fail-soft αβ routine, and to use the bounds that are
returned from a bisection scheme.
Through the usage of null window searches on αβ-pruning - NegaC* can
effectively reduce the search space of a tree, and to remove the cause of minor
instability of fail-soft methods (in fail-soft we use >= instead of > and <= for <)
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– bisection scheme comes onto the stage – selecting midpoint where the best
result should be found.

Fig. 1. Monte-Carlo phases
ABDADA (Distributed Alpha-Beta Search with Eldest Son Right) - is a
loosely synchronized, distributed search algorithm. This algorithm is based on
the principle of YBWC and αβ*. From first it retains the basic concept to allow
parallel search only if the eldest son has been fully evaluated, and from the other
one - algorithm retains simple recursive control structure similar to those of a
serial algorithm. This method also uses transposition table (TT) for each node to
store additional data (such as number of processors currently searching it).
ABDADA can be described in 5 steps:
1. TT is cleaned up from data.
2. Each processor starts its work simultaneously at the root of the tree search.
3. When a process enters the site - an entry in the TT increases.
4. When the process leaves the site - an entry in the TT decreases.
5. The analysis carried out as follows:
5.1. The eldest son is analyzed, regardless of the activities of other processors
5.2. Next, all the other sons who are currently not analyzed by other
processors are analyzed
5.3. At the final stage any remaining sons not yet analyzed are searched (a
record in the TT describes whether the node was passed)
These algorithms increase the efficiency depending on the number of
allocated processors, in Monte-Carlo as the number of allocated processors
increase - the amount of time used to make all needed simulations decrease. In
ABDADA when only one process is allocated - it becomes standard αβ-pruning.
According to specialized sources, we know that every game uses distinctive
method that is best for her. In addition, these methods can be used in conjunction
with learning algorithms (such as neural networks)
1. Repository of information about programming computers to play chess.
Resource link: https://chessprogramming.wikispaces.com
2 Ian Millington. Artificial Intelligence for Games-2006, chapter 8, Elseiver INC. pp 652-670
3. Mark H.M. Winands and Yngvi Bj¨ornsson. Evaluation Function Based MonteCarlo LOA. Maastricht University, Maastricht, The Netherlands - 2010
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НФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА LNU COMPASS
Білик О. З., Трицецький В. С.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
volodja.extrim@gmail.com, lesykbilyk@gmail.com

Часом в студентському житті
виникають ситуації, коли треба швидко
знайти потрібну аудиторію, а ви не добре
орієнтуєтесь в будівлі університету.
Причини можуть бути різні: ви гість,
першокурсник, з іншого факультету,
забули розташування аудиторії, або
просто не часто відвідуєте alma mater.
Звідси виникла ідея створення
мобільних додатків на платформи iOS та
Android, які б містили в собі карти
університету.
Для відображення карти Львова в
додатках використовується Google Maps
з нанесеними на неї маркерами. Ці
маркери – це позначення будівель
університету, або закладів, які надають
сервіси актуальні для студентів.
Карти поверхів ми відображаємо у
векторному форматі SVG. Даний підхід
дозволяє зберегти чіткість зображення
карти під час її масштабування.
Для отримання інформації про
аудиторію потрібно виділити її на карті
поверху. Базовою інформацією є кількість розеток, рівень сигналу WiFi,
наявність проектора і т. д. Даний перелік можна розширяти. Вся інформація
зберігається в базі даних на сервері.
Для зручності в процесі розробки і належної синхронізації між
розробниками використовуємо систему контролю версій Git. Приватний
репозиторій маємо на Bitbucket.
Мобільні додатки з базовим функціоналом будуть розміщені на App
Store і Play Market для вільного скачування. Тож Ви зможете користуватися
ними вже з наступного навчального семестру.
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Середовищем
розробки
для
платформи Android є офіційне Android
Studio, нам було не обійтися без Android
SDK, і також системи Gradle, яка
використовується середовищем для
побудови аплікацій. Звісно, на Android
програмували на мові Java. Для
полегшення роботи з базою даних
використали OrmLite. При завантаженні
файлів зі сервера створюється окремий
потік, котрий повідомляє прогрес
користувачеві. Для відображення плану
поверху слугує WebView, яке вміє
відповідно рендерити SVG формат.
Для написання додатку на iOS
використовувалося середовище Xcode.
Робота з базою даних організована за
допомогою CoreData. Взаємодія з
сервером
(мережеві
запити)
забезпечується додатковою бібліотекою
Alamofire. Програма написана на мові
SWIFT. Для роботи з векторними
зображеннями використовуємо SVGKit.
CocoaPods допомагає швидко встановлювати і оновлювати додаткові
бібліотеки.
Система адміністрування мобільних додатків це по суті веб- аплікація
(працююча на сервері програма, з якою користувачі можуть взаємодіяти
через браузер). Вона побудована з використанням Spring Framework,
бібліотек jQuery та jQuery UI. Для позначення аудиторій застосували
бібліотеку Go.js. Адміністратор даної системи має можливість
додавати/редагувати/видаляти контент, який буде відображатися на
мобільних додатках, а саме: позначені будівлі, карти поверхів, позначені
аудиторії, довільну інформацію про аудиторії. В майбутньому планується
перевести функціонування даної системи і саму базу даних на сервер
університету.
1. http://developer.android.com
2. https://developer.apple.com/library/ios/
3. https://github.com/
4. https://bitbucket.org/
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ІНТЕРАКТИВНИЙ СЕРВІС НАВІГАЦІЇ ПО УНІВЕРСИТЕТУ
Волянська В. Р., Гавриляк А. Р.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
volyanska.v@gmail.com, vipandriy27@gmail.com

Багато часу людина витрачає на шлях додому, роботу і т.д. Для
його економії потрібно визначати найбільш вигідний маршрут наперед.
Пояснити шлях за допомогою малюнка, схематичного плану, географічної
карти чи об’ємної візуалізації набагато простіше, ніж описати його
словами. Зараз 3D-технології стали нормою і користуються значним
попитом. На багатьох сайтах музеїв, театрів та навчальних закладів є
можливість онлайн 3D-туру дворами, кімнатами і коридорами цих
будівель. Метою нашої роботи було створити таку 3D карту для головного
корпусу Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка б
полегшила пошук правильного, а головне найшвидшого маршруту по
університету.
Для реалізації поставленого завдання було використано мови
програмування Ruby [2] і JavaScript, а також низку сучасних технологій і
фреймворків (ROR, Canvas, HTML5, CSS3, PostgreSQL).
Робота із знаходженням найкоротшого шляху включала в себе
декілька етапів: кодування карти, утворення зваженого графа, пошук
шляху, візуалізація результату.
Для візуалізації тривимірної графіки було використано мову
WebGL [4]. Вона містить необхідні математичні операції (матриці,
кватерніони і т. д.) для створення такої графіки. Для зменшення складності
і часу програмування використано ряд бібліотек, в тому числі
кросбраузерна бібліотека Three.js, за допомогою якої реалізовано 3D-карту.
Основні вимоги до інтерактивної карти:
● Зручний перегляд панорами
● Перегляд планів поверхів із можливістю інтерактивного
пересування
● Задання початкової і кінцевої точки маршруту
● Знаходження найкоротшого маршруту
● Активні елементи для користування та переходу між кімнатами
● Зручний пошук необхідних аудиторій
Обравши сферичну реалізацію панорами, ми досягли рівновіддаленої
відстані візуально однакових активних елементів. Для побудови 3Dкартинки ми обрали камеру з перспективною проекцією, яка відображає
сцену так, що об'єкти, які знаходяться далі, завжди виглядатимуть
меншими. Саме така поведінка потрібна від тривимірної сцени. За
допомогою алгоритму А* (А star) [1] було реалізовано знаходження
найкоротшого маршруту. Бібліотека D3.js [3] дала можливість зручного
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перегляду схеми будівлі (Drop&Drag і Zooming).

Рис 1. Знайдений шлях
У кінцевому результаті була отримана інтерактивна карта, за
допомогою якої можна знайти оптимальний шлях і влаштувати екскурсію
по головному корпусу Львівського національного університету ім. Івана
Франка, не виходячи з дому.
1.
2.
3.
4.

Introduction to A* [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html.
Russ Olsen — Eloquent Ruby, Addison-Wesley, 2011.
Scott Murray — Interactive Data Visulialization for the Web, 2013,
O'Reilly Media.
Tony Parisi — Programming 3D Applications with HTML5 and WebGL;
2013, O’Reilly Media, Inc.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ .NET
Довганик О. А., Левус Я. Ю.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
ksenia_dovg@ukr.net, levus_slav@hotmail.com
На сьогодні розробка веб-застосунків є популярним і затребуваним
напрямком програмування. Доступний широкий спектр методів, практик,
підходів, технологій, що робить особливо складним етап планування і
проектування.
При побудові веб-застосунку дуже важливим є вибір архітектури.
Найбільш часто використовують MVC або 3-tier architecture паттерн.
Кожен з них має свої переваги, скористатися якими можна і в сукупності,
об’єднавши ці два підходи у так званий гібридний (рис. 1). У результаті
отримуємо спосіб удосконалення розробки як інтерфейсів користувача для
різних пристроїв та браузерів (MVC), так і
високопродуктивних,
масштабованих, розширюваних і краще підтримуваних серверних
інфраструктур (3-tier).

Рис. 1
Рис. 2
В межах вибраної гібридної архітектури розглянемо підхід (рис. 2)
структурування компоненти «Model», яка займає рівні бізнес-логіки та
оперування даними (business and data tiers).
Зв’язок між реляційною базою даних та ООП-застосунком
реалізується за допомогою інструментів ORM. Для ADO.NET таким
інструментом є Entity Framework. Він дозволяє отримати узгоджену пару
«база даних – класи моделі» одним із трьох способів – code first, model first
або database first – і здійснювати взаємодію між її компонентами.
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Загалом, при організації взаємодії з базою даних за допомогою Entity
Framework є декілька аспектів, які вимагають особливої уваги ще на етапі
проектування.
Поширеним є використання паттернів Repository (або Generic
Repository) і Unit of Work для реалізації обгорток CRUD-операцій. В той
же час об’єкт типу DbContext, який містить у собі всі дані і через який
відбувається взаємодія з базою даних, так само являє собою реалізацію цих
паттернів, завдяки чому доволі частою є і відмова від надбудови шарів для
Repository і Unit of Work між Entity Framework і підрівнем сервісів.
Іншим важливим питанням є життєвий цикл об’єкта типу dbContext в
контексті проблем конкурентності, які можуть виникнути. Для вебзастосунку вибір зазвичай випадає на instance-per-web-request тип. Один
запит може складатися з декількох бізнес-трансакцій, тому розрізняють
створення одного екземпляра DbContext на одну бізнес-трансакцію або на
декілька бізнес-трансакцій. У першому випадку достатньо оптимістичного
контролю за паралелізмом (optimistic concurrency control), у другому
необхідний песимістичний контроль за паралелізмом (pessimistic
concurrency control). Правильно реалізований песимістичний контроль за
паралелізмом передбачає відкриту транзакцію з правильним рівнем ізоляції
бази даних протягом усього періоду існування об’єкта DbContext.
На підрівні сервісів розміщують всі операції, необхідні для реалізації
бізнес-логіки. Також тут відбувається перехід від класів-моделей Entity
Framework до DTO. Такий перехід можна здійснювати, зокрема, за
допомогою OOM-бібліотеки AutoMapper.
На рівні презентації (presentation tier) можна використовувати
широкий спектр бібліотек і технологій в залежності від очікувань до
зовнішнього вигляду і поведінки сайту. Традиційно використовують CSS і
Bootstrap для стильового оформлення, а при бажанні перекласти частину
роботи з сервера на клієнта - JavaScript. Зручною і багатофункціональною
є JavaScript-бібліотека AngularJS. Вона дозволяє створювати динамічні
веб-застосунки в стилі Single Page Application.
В процесі дослідження створено та розробляється веб-застосунок на
основі вибраних підходів та технологій.
1.
2.
3.

4.

Mehdi El Gueddari. Managing DbContext the right way with Entity Framework 6:
an in-depth guide. – Режим доступу : http://mehdi.me/ambient-dbcontext-in-ef6/
Peter Rawsthorne. MVC in a three-tier architecture. – Режим доступу :
http://criticaltechnology.blogspot.com/2011/10/mvc-in-three-tier-architecture.html
Christos Sakellarios. ASP.NET MVC Solution Architecture – Best Practices. –
Режим доступу : http://chsakell.com/2015/02/15/asp-net-mvc-solutionarchitecture-best-practices/
John Hannan. Choosing the Right JavaScript Framework for the Job. – Режим
доступу : https://www.lullabot.com/articles/choosing-the-right-javascriptframework-for-the-job
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Кобевко А.Т., Павленко П.В.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
Anneaptolemkob@gmail.com pete.pavlenko@gmail.com

Для багатьох людей контролювати свій бюджет є важко, оскільки для
цього потрібна велика самодисципліна, сумлінність у записуванні доходів
і витрат; усвідомлювати скільки грошей можна витратити. Крім того, для
раціонального використання своїх коштів, потрібно аналізувати витрати і
прибутки і приймати відповідні управлінські рішення.
З огляду на актуальність даної проблеми, нами запропоновано і
реалізовано фінансово-бухгалтерську програму “HOME BOOKKEEPER”,
яка допомагатиме контролювати власний бюджет. На основі зібраної
статитистики про прибутки та видатки, програмою здійснюється
фінансовий аналіз (на базі обраних методів та засобів) і візуалізується для
подальшого аналізу. У програмі передбачено можливість обчислювати
розмір виплат за кредитом, розрахунок депозиту тощо.
Для розробки настільних додатків є ряд програм і бібліотек, які
призначені для створення настільних графічних інтерфейсів, включаючи
Qt, GTK, Swing в Java і AWT та інші. Але вартість розробки таких програм
є високою і вимагає великого обсягу написаного програмного коду. Також
виникають проблеми з використанням додатків під керуванням різних
операційних систем.
Програма реалізована з використанням технології клієнт-сервер. Ядро
Atom Shell забезпечує можливість створення настільних додатків з
доступом до системних ресурсів з використанням популярних вебтехнологій (HTML, CSS і JavaScript). Фреймворк базується на платформ
io.js (Node.js розширений з кращого підтримкою нових функцій) і веббраузері Chromium (з відкритим програмним кодом, частина з Google
Chrome).
Atom Shell складається з трьох основних частин:
● Browser-side - несе відповідальність за бізнес логіку і доступ до
даних
● Render-side - несе відповідальність за UI(візуалізатор)
● Modules - міст між Browser-side і Render-side, що допомагає
контролювати життєвий цикл додатка.
Клієнтська частина програми розробляється за допомогою фреймворків
AngularJS, Bootstrap, графічної бібліотеки ChartJS, мови розмітки HTML,
CSS,.
AngularJS дозволяє створити односторінковий застосунок (single page
aplication). Односторінковий застосунок – це веб-застосунок, який
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вміщується на одній сторінці з метою забезпечити користувачу інтерфейс
близький до настільної програми.
Для зберігання даних використовуємо об’єктну базу даних IndexedDB,
яка набагато краща, ніж веб-сховище пар ключ/значення, доступне за
допомогою прикладного інтерфейсу Web Storage, оскільки IndexedDB
слугує для зберігання великих обсягів структурованих даних, з можливістю
індексації.

Рис.1. Загальна схема роботи системи
Оскільки проект розробляється командою необхідно контролювати
версії програми. Для цього використано систему керування версіями git, що
дозволяє виправляти конфлікти, додає історію змін та надає можливість
працювати над одним проектом багатьом розробникам. Проект має
відкритий програмний код. Завантажити код додатку можна з відкритого
репозиторію github (https://github.com/neaptolem/home_bookkeeper) .
1.

2.
3.
4.
5.

Atom Shell Architecture [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL
https://github.com/ilyavorobiev/atom-docs/blob/master/atomshell/Architecture.md – Назва з екрана
AngularJS: Tutorial: Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
URL https://docs.angularjs.org/tutorial – Назва з екрана
CSS Bootstrap [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL
http://getbootstrap.com/css/ – Назва з екрана.
Цегелик Г.Г. Основи економетрії: тексти лекцій/ Г.Г. Цегелик. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 133с.
Мельничин А.В. Основи фінансового аналізу: тексти лекцій/ А.В.
Мельничин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80с.
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Прийнято вважати, що реляційні та об’єктно орієнтовані бази даних
просто непоєднувані, проте дана робота є спробою показати, що їх можна
не тільки поєднати в межах одного проекту, але й отримати від цього
вражаючі результати.
Реляційні бази даних є хорошим вибором для багатьох проектів, проте
існують окремі ситуації, де їхнє застосування призводить до проблем із
продуктивністю.
Завданням цієї роботи є знайти вихід з однієї із таких ситуацій, а саме
- уникнути проблем з продуктивністю при наявності відношення багато до
багатьох, яке неодмінно виникає при проектуванні мереж. Розглянемо
мережу вузлів, котрі з’єднані між собою (прикладом може бути будь-яка
соціальна мережа, або нейрони нашого мозку). З точки зору реляційних баз
даних для представлення даної ситуації потрібно дві таблиці: одна для
самих вузлів, а інша для представлення зв’язків між ними.
Якщо конкретний вузол, в середньому поєднаний з дванадцятьма або
менше вузлами, то таке рішення працюватиме доволі добре, проте як тільки
кількість вузлів зростає, продуктивність падає надзвичайно швидко[2].
Причиною такої поведінки є те, що для додавання одного вузла, котрий має
N зв’язків, потрібно створити N+1 рядок в БД (один для самого вузла і N
для його з'єднань).
В цьому місці в роботу вступає NoSQL база даних. Концепція
об’єктно орієнтованих баз даних дозволяє зберігати всю інформацію про
вузол в одному об’єкті, всі об’єкти в межах сховища мають унікальний
ідентифікатор і зберігаються в хеш таблиці. Найпопулярнішим форматом
зберігання об’єктів є JSON формат, який дозволяє зберігати інформацію
про об’єкт, як набір ключ-значення величин[1]. Використання такої
концепції дозволяє об’єднати всю інформацію про вузол та всі його
з’єднання в один документ і зберегти його в пам’яті, замість зберігання
N+1 рядка і отримання інформації з об’єднання двох таблиць, шляхом
багаторазового перебору рядків.
На перший погляд здається, що можна повністю замінити реляційну
базу на NoSQL БД, проте існує важливий нюанс, NoSQL БД не
підтримують такої важливої
функціональності, як транзакції та
накладають обмеження в 16Мб на розмір документу. Дана особливість
робить їх непридатними для зберігання інформації про складні операції, які
включають в себе багаторазовий запис інформації у БД протягом одної
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транзакції, а також значної кількості даних (наприклад інформації про
користувача софіальної мережі). Зважаючи на цей факт, було б недоцільно
зберігати всю інформацію про самі вузли в NoSQL БД, тому пропонується
рішення з комбінацією двох підходів. В даній роботі висуваєтья пропозиція
зберігати дані про вузли в реляційній базі, а інформацію про їх з’єднання в
NoSQL БД. Таким чином знімається обмеження на кількість даних про
вузол, забезпечується транзакційність при зберіганні вузлів та зімість
додавання N рядків у таблицю – інформація про з’єднання буде збережена
в одному документі.
Для зберігання вузлів потрібен інтерсептор, який в момент зберігання
вузла із аплікації у БД, перехоплює об’єкт та зберігає інформацію про сам
вузол в реляційну базу даних, а інформацію про всі його з’єднання формує
в один документ і зберігає в NoSQL БД.
Для отримання об’єкта використовується обробник подій, котрий
після запиту вузла з реляційної БД підтягує документ з інформацією про
всі його зв’язки із NoSQL БД і за цією інформацією відновлює сам об’єкт.
Доцільним буде також використати, ліниву загрузку, тобто об’єкт зберігає
тільки ідентифікатори зв’язаних з ним вузлів, а самі ж вузли загружаються
з БД безпосередньо при звертанні до них.
Для того, щоб порівняти результати традиційного підходу та
запропонованого методу, в межах даної роботи, було проведено створення
тисячі вузлів, їх обєднання між собою та отрмання інформації про кожен
вузол. В якості реляційної БД використано MS SQL Server, в якості NoSQL
БД – MongoDB. Як можна бачити на рисунку швидкодія даного підходу в
порівнянні з традиційним в 6 разів вища при встановленні зєднань та в 4
рази вища при отриманні об’єкта з БД.

Рисунок 1 - Швидкодія для тисячі вузлів (с).
Можна зробити висновок, що комбінація реляційної та NoSQL баз
даних, може бути підходящим рішенням для зберігання та обробки мереж
різних типів.
1.

Kristina Chodorow. MongoDB: The Definitive Guide, 2nd Edition//. O'Reilly Media
2013.

2.

Ross Mistry, Stacia Misner. Introducing Microsoft SQL Server 2014 //
Microsoft press 2014
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В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій та
зростання кількості інформації є актуальною проблема вибору зручних та
швидких систем для збереження та доступу до даних. Зараз набувають
популярності та стрімкого поширення так звані NoSQL бази даних. Однією
з таких систем є MongoDB.
MongoDB – документо-орієнтована система керування базами даних
(СКБД) з відкритим вихідним кодом, яка не потребує опису схеми таблиць.
Вона відноситься до швидких і масштабованих систем, що оперують
даними у форматі «ключ-значення». MongoDB підтримує зберігання
документів в JSON-подібному форматі, має досить гнучку мову для
формування запитів, може створювати індекси для різних збережених
атрибутів, ефективно забезпечує зберігання великих бінарних об'єктів в
колекціях.
Проте всі дії з базами даних MongoDB виконують лише консольно.
Користувачам бракує засобів доступу до БД у візуальному режимі. Тому
метою нашого проекту стало створення програми зі зручним віконним
інтерфейсом для керування базами даних MongoDB.
Для розробки даного проекту було використано мову
програмування Smalltalk в середовищі Pharo з використанням фреймворку
Mapless та бібліотеки Spec. Mapless надає зручні засоби для роботи з СКБД
MongoDB, автоматизує створення класів для представлення таблиць в базі.
Spec – це спеціальна бібліотека класів мовою Smalltalk для створення
різноманітних візуальних елементів керування. З її допомогою легко
розробляти віконний інтерфейс користувача.
Розроблений додаток працює в середовищі Pharo і надає такі
можливості: 1) Створення бази даних; 2) встановлення зв’язку з базою
даних MongoDB; 3) виконання основних операцій з базою даних – CRUD
(create, read, update, delete) – її колекціями та записами в кожній такій
колекції; 4) зручний перегляд переліку баз даних та їхнього вмісту.
1. Black A. P., Ducasse S., Nierstrasz O., Pollet D. with Cassou D. and Denker M. Pharo
by Example. – Kehrsatz: Published by Square Bracket Associates, 2010. – 350 p.
2. «Mapless».
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://github.com/sebastianconcept/Mapless
3. «MongoDB»
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/MongoDB
4. «Spec» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spec.st
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ОНЛАЙН-СЕРВІСУ
ГЕНЕРУВАННЯ ПРОГАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З
ВИКОРИСТАННЯМ JAVA-ТЕХНОЛОГІЙ
Мудрий Р. Р., Oстапко А. І.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
mudryiroman93@gmail.com, samuelandriy4@gmail.com
Ми живемо в час новітніх технологій – в час, коли кожен з нас шукає
просте, мінімалістичне і водночас революційне рішення, що дає
можливість не тільки зекономити дорогоцінний час, а й водночас зробити
щось корисне для суспільства і для себе.
Створення та заповнення робочих та семестрових планів дисциплін,
що викладаються у вищих навчальних закладах, потребує від їх
розробників чималих затрат енергії та часу. Кожен викладач повинен
своєчасно забезпечувати навчальний процес планами, готуватися до
занять, займатися науковою роботою тощо. Усе це потребує часу.
Для того, щоб полегшити процес розробки планів, нами
запропоновано та розроблено oнлайн-cервіс для їх автоматизованого
генерування.
Програмний продукт розроблений мовами програмування Java,
JavaScript. Архітектура програми побудована на базі клієнт-серверної
технології, що дозволяє працювати як в локальному, так і в мережевому
режимі.
Серверна частина написана з використанням фреймворка Spring
(Spring MVC, Spring Boot, Spring Data), а також вбудованого сервера
TomCat. Для зберіганя інформації використовується база даних Mongo.
Клієнтська частина написана на мовах розмітки HTML, CSS та мові
програмування JavaScript з використанням фреймворків AngularJS,
Bootstrap.
Онлайн-сервіс для генерування навчальних програм – це ключ до
економії часу, це сервіс, в якому основні елементи будуть генеруватись
автоматично, заповнивши відповідні форми. В кінцевому результаті
отримуємо сформований план чи програму, які не потребують подальшого
редагування.
1. MongoDB University [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL
https://university.mongodb.com/?_ga=1.163627071.1247834283.1455636761 – Назва з
екрана.
2. Walls Craig. Spring in Action / C. Walls, R. Breidenbach /Manning. –
2010. – p. 700.
3. AngularJS: Tutorial: Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL
https://docs.angularjs.org/tutorial – Назва з екрана.
4. CSS Bootstrap [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL
http://getbootstrap.com/css/ – Назва з екрана.
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З розвитком технологій, веб сайт для конференції, став невід’ємною
атрибутикою любої конференції, так як існувала проблема автоматизації і
оптимізації процесу підготовки конференцій, публікацій матеріалів,
реєстрації.
Таке вирішення проблеми спростило організаторам підготовку до
конференції і її проведення.
Ми вирішили не відставати від інших, тому було створено для нашого
вузу сайт, який би допоміг і покращив систему проведення конференцій,
як студентських, так і університетських.
Основні функціональні можливості веб сайту:
 створення і розсипка різного роду оголошень відносно конференцій;
 автоматичний прийом тез доповідей та можливість їх онлайнредагування;
 зберігання статей, доповідей, і різних книжок в pdf форматі;
 створення архіву конференції у форматі зручному для пошуку
автоматична реєстрація учасників;
 можливість підключення платіжної системи для автоматизованої
оплати внесків учасників.
В системі зареєстровані користувачі можуть мати різні ролі, відповідно
до них, кожному користувачу надаються різні привілегії для роботи на
сайті. Користувачі діляться на три групи: адміністратори сайту,
відповідальні за проведення конкретної конференції, директори) та автори,
рецензенти, учасники та ін.
До функціональних можливостей кожної з групи користувачів із
реєстрованих на сайті конференції, належить:
 Адміністратори сайту : налаштування сайту, створення конференції;
надавання ролей відповідальних за проведення конференції; підтримка
у підготовці та проведенні конференції архівування проведених
конференцій.
 Директори конференцій: організація конференції – визначні
проблеми, які будуть висвітлені на конференції, утворює секції, підготовка
до конференції; запрошує рецензентів до надання матеріалів; приймає
рішення відносно поданих матеріалів, консультує рецензентів, повідомляє
доповідачів, складає графік конференції.
 Автори, рецензенти, учасники :
Автори реєструються на сайті, щоб завантажити тези доповіді; можуть
подавати анотації, презентації
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Рецензенти отримують обліковий запис для перегляду матеріалів на
сайті.
 Читачі можуть шукати та читати матеріали в залежності від прав
даних директором конференції.
Сайт було розроблено, як для української аудиторі, так і для іноземців,
тому на сайті функціонує дві мови (українська і англійська), дизайн було
зроблено одночасно і простим в користуванні і одночасно приємним для
перегляду.
Сам веб сайт вже працює і на ньому вже з’явилися перші конференції,
які будуть проходити в університеті. Сайт знаходиться за адресом
http://conferences.lnu.edu.ua/
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В кожного була проблема з друком файлів, коли затрималися на парі, вас
затримав викладач, а коли прийшли, то перед вами величезна черга, яка не
дасть вчасно це зробити, так як максимальна швидкість друку – 23
листочка в хвилину. А стоячи в великій черзі, ви запізнитеся на наступну
пару.
Тому було вирішено створити такий автономний принтер, який би рішив
цю проблему.
Ми створили прототип, який працює за таким принципом:
 Ви на смартфоні/пк вибираєте потрібний вам документ і надсилаєте
його на друк.
 Після надсилання, принтер його друкує і зберігає в окремий лоток.
 Ви приходите, показуєте сканеру QR кодів ваш код, принтер його
сканує.
 Після сканування визначає, в якому із лотків ваш документ і видає його
вам.
Таким чином ви економите час на друці документу, а сам принтер знищує
таке значення як «Жива» черга.
Для оптимальної роботи такого проекту було задіяно штатний принтер,
який друкує до 30 листочків в хвилину, який було підключено до
маленького пк-сервера на базі Linux. Це все вміщено в спеціальну,
антивандальну, сталеву коробку. Також в цій коробці є спеціальний
конвеєр лоточків, в яких будуть зберігатися ваші документи. На зовні
приєднаний спеціальний зчитувач QR кодів, який також підключено до
нашого пк-сервера.
Для роботи з таким принтером вам потрібно використати або спеціальний
сайт- Web аплікацію, через яку можна передати ваш файл на роздрук, або
скачати наш apk файл і встановити на ваш смартфон (на даний час тільки
працює зі смартфона на Android OS 4.2 і вище)
Система оплати виконується через кредитку, яку ви прив’язуєте до свого
акаунту на сайті або до програми на смартфоні. Є можливість надсилання
вашого згенереного QR коду в форматі картинки, тобто ви можете
надіслати файл на друк, а ваш друг може забрати то що надрукував
принтер.
Сам проект знаходиться в beta тестуванні, так як нехватає нашого
бюджету. Самоокупність проекту менше 2 місяців (якщо стабільно працює
1 такий принтер), далі йде проект в прибуток.
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РОЗРОБКА SPA З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ .NET,
HTML5/CSS3 ТА ANGULARJS
Рібій Ю.В., Монастирський Ю.Р.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
ribiy49@gmail.com, yura.monastyrskyy@gmaill.com
Чи помічали Ви на скільки широким стало поняття “Всесвітньої
павутини”? Більшість сучасних сервісів доступні саме через інтернет, що
дозволяє користуватися ними з будь-якої точки планети. Логічно, що і
конкуренція між ними стає все більшою, кожен намагається стати кращим,
зручнішим та приємнішим для свої користувачів, чим завоювати їх
прихильність та симпатію. Досягненню цієї мети тепер сприяють нові та
потужні інструменти: візуальні бібліотеки, потужні фреймоворки та прості
для використання API.
Щоб йти в ногу з теперішніми тенденціями і завоювати
прихильників не лише серед студентів та працівників “Кафедри
математичного моделювання соціально - економічних процесів”, а й усього
університету, був розроблений довідковий веб-сайт, який буде корисним
для використання у навчальному процесі та для знаходження загальної
інформації.
З точки зору користувача сайт є зручний і швидкий завдяки
підходу побудови сайтів SPA (Single Page Application - односторінкова
аплікація). Це означає, що перехід між рубриками сайту відбувається не
перезавантажуючи сторінку, на якій знаходиться користувач, натомість
змінюється лише її контент.

Архітектурним рішенням для цього проекту стала класична 3-шарова (далі
“леєрна” від слова layer - eng. шар) архітектура, що поділяється на рівень
доступу до даних (DAL - Data Access Layer), сервісний рівень (SL - Service
Layer) та презентаційний рівень (PL - Presentation Level).
Якщо детальніше, то DAL є надбудовою над базою даних. У цьому проекті
їх є дві: реляційна (MSSQL Server) та об’єктна (MongoDB). Використання

30

SSCAMI-2016

двох підходів дозволяє з легкістю працювати з різним типом даних.
Повертаючись до леєру, на ньому використано Entity Framework 6 - ORM
для роботи з реляційною базою даних.

SL містить у собі усю потрібну бізнес-логіку сайту та зокрема способи
взаємодії з презентаційним леєром, а саме Web API - RESTful сервіс, що
визначає шлях взаємодії між PL та SL на основі стандартних HTTP запитів.
PL - місце, де користувач побачить кінцевий результат роботи всього,
що було згадано вище. На цьому рівні використано дуже зручний для
розробки фреймворк - AngularJS. Саме він і WebAPI є цими двома
ключовими інструментами, завдяки яким стала можлива динамічна зміна
контенту замість перезавантаження сторінки цілком. Щодо дизайну, було
використано Bootstrap 3 який надає можливості адаптивної верстки, тому
тепер сайт можна переглянути з будь-якого браузера на будь-якому
девайсі.
1.
2.
3.
4.
5.

.NET SPA - http://www.asp.net/single-page-application;
MS SQL Server - https://confluence.atlassian.com/bamboo/microsoft-sql-server289276827.html/ ;
MongoDB - https://docs.mongodb.org/manual/ ;
AngularJS - https://docs.angularjs.org/api;
Bootstrap3 - http://getbootstrap.com/ ; http://getbootstrap.com/getting-started/;
http://getbootstrap.com/css/;
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РОЗРОБКА МЕДИЧНОЇ ІНФОМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
СИСТЕМИ
Саковець П. О., Кот В. В.
Україна, Рівненський державний гуманітарний університет, факультет
математики та інформатики
sakovecp@gmail.com
В наш час через погіршення екологічної і демографічної ситуації,
зміни способу і стилю життя людства різко погіршилось і здоров’я
населення. Уже нікого не здивуєш тим фактом, що кожне нове покоління
більш слабке за попереднє. Це призводить до збільшення кількості
звернень до лікарів і як наслідок затрат на лікування і медицину в цілому.
Динаміка збільшення витрат на охорону здоров’я переважає динаміку
зростання економіки, при цьому зменшується кількість медичних
спеціалістів в порівнянні з ростом кількості пацієнтів та користувачів
медичних послуг. Тому багатьом громадянам послуги кваліфікованих
спеціалістів стають недоступними через наявність довжелезних черг, через
відсутність необхідного спеціаліста на місці проживання, через
неможливість оплатити вартість наданих медичних послуг. Особливо це
було помітно при нещодавньому спалаху епідемії грипу, коли були
летальні випадки через несвоєчасне звернення до лікарів.
Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є зміна способу надання
медичних послуг, а саме впровадженням новітніх технологій в медицину
[1, 3].
Вирішення цієї важливої технічної та соціальної задачі полягає в
розробці он-лайн середовища для збереження персональних даних
користувачів-пацієнтів та користувачів-лікарів, розробці експертної
системи для прогнозування діагнозу пацієнта, а також розробка інтерфейсу
який забезпечить спілкування між пацієнтами та лікарями.
Для реалізації вищенаведеної технічної задачі було використано такі
програмні засоби та мови програмування:
1) Локальний сервер Denwer.
2) Бази даних MySQL.
3) Мови програмування HTML, PHP,CSS, JavaScript.
Зокрема PHP використовували для звернень до бази даних
(зчитування\запис\оновлення), отримання потрібної інформації та
формування динамічних PHP-сторінок сайту відповідно до тих чи інших
умов. Дизайн веб-ресурсу розроблено за допомогою каскадної таблиці
стилів CSS та мови гіпертекстової розмітки HTML вставками кнопок та
банерів, які створено в Adobe Photoshop CS3. Перевірку заповнення форм
реалізували за допомогою JavaScript.
Дослідивши принципи роботи таких існуючих медичних
інформаційних систем як, Doctor ELEKS [2] , Google Health, Microsoft
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Health Vault, MDLiveCare, було побудовано інформаційну систему у
вигляді веб-сайту (Рис. 1) з можливістю доступу для мобільних пристроїв
та персональних комп’ютерів. В цій системі визначені наступні ролі
користувачів: лікар, пацієнт.
Лікар може проводить консультування пацієнта за допомогою обміну
текстових повідомлень, долучати записи до електронної медичної картки
пацієнта та призначати лікування, переглядати журнал записів на прийом
та час і дату прийому, переглядати свій рейтинг, який розраховується за
оцінками його роботи пацієнтами.
При використанні зі сторони пацієнта дана система дозволяє:
● робити пошук та вибір лікаря за різними критеріями: рейтингом,
спеціалізацією, регіоном;
● проводити консультацію з вибраним лікарем;
● проводити попередню діагностику за допомогою експертної
системи та отримання прогнозованого діагнозу хвороби та
рекомендацію до якого лікаря потрібно звернутися;
● можливість запису на прийом до лікаря з вказанням дати та часу
проведення обстеження ;
● оцінювати роботу та професіоналізм кожного лікаря.

Рис. 1. Стартова сторінка ресурсу.
1.

2.

3.

Бунь Р.А. Принципи формування єдиної медичної інформаційної системи
великого міста / Р.А.Бунь, В.О.Качмар, А.І.Хвищун// Луган. інформ. вісн. —
2008. — № 1. — С. 192—194.
Застосування МІС «Доктор Елекс» для автоматизації та управління
діяльністю медичної установи: Методичні рекомендації МОЗ України //
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. — К., 2008.
Назаренко Г.И. Медицинские информационные системы: теория и практика /
Г.И. Назаренко, Я.И. Гулиев, Д.Е. Ермаков. – М.: Физматлит, 2005. – 320 с.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕЯКИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ РАНЦЕВИХ ШИФРІВ
Сапелюк В. Р.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
vsapelyuk3@gmail.com
Проблема захисту інформації шляхом її перетворення, що
унеможливлює прочитання цієї інформації сторонньою особою, ще кілька
десятиліть тому стосувалася головних військових операцій або була
пов’язана із шпигунськими історіями, а не становила предмет широкого
використання. Причиною бурхливого розвитку криптографії, з одного
боку, є використання комп’ютерних мереж, зокрема глобальної мережі
Internet, по яких передаються великі обсяги інформації державного,
військового, комерційного та приватного змісту, що не допускає
можливості доступу до неї сторонніх осіб, а з іншого поява нових потужних
обчислювальних машин зробила можливою дискредитацію низки
криптографічних систем. Без криптографії не було б стільникових
телефонів, банкоматів, цифрового телебачення, Internet платежів тощо.
Криптографія – це наука, що складається з криптографії та
криптоаналізу. Предметом вивчення криптографії є шифрування
документів, а криптоаналізу – дешифрування повідомлень.
Розглянути криптосистеми з відкритим ключем, засновані на задачі
про рюкзак, зокрема задачі про рюкзак з використанням суперзростаючого
вектора. Реалізувати один з прикладів рюкзакової системи. Дослідити дану
систему на стійкість до криптоаналітичних атак, визначити умови
існування та єдиність розв’язку.
Для розробки і використання криптосистем необхідно визначити такі
об’єкти:
●

алфавіт
тексти);

, з допомогою якого записують повідомлення (відкриті

●

алфавіт

назвемо словом (воно може складатися із кількох слів

у лінгвістичному розумінні) в алфавіті
простір повідомлень, або відкритих текстів.
●

алфавіт

, де

, в якому записують криптосистеми, тут

криптотекстів, зокрема дуже часто
●

простір ключів

●

шифруюче відображення

- простір

;

, який складається із слів у деякому алфавіті;
;

-
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●

дешифруюче
відображення

відображення
і

,

при

повинні володіти властивістю:
,

Фіксація ключів

(1)

визначає повідомлення

, за формулою:

,
Аналогічно задається відображення
словами можна сформулювати так: для довільного
відображення

цьому

(2)
.Властивість (1)
дешифруюче

є оберненим зліва до шифруючого

відображення
.Зрозуміло, що відображення
повинно
бути ін’єкцією, тобто повинна існувати принципова можливість
дешифрування. Справедливо зокрема стверджувати, що будь-яка родина
ін’єктивних відображень
може розглядатись як
шифруюча, тобто що для даної родини існують обернені зліва
відображення
, які можуть вважатися
дешифруючими. Зауважимо, що часто у конкретних криптосистемах
шифруюче відображення
крім ін’єктивності володіє також
суперін’єктивністю. Окрім цього, криптосистему називають ефективною,
якщо шифруюче і дешифруюче відображення реалізується швидкими
алгоритмами.
Завдання даної роботи дослідити задачу про заповнення рюкзакаю
Дана задача відноситься до асиметричних алгоритмів. У цих алгоритмах
для шифрування і дешифрування використовують різні ключі, пов’язані
між собою певною залежністю. Ця залежність є такою, що визначити один
ключ, знаючи інший, з обчислювального погляду дуже важко. Один ключ
може бути доступний для всіх, і в цьому випадку немає проблеми для
отримання загального ключа зв’язку. Тому дані алгоритми ще називають
криптосистеми з відкритим ключем.

1. Саломаа А. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. – М.:Мир, 1995.-

318 с.

2. Бабичев С.Г., Гончаров В.В., Серов Р.Е. Основы современной
криптографии. М., 2001.-316 с.
3. Вербіцький О.В. Вступ до криптографії. Університетська математика:
основні курси. ВНТЛ.,Львів, 1998. – 248 с.
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ПРЕДИКТИВНИЙ ТА ПЛАНУВАЛЬНИЙ АЛГОРИТМИ
В МОБІЛЬНОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ЛЬВОВА
Слєпко Р. Т.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
roma.srt@gmail.com
Ефективність
транспортної
інфраструктури міста великою мірою
залежить
від
її
інформаційного
забезпечення. Щодня тисячі жителів та
гостей
міста
Львова
користуються
громадським
транспортом,
завчасно
плануючи свій графік дня. Сучасні
інформаційні
технології
спроможні
спростити та покращити повсякденне
життя мешканців мегаполісів.
Метою роботи є дослідження
інформаційного
забезпечення
транспортного сполучення в межах міста,
розробка методів точного планування та
інтелектуальної побудови оптимальних
транспортних маршрутів.
Інформаційно-комунікаційні
технології займають центральне місце в
оновленні та реструктуризації ключових
для міста сфер діяльності: виробництво,
торгівля, громадське харчування, освіта,
охорона здоров’я, управління містом,
транспортне сполучення. В умовах зростання значущості актуальної та
загальнодоступної інформації, виникає проблема зручного доступу до неї.
Для розв’язуванні поставленої проблеми було створено
мобільний додаток з такою функціональністю:

• Відображення місцезнаходженням
транспорту в режимі реального часу;

та

руху

громадського

• Відображення прогнозованого часу прибуття транспорту на
кожної зупинки;
•

Прокладання маршруту між двома локаціями міста;
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•

Предиктивне планування маршруту на основі багатофакторного

аналізу.

Оскільки
мобільний
додаток
має
базуватись
на
загальнопоширеній та функціональній платформі, було вирішено обрати
операційну систему Apple iOS , яка характеризується високою
оптимізацією, стабільністю, швидкодією та багатофункціональність. Для
створення додатку використовувався iOS 9 SDK в поєднанні з зовнішніми
бібліотеками та фреймворками, зокрема Google Maps SDK. В розробці
програми була застосована об’єктно-орієнтована мова програмування
Objective-C. Архітектура додатку базується на паттерні програмування
“Model-View-Controller” (MVC, “Модель-Представлення-Контроллер”) та
реалізовує такі шаблони програмування, як синглтон, Key-Value Observing,
делегування та інші.
Джерелами даних про громадський транспорт міста Львова є
сервіси Львівської міської ради: “Електротранспорт” та “Автобуси та
маршрутні таксі”. Мобільний додаток виконує HTTP запити, у відповідь на
які отримує JSON файл з відповідними даними.
Розробивши повнофункціональний мобільний додаток, було
вирішено зробити його загальнодоступним, щоб усі жителі та туристи
Львова з пристроями на базі ОС iOS змогли особисто оцінити потенціал
програмного забезпечення транспортної інфраструктури міста Львова.
1.
2.
3.

Google Maps SDK for iOS. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://developers.google.com/maps/documentation/ios-sdk/
Львівська міська рада. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cityadm.lviv.ua
Programming with Objective-C. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Cocoa/Conceptual/Program
mingWithObjectiveC/Introduction/Introduction.html
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є В
ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Тишко І. О.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
iratyshko@gmail.com
Вступ
Сьогодні задачі захисту інфомації є дуже важливими і виникають у
різноманітних галузях науки. Оскільки велика кількість інформації
передається електронно, важливою є швидкість шифрування і
дешифрування інформації. Сучасні криптосистеми з відкритим ключем
мають великі ресурсні затрати через множення великих чисел. Одним із
алгоритмів для пришвидшення множення великих чисел є алгоритм на
основі перетворення Фур’є.
Дослідження і аналіз
Шенхаге і Штрассен розробили ефективні алгоритми множення чисел
використовуючи поліноміальне множення.
Швидкий алгоритм множення:
Вхід: поліноми 𝐴(𝑥) = 𝑎0 +𝑎1 𝑥 +…+𝑎𝑑 𝑥 𝑑 , 𝐵(𝑥) = 𝑏0 +𝑏1 𝑥 +…+𝑏𝑑 𝑥 𝑑 ,
використовуючи або значення 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥), або коефіцієнти 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 .
Вибір: точки 𝑥0 , 𝑥1 ,…, 𝑥𝑛−1 , 𝑛≥ 2𝑑 + 1
Обчислення: 𝐴(𝑥0 ), …, 𝐴(𝑥𝑛−1 ); 𝐵(𝑥0 ), …, 𝐵(𝑥𝑛−1 )
Множення: 𝐶(𝑥𝑖 ) = 𝐴(𝑥𝑖 )𝐵(𝑥𝑖 ), 𝑘=1…n-1
Інтерполяція: 𝐶(𝑥) = 𝑐0 +𝑐1 𝑥+…+𝑐2𝑑 𝑥 2𝑑
Вихід: коефіцієнти 𝐶 = 𝐴 · 𝐵
Швидке перетворення Фур’є (ШПФ) полягає у спеціальному виборі точок
𝑥𝑖 так, щоб кількість операцій зменшилась від O( 𝑛2 ) до O( 𝑛 · 𝑙𝑜𝑔(𝑛 )).
𝑛
Наприклад, обравши ( − 1) точок з різними знаками, можна зменшити
2
кількість обчислень за рахунок того, що при парних 𝑖 значення 𝑎𝑖 𝑥𝑖 =
𝑎𝑖 (−𝑥)𝑖 , та при непарних 𝑖 значення 𝑎𝑖 𝑥𝑖 = (- 𝑥 ) 𝑎𝑖 (−𝑥)𝑖 . Таким чином
довільний поліном можна подати у вигляді 𝐴(𝑥) = 𝐴0 (𝑥 2 )+𝑥𝐴1 (𝑥 2 ). Тоді
𝐴(𝑥) матиме в два рази менший порядок. Це ж можна зробити і для 𝐴0 , 𝐴1
використовуючи комплексні значення. Наприклад, розглянемо 𝐴(𝑥) в
точці +1 , звідки матимемо 𝐴0 , 𝐴1 в точках -1 і +1. Потім для +1
продовження буде аналогічне, а для -1 будуть точки +𝑖 та −𝑖 .
На 𝑛-ому кроці отримаємо точки, що є розв’язками рівняння 𝑧 𝑛 =1: 1, w,
𝑖

𝑤 2 , … , 𝑤 𝑛−1 , 𝑤 = 𝑥 2π𝑛
Тоді приблизний вигляд алгоритму ШПФ, назвемо його FFT(𝐴, 𝑤):
Вхід: коефіціенти многочлена 𝐴(𝑥) степеня (𝑛 − 1), 𝑛 - степінь двійки;
комплексне число w для якого 𝑤 𝑛 = 1.
Вихід: 𝐴 (𝑤 0 ),…, 𝐴 (𝑤 𝑛−1 )
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Кроки: 1) якщо 𝑤 = 1 повернути 𝐴(1)
2) Подати 𝐴(𝑥) = 𝐴0 (𝑥 2 )+𝑥𝐴1 (𝑥 2 )
3) Викликати FFT(𝐴0 , 𝑤 2 ) для парних степенів 𝑤, FFT(𝐴1 , 𝑤 2 )) для
непарних степенів 𝑤
4) Для j=0…n-1:
𝐴 (𝑤 𝑗 )= 𝐴0 (𝑤 2𝑗 )+ 𝑤 𝑗 𝐴1 (𝑤 2𝑗 )
5) Повернути 𝐴 (𝑤 0 ),…, 𝐴 (𝑤 𝑛−1 )
Рекурсивне обчислення і дає нам оцінку O(𝑛 · 𝑙𝑜𝑔(𝑛)). Як відомо, ШПФ це пришвидшена версія дискретного перетворення Фур’є. ШПФ також
використовують для побудови швидких алгоритмів піднесення до степеня
за модулем.
Висновок
Сучасні алгоритми такі, як RSA, Діффі-Хелмана, Уль-Гамаля в основі
мають операції множення і піднесення до степеня чисел довжиною сотні
або навіть тисячі біт. Така довжина необхідна для криптостійкості, але
сповільнює роботу криптографічного алгоритму. Тому оптимізація
алгоритмів множення вцілому є достатньо актуальною задачею.
Література
1) Кнут Д. Э. Искусство программирования = The Art of Computer
Programming. — М. : Вильямс, 2000. — Т. 2: Получисленные алгоритмы = Vol. 2:
Seminumerical Algorithms. — 832 с.
https://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation_by_squaring
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ В ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ
Федькович Р. Я.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
roksolankafedkovuch@gmail.com
Робота присвячена побудові та реалізації алгоритмів захисту
інформації на основі апарату еліптичних кривих. На відміну від
традиційного застосування, такий підхід дозволяє зменшити обсяг
обчислень при збереженні стійкості алгоритмів до криптоаналізу.
Теорія еліптичних кривих є одним з найважливіших розділів
алгебраїчної геометрії, точніше, її розділу, що вивчає плоскі алгебраїчні
криві. Вона тісно пов’язана також з комплексним аналізом(а саме теорією
еліптичних функцій) і з теорією чисел, досі інтенсивно розвивається і
надзвичайно обширна і складна.
Схема Ель-Гамаля - криптосистема з відкритим ключем, заснована на
труднощі обчислення дискретних логарифмів. Схема Ель-Гамаля лежить в
основі стандартів елекртонного цифрового підпису.
Припустимо, що множина повідомлень представляється точками
еліптичної кривої E. Повідомлення, які ми передаємо є деяка точка M
еліптичної кривої, яка для повідомлення m вибирається відомим чином.
Нехай абонент B хоче переслати абоненту A секретне
повідомлення m. Для цього можна побудувати криптосистему Ель-Гамаля
на еліптичних кривих. В якості відкритих параметрів обираються еліптична
крива E, точка P високого порядку з групи точок EF і порядок N цієї точки.
∗
Абонент A вибирає секретний ключ 𝑘𝐴 ∈ 𝑍𝑛 , обчислює і оголошує свій
відкритий ключ (E, P, A), де 𝐴 = 𝑘𝐴 𝑃. Абонент B для передачі абоненту A
секретного
повідомлення
m:
1. Отримує копію відкритого ключа (E, N, P, A);
2. «Вкладає» повідомлення m в точку в точку 𝑀 ∈ 𝐸𝐹;
3. Вибирає випадкове число 𝑟 ∈ 𝑍𝑛∗ ;
4. Обчислює сеансовий ключ ∆ = rA;
5. Обчислює криптограму C = (𝐶1 , 𝐶2 ) = (rP, M + ∆);
6. Відправляє криптограму C абоненту A.
Для розшифрування криптограм абонент A, використовуючи свій
секретний ключ 𝑘𝐴 ∶
1. Обчислює 𝑘𝐴 С1 (отримує в результаті (𝑘𝐴 𝑟)𝑃);
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Обертає результат отриманий у пункті 1 (−𝑘𝐴 𝑟)𝑃 = ((𝑁 −
1)𝑘𝐴 𝑟)𝑃 і додає отриману точку до точки 𝐶2 , отримуючи при
цьому точку 𝑀 :
(−𝑘𝐴 𝑟)𝑃 + 𝑀 + ∆= M + (r𝑘𝐴 )𝑃 − (𝑘𝐴 𝑟)𝑃 − (𝑘𝐴 𝑟)𝑃 = 𝑀.
Криптоаналітику відомі відкритий ключ (E, P, A) і криптограма
(𝐶1 ,
𝐶2 ), таким чином для отримання точки 𝑀 необхідно обчислити точку
(𝑘𝐴 𝑟)𝑃. Для цього йому необхідно розв’язати задачу Діффі-Хелмана для
еліптичної кривої : знайти точку (𝑘𝐴 𝑟)𝑃 по відомих точках 𝑟𝑃 та 𝐴 = 𝑘𝐴 𝑃.
Коректність, ефективність і надійність запропонованого схеми
визначається відповідними властивостями схеми Ель-Гамаля та
властивостями групи точок еліптичної кривої.
2.

1. Болотов А. А. Элементарное введение в эллиптическую криптографию.
Протоколы криптографии на эллиптических кривых / А. А. Болотов, С. Б. Гашков,
А. Б. Фролов. – М.: КомКнига, 2006. – 280 с.
2. Василенко О. В. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии / О. В.
Василенко. – М.: МЦНМО, 2006. – 334 с.
3. Вербіцький О.В. Вступ до криптології / О. В. Вербіцький Видавництво
науково – технічної літератури, Львів 1999. – 245 с.
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ВЕБ-ПОРТАЛ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО БІЗНЕС-ЦЕНТРУ
ПІДТРИМКИ НОВОСТВОРЕНИХ ІТ-КОМПАНІЙ
Хворостенко Р.Ю.
Україна, м. Славутич,
Науковий керівник – Савельєв М.В., старший викладач
Національний технічний університет України “КПІ” Славутицька філія
incommoditer@gmail.com
Вищі навчальні заклади України щорічно випускають близько
шістнадцяти тисяч спеціалістів в сфері ІТ, але тільки приблизно третина з
них працюють по спеціальності, оскільки випускники не відповідають
вимогам ринку [4]. Це пов’язано з тим, що вищі навчальні заклади України
орієнтуються на випуску спеціалістів широкого профілю, які не мають
досвіду в промисловій розробці програмного забезпечення і вимагають
додаткової підготовки на підприємствах.
Вдалим досвідом в економічно розвинутих країнах стало створення
бізнес-центрів при університетах, які займаються створенням нових
компаній або під ідею , або під проект, коли університет виконує
замовлення підприємств. При цьому участь студентів в даній роботі сприяє
підвищенню професійної кваліфікації.
В Україні питанню формалізації співпраці університеті і
промисловості присвячені статті В.С. Харченка, В.В. Скляра [1,2], а також
роботи В.В.Литвинова та ін. [4], де був проаналізований перший
практичний досвід кооперації університетів і промисловості.
Робота зазначених бізнес-центрів повинна бути підтримана
різноманітними інструментами. В роботах [3, 4] зазначалося, що одним з
таких інструментів повинен стати веб-портал, центр об’єднання і його
адміністративно-наглядову раду, створені компанії і їх проекти. Питанню
створення такого веб-порталу присвячена дана стаття..
Метою роботи вважається розробка веб-порталу бізнес центру при
університеті для підтримки новостворених ІТ-компаній. Тому в перелік
основних завдань даної роботи входить виявлення, аналіз і формулювання
вимог до даного веб-порталу, а також побудова його ескізної архітектури.
З метою вирішення даних завдань необхідно побудувати модель
предметної області, взаємодії веб-порталу з його користувачами. Та
запропонувати архітектуру веб-порталу. Та запропонувати архітектуру
веб-порталу.
Після порівняльного аналізу основних сучасних технологій розробки
веб-додатків було вирішено розробляти веб-портал завдяки фреймворку
Django, який зумовлює використання мови програмування Python. Цей
вибір пов’язаний з тим, що Django призначений для швидкої розробки
відкритих модульних веб-додатків різної складності. В якості бази даних
було обрано безкоштовну систему керування базами даних PostgreSQL, яка
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надає весь спектр можливостей необхідних для розробки даного
програмного продукту. Отриманий прототип веб-порталу має
вигляд(Рис.1):

Рисунок 1 – Прототип веб-порталу університетського бізнес-центру
Висновки. Таким чином, зазначений веб-потрал має дуже вагоме
практичне значення: реалізує зв'язок між новоствореними компаніями,
бізнес-цетром і підприємствами; автоматично робить оцінку компетенції
новоствореної ІТ-компанії; реалізує процес підтримки новостворених ІТкомпаній бізнес центром. На даний момент, вдалося виявити основні
вимоги до веб-порталу, побудувати модель предметної області, побудувати
модель взаємодії веб-порталу з користувачами та почати розробку
зазначеного веб-порталу. Веб-портал розробляється з використанням
найсучасніших технологій розробки програмного забезпечення, що
дозволяє використовувати найкращі практики останніх років.
Список літератури
1. Харченко, В.С. Концепция и модели взаимодействия
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РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМАТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОДУ
ЗГІДНО ЗАДАНОЇ НОТАЦІЇ
Хімка О. В.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математик та інформатики
olkhima@gmail.com
Із зростанням кількості розробленого програмних додатків різко
збільшується обсяг написаного коду. Але при збільшенні кількості важливо
також, щоб зростала і його якість. Численні статистичні дослідження
показують, що середньостатистичний програміст проводить набагато
більше часу за читанням коду, ніж за його написанням, оскільки читати код
складніше, ніж писати його. Особливо, якщо мова йде про ”чужий”
програмний код. В реальних проектах 80% усієї роботи – це підтримка вже
існуючого коду, і лише 20% – його написання. В більшості випадків
підтримкою коду і написанням коду займаються різні люди. Тому важливо
щоб програмний код був належної якості.
Для забезпечення якості написаного програмного коду керуються
Стандартами оформлення коду, які у широких колах розробників
програмного забезпечення є відомим як Code Convention. Під стандартами
написання програмного коду прийнято розуміти набір правил і вимог, які
використовуються для написання вихідного коду мовою програмування.
Наявність загальноприйнятого стилю оформлення коду полегшує
розуміння і підтримку вихідного коду, написаного командою розробників,
а також спрощує взаємодію декількох осіб при розробці програмного
забезпечення. Як показує досвід розробки чималої кількості великих
програмних продуктів, із дотриманням стандартів проект швидше
розробляється і легше підтримується.
З огляду на актуальність даної проблеми, було вирішено розробити
спеціалізоване програмне забезпечення, що надасть можливість
розробникам здійснювати автоматизоване форматування коду програми
згідно вимог відповідного стандарту.
Цілком природно, що стандарт у великій мірі залежить від того, яка
мова програмування використовується для написання програмного коду,
адже, у кожної з мов стандарти оформлення відрізняються. У роботі
реалізовано стандарт оформлення коду Oracle Code Conventions for the Java
Programming Language.
Крім того, оскільки в ІТ-компаніях досить часто використовуються і
власні стандарти оформлення коду, у розробленому програмному
забезпеченні передбачена можливість налаштовувати та створювати
власний стандарт форматування коду програми.
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Розроблене програмне забезпечення має прикладний характер і може
використовуватись як у команді розробників, так і в межах певної ІТфірми.
1. Code Conventions for the Java Programming Language [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : URL
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/codeconvtoc-136057.html – Назва з
екрана..
2. Еккель Б. Философия Java / Б. Еккель // Питер 4-е вид. – 2009, – 638с.
3. Habibi Mehran. Java Regular Expressions / M. Habibi // 2004, – 249с.
4. Jeffrey E. F. Friedl. Mastering Regular Expressions / J.E.F. Friedl // 3rd. Edition, 2006,
– 485с.
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SYMMETRIZATION OF DIFFUSION-ADVECTION-REACTION
PROBLEM AND HP-ADAPTIVE FINITE ELEMENT
APPROXIMATIONS
Drebotiy Roman
Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv
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This paper is devoted to introduce hp-adaptive finite element method with
symmetrization procedure for convection-diffusion-reaction boundary value
problem. It is based on a combination of classical implicit and explicit a
posteriori error estimators (AEE) and originally has theoretical background only
for symmetrical problems. Taking this fact into account we developed
symmetrization scheme and made computational analysis of its implementation
aspects.
1. Model problem. Let us consider the next boundary value problem:
find function

such that

(1)
where
.
Corresponding variational problem to (1) is approximately solved, using finite
element method with high-order piecewise polynomial basis functions.
2.
Adaptation algorithm. The algorithm combines the use of explicit
and implicit AEEs. Explicit AEE is used for the selection of finite elements
(which need to be refined) and for iteration stopping criteria. Implicit estimator
is used to select the optimal element refinement pattern: bisection with the same
degree or increasing degree by one. The basic idea is to use refinement pattern
for which the energy norm of corresponding estimator is larger and it is based on
the known relation for symmetric variational problem solution
and
corresponding finite element approximation

:

.
(2)
From (2) it is clearly seen that approximation with larger energy norm is more
accurate.
3. Symmetrization procedure. Let us define the function
.

(3)
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It is not hard to show than (1) is equivalent to the following symmetric
problem:

(4)
Problem (4) in practice is a bit difficult to solve when original problem is
singularly perturbed. In fact in that case according to large Péclet number
exponential factor (3) is almost equal to zero except
small region near point
, where the large gradient is present. Such structure
of
produces very large computational errors in numerical quadratures.
Comparative analysis of different integration strategies shown that the only
possible way to avoid large computational errors in integral calculation is to use
adaptative quadratures.
1.
2.

3.

4.

5.

Demkowicz L. Computing with hp-adaptive finite elements. I. One- and TwoDimensional Elliptic and Maxwell Problems // Austin, Summer 2005;
Dorfler W. Convergence of an adaptive hp finite element strategy in one space
dimension / W. Dorfler, V. Heuveline // Applied Numerical Mathematics 57 (2007)
1108-1124;
Sinchuk Y. Finite element method approximation with exponential weighting
functions / Y.O. Sinchuk, G. А. Shynkarenko // App. Problems Mech. Math., 5, pp.
61-70, 2007 (in Ukrainian);
Drebotiy R. HP-adaptive finite element method for 1d diffusion-convection-reaction
boundary value problems / R.Drebotiy, H.Shynkarenko // Manufacturing processes.
Actual problems., 11-26, Polytechnica Opolska, Opole, 2014;
Drebotiy R. Symmetrization of diffusion-advection-reaction problem and hpadaptive finite element approximations / R.Drebotiy, H.Shynkarenko // Visnyk of
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ON THE NUMERICAL SOLUTION OF A TRANSMISSION PROBLEM
FOR THE KLEIN-GORDON EQUATION
Lebedenko Nadiya, Plakhtiy Maryan
Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv
Faculty of Applied Mathematics and Informatics
nadiykalebedenko@gmail.com, mplakhtiy@gmail.com.
In this work we considered the integral equation approach for finding a
solution of a transmission problem for the Klein-Gordon equation.
Let 𝐷 ⊂ 𝑅2 a domain with the boundary Г1 ∈ С2 ,𝐷2 ⊂ 𝐷 a domain with the
̅̅̅2 . We need to find a solution to the next
boundary Г2 ∈ С2 . Denote 𝐷1 ≔ 𝐷\𝐷
boundary value problem:
∆𝑢1 − 𝑘12 𝑢1 = 0 𝑖𝑛 𝐷1 ,
∆𝑢2 − 𝑘22 𝑢2 = 0 𝑖𝑛 𝐷2 ,
𝑢1 = 𝑢2 𝑜𝑛 Г2 ,

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝑘1 1 = 𝑘2 2 𝑜𝑛 Г2 ,
𝜕𝜗

{

𝑢1 = 𝑓

𝜕𝜗

𝑜𝑛 Г1 .

Here f is a known function and 𝑘1 , 𝑘2 are known positive constants, 𝜗 is
the unit outward normal to the boundary. We present the solution of (1) in the
form of single layer potentials with densities 𝜑1 , 𝜑2 , 𝜑3 . Using features of
potentials, we transformed problem (1) of finding solutions 𝑢1 , 𝑢2 in 𝐷1 , 𝐷2 to
the system of integral equations with unknown densities.
2

1
∑ ∫ 𝐾0 (𝑘1 , 𝑥, 𝑦)𝜑𝑖 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) = 𝑓(𝑥),
2𝜋

𝑥 ∈ Г1 ,

𝑖=1 Г𝑖

2

1
1
∑ ∫ 𝐾0 (𝑘1 , 𝑥, 𝑦)𝜑𝑖 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) −
∫ 𝐾0 (𝑘2 , 𝑥, 𝑦)𝜑3 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) = 0, 𝑥 ∈ Г2 ,
2𝜋
2𝜋
𝑖=1 Г𝑖

Г2

2

1
1
𝜕𝐾0 (𝑘1 , 𝑥, 𝑦)
𝑘1 ( 𝜑2 (𝑥) +
∑∫
𝜑𝑖 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦)) −
2
2𝜋
𝜕𝜗(𝑥)
𝑖=1 Г𝑖

{

1
1
𝜕𝐾0 (𝑘2 , 𝑥, 𝑦)
−𝑘2 ( 𝜑3 (𝑥) +
∫
𝜑3 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦)) = 0, 𝑥 ∈ Г2 .
2
2𝜋
𝜕𝜗(𝑥)
Г2

Where 𝐾0 is a modified Bessel function.
Assuming that Гі = {𝑥𝑖 (𝑠) = (𝑥𝑖1 (𝑠), 𝑥𝑖2 (𝑠)): 0 ≤ 𝑠 ≤ 2𝜋}, 𝑖 = 1, 2 are
parametrized boundaries, we rewrite the system as:
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2𝜋

1
∑ ∫ 𝐻1𝑖 (𝑘1 , 𝑠, 𝜎)𝜇𝑖 (𝜎)𝑑𝜎 = 𝑓̃ (𝑠),
2𝜋
2

2𝜋

𝑖=1 0

2𝜋

1
1
∑ ∫ 𝐻2𝑖 (𝑘1 , 𝑠, 𝜎)𝜇𝑖 (𝜎)𝑑𝜎 − ∫ 𝐻22 (𝑘2 , 𝑠, 𝜎)𝜇3 (𝜎)𝑑𝜎 = 0,
2𝜋
2𝜋
𝑖=1 0

0

2

2𝜋

1
1
𝑘1 ( 𝜇2 (𝑠) +
∑ ∫ 𝐿2𝑖 (𝑘1 , 𝑠, 𝜎)𝜇𝑖 (𝜎)𝑑𝜎) −
2
2𝜋
𝑖=1 0

1

1

2𝜋

−𝑘2 ( 𝜇3 (𝑠) +
∫ 𝐿22 (𝑘2 , 𝑠, 𝜎)𝜇3 (𝜎)𝑑𝜎) = 0,
2
2𝜋
0

{

𝑠𝜖[0; 2𝜋].
′ (𝜎)|,
(𝑘
(𝑠),
(𝜎))
𝐻𝑖𝑗 𝑙 , 𝑠, 𝜎) = 𝐾0 (𝑘𝑙 , 𝑥𝑖
𝑥𝑗
|𝑥𝑗
𝐿𝑖𝑗 (𝑘𝑙 , 𝑠, 𝜎) = −𝑘𝑙 𝐾1 (𝑘𝑙 , 𝑥𝑖 (𝑠), 𝑥𝑗 (𝜎)) ℎ𝑖𝑗 (𝑘𝑙 , 𝑥𝑖 (𝑠), 𝑥𝑗 (𝜎)) |𝑥𝑗′ (𝜎)|,
𝜕(𝑘𝑙 |𝑥𝑖 (𝑠) − 𝑥𝑗 (𝜎)|)

, 𝑓̃(𝑠) = 𝑓(𝑥1 (𝑠)),
𝜕𝜗(𝑥𝑖 (𝑠))
𝜇𝑖 (𝑠) = 𝜑𝑖 (𝑥𝑖 (𝑠)),
𝑖 = 1,2,3,
𝑗, 𝑙 = 1,2.

ℎ𝑖𝑗 (𝑘𝑙 , 𝑥𝑖 (𝑠), 𝑥𝑗 (𝜎)) =

We discretized the system using trigonometrical quadrature method with
help of special functions features. As a result, we obtained a system of linear
equations. The numerical solution of the transmission problem has the form
2 2𝑀−1

𝑢1𝑀 (𝑥)

1
=
∑ ∑ 𝐻0𝑖 (𝑘𝑖 , 𝑥, 𝑠𝑘 )𝜇̃𝑖 (𝑠𝑘 ),
2𝑀

𝑥𝜖𝐷1 ,

𝑖=1 𝑘=1
2𝑀−1

𝑢2𝑀 (𝑥) =

1
∑ 𝐻02 (𝑘2 , 𝑥, 𝑠𝑘 )𝜇
̃(𝑠
3 𝑘 ),
2𝑀
1

𝑥𝜖𝐷2 ,

𝑘=1

where 𝐻𝑜𝑖 (𝑘, 𝑥, 𝑠𝑘 ) = 𝐾𝑜 (𝑘, |𝑥 − 𝑥𝑖 (𝑠𝑘 )|).
2𝜋
The accuracy of the method was confirmed by numerical experiments.
1. Kress R. Linear Integral Equations 2nd ed./R. Kress – New York : Springer - Verlag,
Heidelberg, 1999. –367 p.
2. Chapko R. On a quadrature method for logarithmic integral equation of the first
kind/R.Chapko, R.Kress //1.In: World Scientific Series in Applicable Analysis.1993.-Vol. 2. Contributions in Numerical Mathematics (Agarwal ed.). - p.127-140.
3. Абрамовиц М. Справочник по специальным функциям/ М.Абрамовиц, И.Стиган.
- М.:Наука, 1979. - 832с.
4. Тихонов А.Н Уравнения математической физики/ А.Н. Тихонов,
А.А.Самарский. - М.: Наука, 1972. - 736 с.
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Thin-walled structures in the form of plates and shells are encountered
in many branches of technology, such as civil, mechanical, aerospace,
marine, and chemical engineering. Such a widespread use of plate and shell
structures arises from their intrinsic properties.
The shell theory was developed by A. E. H. Love[1], E. Reissner[3],
B.L. Pelekh[2], S.P.Timoshenko[5].
In the present work mathematical equations that describe bending of
thin shell are considered. The formulation of the problem is given by
Timoshenko shell theory on the domain Ω = [𝑎, 𝑏].
The homogeneous Dirichlet boundary conditions at the two ends are
considered so the ends are rigidly fixed.
We use the finite element method to solve the linearized problem for
discretized domain.
In order to linearize the system of equations Newton method is applied. We
suggest an incremental approach so that the solution at each step is obtained
from the solution at the previous step. To derive Newton’s method we write
𝑢 as the sum
̃
𝑢 = 𝑢̃ + ∆𝑢
̃ is a (small) correction.
where 𝑢̃ is current approximation to 𝑢 and ∆𝑢
The variational formulation of the method for geometrically nonlinear,
one-dimensional continuum elements is presented.
It is known that in case of piecewise linear (hat) shape functions the
locking effect occurs [4]. However locking only happens when an element
cannot interpolate a field property correctly with the nodal values and the
element’s shape functions. Hence on each element we introduce a
continuum approximation using the bubble shape functions.
Given these facts an algorithm for solving the shell problem was
obtained.

1.
2.
3.

Love A.E.H. A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity /
Love A.E.H. - Cambridge University Press, 1892
Пелех Б. Л. Обобщенная теория оболочек / Пелех Б. Л. - Львов:
Изд-во при Львовском гос. ун-те изд-го объединения "Вища школа", 1978.
Reissner E. A new derivation of the equations of the deformation of elastic shells, /
Reissner E. - Am J Math, vol. 63, No.1, pp. 177–184,1941.
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Pyroelectric and piezoelectric materials are widely utilized in various modern
devices such as sensors, actuators, transducers, etc. The classic linear
mathematical model of the thermopiezoelectricity (see [1]) is often used as a base
of computer modeling of pyroelectric behavior. However, it has a significant
drawback: in this theory it is assumed, that thermal signals are propagated with
infinite speed in piezoelectric medium. That assumption is not quite correct as it
contradicts the physical theory of heat conduction. To overcome this problem,
various modifications of the classic thermopiezoelectricity model were
proposed: Lord-Shulman, Green-Lindsay, Chandrasekharaiah-Tzou, HetnarskiIgnaczak, etc.
In this research we use Lord-Shulman theory of thermopiezoelectricity. It is
assumed that the behavior of piezoelectric can be described in terms of elastic
displacement vector u  {ui ( x, t )}id , d  , ,  , electric potential p  p( x, t ) ,
temperature increment    ( x, t ) and heat flux vector q  {qi ( x, t )}id . The
governing equations of thermopiezoelectricity include, apart from equations of
motion, electrodynamics and heat conduction (see [1]), the modified Fourier law
for heat flux (also known as Maxwell-Cattaneo equation):
qi  qi  ij , j .

(1)

Here the parameter  is material-dependent coefficient and is often called
“relaxation time”, ij is a tensor of heat conductivity coefficients.
The initial boundary value Lord-Shulman problem of thermopiezoelectricity
is then rewritten in variational form. By means of Galekin semidiscretization by
spatial variable and discretization in time, the following one-step recurrent
scheme is constructed for finding the nodal values U j /  , P j /  , θ j /  , Q j /  of
elastic displacement acceleration, velocities of electric potential, temperature
increment and heat flux respectively on the time interval [t j , t j  ] :

given t  ,  ,   [,], U j , V j  R N , P j , θ j , Q j  R K .
Find U j /  , P j /  , θ j /  , Q j /  such that
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(2)

U j   U j  tV j   t  U j /  , V j   V j  tU j /  ,
P j   P j  t P j /  , θ j   θ j  t θ j /  , Q j   Q j  t Q j /  , j  ,..., N .

We reproduced the experiment described by Sumi and Ashida in [2]. A
piezoelectric bar with length L   m made of PZT-4 ceramics is considered.
The uniformly increasing heat loadings are applied to the left edge of the bar. No
mechanical or electrical loadings are applied.
On the Fig. 1 the behavior of temperature increment, depending on relaxation
time  is depicted. Our results show great coincidence with the ones obtained
by Sumi and Ashida in [2] by means of method of characteristics.

Figure 1. The temperature increment behavior depending on 
1.

2.

Стельмащук В. Числове моделювання динамічних задач піроелектрики /
В.Стельмащук, Г.Шинкаренко // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл. матем.
та інформ. –Випуск 22, 2014. –c. 92-107.
Sumi N. Solution for Thermal and Mechanical Waves in a Piezoelectric Plate
by the Method of Characteristics/ N. Sumi and F. Ashida // Journal of Thermal
Stresses. – Vol. 26. – 2003. – pp. 1113-1123.
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У роботі розглядається побудова збіжного h-адаптивного методу
скінченних елементів (МСЕ) для розв’язування крайових задач дифузіїадвекції-реакції у варіаційній постановці (див. також [1, 2, 5]) вигляду
 знайти u V : {v  H 1 (  2 ) : v  0 на u } такий, що

(1)


 a (u, v )  l , v  v V ,
де
a  (u, v ) : [( u ).v  v(  .u   u )]dx   uvd  ,

q

(2)

  l , v  :  fv dx   gvd  .
q

Задачу (1)-(2) розв’язуємо з використанням кусково-лінійних
апроксимацій МСЕ в скінченновимірному підпросторі Vh  V .
Числова схема h-адаптивного процесу детально описана у [2, 4, 5] і,
зокрема, включає апостеріорні оцінювачі похибок (АОП) залишкового
типу Діріхле та Неймана [2], критерії адаптування сітки [2, 4, 5], метод
бісекції [4, 5] для поділу трикутників, ітераційний метод узагальнених
мінімальних нев’язок GMRES [5] з передобумовленням.
АОП Діріхле та Неймана обчислюються на кожному трикутнику T
тріангуляції h як розв’язки наступних локальних задач про похибку:
 задано апроксимацію МСЕ uh  Vh і простір Eh (T )  span{T },

(3)
 знайти оцінку похибки eT  T T  Eh (T ), T  , таку, що
 a (e , )   (u ), : l ,   a (u , ) T   .
K
h
T
T T
T
h T
h
 T T T

з базисними функціями TDir : 27 Lk Lm Ln

TNeu : 3( Lk Lm  Lm Ln  Ln Lk )

T : Tkmn h відповідно, в роботі, за дет. див. [2]. У статті [1] встановлено
надійність та ефективність цих АОП.
Згаданий критерій адаптування передбачає на кожному етапі
згущення сітки побудову множини скінченних елементів Sh для поділу і
зорієнтований на досягнення рівномірного розподілу похибки в  .
Поділ трикутників із Sh здійснюється методом бісекції, який дає
змогу будувати т. з. вкладені тріангуляції, на основі чого у наступній
теоремі встановлено збіжність побудованого h-адаптивного МСЕ
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Теорема 3.5. (Про збіжність h-адаптивного МСЕ)
Нехай {uk Vk }k 0 – послідовність апроксимацій МСЕ до розв’язку
(1)-(2), яка генеруються h-адаптивним МСЕ. Крім того виконуються
умови леми 2.1 про квазі-ортогональність із [3], теореми про двосторонні
оцінки похибки апроксимації Гальоркіна із [1] та нерівність
(4)
h0s  C1 ||  ||1 (1  (1   )2 )1 (1   )2 , s  (0,1],   (0,1),
L ( )

де h0 – діаметр тріангуляції 0 . Тоді справджуються нерівності

|| u  uk 1 ||V2   || u  uk ||V2 , || u  uk 1 ||V2   k || u  u0 ||V2 , k 
з константою  : C0  (1   ) , C0 : (1  C h ||  || 
2

s
 0

L ( )

0

,

(5)

1

) .

Особливістю застосованого GMRES є обчислення початкового
наближення для цього методу з попереднього кроку адаптування сітки, що,
разом із компактним форматом зберігання матриць CSlR, суттєво підвищує
ефективність розв’язування СЛАР.
Числові результати, які подані у [1,2,4,5], підтверджують збіжність hадаптивного МСЕ, надійність, ефективність АОП Діріхле та Неймана і
їхню здатність обчислювати двосторонні оцінки похибок апроксимацій
МСЕ. Побудований h-адаптивний МСЕ демонструє високу ефективність
при розв’язуванні сингулярно збурених задач і є цілком придатним до
квазілінійних задач [4].
1. Вовк О. В. Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних
апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач / О. В. Вовк, Г. А. Квасниця,
О. Ю. Остапов, Г. А. Шинкаренко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та
інф. – 2014. – № 21. – С. 67–78.
2. Kvasnytsia H. A. Computable double-sided a posteriori error estimates and h-adaptive
finite element approximations. / H. A. Kvasnytsia, O. Yu. Ostapov, H. A. Shynkarenko,
O. V. Vovk // Manufacturing Process. Actual Problems-2014. – Opole: Politechnika
Opolska, 2014. – Vol. 1. Basic science applications in manufacturing processes. – P.
87–102.141.
3. Mekchay K. Convergence of adaptive finite element methods for general second order
linear elliptic PDE / K. Mekchay, R. Nochetto // SIAM J. Numer. Analysis. – 2002. –
№ 43. – P. 1803–1827.
4. Ostapov O. Yu. A posteriori error estimator and h-adaptive finite element method for
diffusion-advection-reaction problems / O. Yu. Ostapov, H. A. Shynkarenko, O. V.
Vovk // Recent Advances in Computational Mechanics. – London: Taylor & Francis
Group, 2014. – P. 329–337.
5. Ostapov O. Yu. Finite element adaptive refinement techniques for diffusionadvection-reaction problems / O. Yu. Ostapov, H. A. Shynkarenko, O. V. Vovk //
Manufacturing Process. Actual Problems-2013. – Opole: Politechnika Opolska, 2013.
– Vol. 1. – P. 31–46.
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Факультет прикладної математики та інформатики
iryska.k@gmail.com

Розглянемо систему двох диференціальних рівнянь другого
порядку, яка описує циліндричний згин пластини в рамках моделі С.П.
Тимошенка
𝑑𝛾1
𝑑2𝜔
−𝐺 (
+
) = 𝑓1 (𝛼1 )
(1)
𝑑𝛼1
𝑑𝛼12
𝑑 2 𝛾1
𝑑𝜔
−𝐷
+ 𝐺 ( 𝛾1 +
) = 𝑓2 𝛼1 , 𝛼1 ∈ ( 𝑎, 𝑏 )
𝑑𝛼1
𝑑𝛼1
Тут 𝛾1 , 𝜔 – шукані функції, фізичним змістом яких є кут повороту
нормалі до серединної площини пластини в напрямі осі 𝛼1 та прогин
серединної площини ; G , D – сталі, які виражають серез фізичні
характеристики матеріалу пластини – модуль Юнга E , коєфіцієнт Пуасона
𝜗 , коефіцієнт зсуву k’ = 5/6 та товщину пластини h за формулами
𝑘′𝐸ℎ
𝐸ℎ3
𝐺=
,𝐷 =
(2)
2(1+ 𝜗)
12 ( 1 − 𝜗 2 )
Для системи рівнянь (1) розглянемо крайову задачу, яка відповідає
умовам жорсткого защемлення країв
𝛾1 ( 𝑎 ) = 0, 𝜔 ( 𝑎 ) = 0, 𝛾1 ( 𝑏 ) = 0, 𝜔 ( 𝑏 ) = 0
(3)
Уважатимемо, що 𝑓𝑖 ∈ 𝐿2 ( 𝑎, 𝑏 ) , тоді область визначення оператора
задачі (1) , (3) є такою множиною:
(2)
𝐷𝐴 = { 𝑢 = ( 𝛾1 , 𝜔 ) ∶ 𝑢 ∈ 𝑊2 (𝑎, 𝑏), 𝑢 (𝑎) = 0, 𝑢(𝑏) = 0 } .
Запишемо варіаційну постановку задачі. Запишемо оператор
задачі (Au,u) у вигляді
𝑎

( 𝐴𝑢, 𝑢 ) = ∫ [ 𝐷𝛾1′ 2 + 𝐺 ( 𝛾1 + 𝜔′ ] 𝑑𝛼1
𝑏

Провівши алгебраїчні перетворення та зробившу заміну позначень
отримуємо такий вигляд оператора
( 𝐴𝑢, 𝑢 ) = 𝑞𝑖𝑇 ∫

𝑥𝑖

𝑥𝑖−1

𝑇

( 𝐶𝑁𝑖 (𝑥)) 𝐵𝐶𝑁𝑖 (𝑥)𝑑𝑥 𝑞𝑖 ,

де 𝑞𝑖 – вектор шуканих функцій , В – матриця коефіцієнтів задачі, 𝑁𝑖 –
матриця функцій-бульбашок.
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Для числового розв’язування задачі про циліндричний згин пластини
застосуємо МСЕ. Уважатимемо, що 𝛼1 ∈ (0,1) і навантаження на
пластину вибране таким, що праві частини системи рівнянь (1) мають
вигляд
𝑓𝑖 = 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑓2 = 0
Оскільки система рівнянь (1) є системою диференціальних рівнянь зі
сталими коефіцієнтами, то можливо знайти її аналітичний розв’язок. Він
має вигляд
𝑃
𝑃
𝑃
𝑃 3
𝑃 4
𝜔=
𝛼1 + (
−
) 𝛼12 −
𝛼1 +
𝛼 ;
24𝐷
24𝐷 2𝐺
12𝐷
24𝐷 1
𝑃
𝑃 2
𝑃 3
𝛾1 = −
𝛼 +
𝛼 −
𝛼
24𝐷 1 24𝐷 1
6𝐷 1
Метод скінченних елементів будуємо на основі методу Рітца, а за базисні
функції беремо функції-бульбашки. Оскільки лише використання
апроксимацій функціями-бульбашками дає змогу отримувати такі числові
розв’язки, енергетичні норми яких збігаються до норми аналітичного
розв’язку. У цьому випадку найкращий результат відповідає використанню
апроксимацій функціями-бульбашками четвертого степеню.
1. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами.
– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 222 с.
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Метою цієї доповіді є застосування кусково-лінійні функції до
розв’язування задачі найменших квадратів
задано 𝑢 ∈ 𝑉 = 𝐿2 (𝑎, 𝑏); знайти 𝑢ℎ ∈ 𝑉𝑛 ∈ 𝑉 такий, що
{
‖𝑢ℎ − 𝑢‖𝑉 ≤ ‖𝑣 − 𝑢‖𝑉
∀𝑣 ∈ 𝑉𝑛
та варіаційної задачі
знайти 𝑢 ∈ 𝑉 = {𝜔 ∈ 𝐻1 (𝑎, 𝑏): 𝜔(𝑎) = 0} такий, що
𝑎(𝑢, 𝑣) = 〈𝑙, 𝑣〉
∀𝑣 ∈ 𝑉, де

(1)

𝑏

𝑎(𝑢, 𝑣) = ∫𝑎 (𝜇𝑢′ 𝑣 ′ + 𝛽𝑢′ 𝑣 + 𝜎𝑢𝑣)𝑑𝑥 + 𝛼𝑢(𝑏)𝑣(𝑏)
𝑏

{ 〈𝑙, 𝑣〉 = ∫𝑎 (𝑢𝑣)𝑑𝑥 + 𝛼𝑢̅𝑣(𝑏)

∀𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉.
(2)
Розв’язок задач (1) та (2) ми шукатимемо у вигляді
𝑢ℎ (𝑥) = ∑𝑛𝑖=0 𝑞𝑖 𝜑𝑖 (𝑥),
(3)
де q – невідомі коефіцієнти, а {𝜑}𝑛𝑖=1 – система функцій Куранта {𝜑}𝑛𝑖=1 .
Застосувавши метод найменших квадратів(МНК) до задачі (1) та метод
скінченних елементів(МСЕ) до задачі (2) з ми зведемо їх розв’язування до
розв’язування СЛАР вигляду 𝑀𝑞 = 𝐹. (4)
Для (1) 𝑀𝑖𝑗 = (𝜑𝑖 , 𝜑𝑗 ), а 𝐹𝑖 = (𝑢, 𝜑𝑖 )
Для (2) 𝑀𝑖𝑗 = 𝑎(𝜑𝑖 , 𝜑𝑗 ), а 𝐹𝑖 = 〈𝑙, 𝜑𝑖 〉
Розв’язавши цю систему, відшукаємо невідомі коефіцієнти 𝑞𝑖 з (3).
Для відшукання розв’язку з наперед визначеним значенням похибки,
виберемо певне початкове розбиття сітки, зведемо задачу до вигляду (4)
та знайдемо розв’язок (3). За значення похибки на скінченному елементі
вибираємо

𝑒𝑖 =

Для (1)
Для (2)
(

𝑒𝑖 =

ℎ3 (𝑓−(𝛽+𝜇̇ )𝑞−𝜎𝑞̇ )2
𝜇

(10+𝑆ℎ)

‖𝑢ℎ −𝑢‖𝐿2
‖𝑢‖𝐿2

∙ 100%

√𝑁||𝜀ℎ || 1
𝑖+
2

2
√||𝑢ℎ ||2
𝑉 +||𝜀ℎ ||𝑉

∀𝑥 ∈ [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ]

∙ 100%, де ||𝜀ℎ ||2𝑖+1 =
2

3
4

∙

) 𝑖+1 , a ||𝑢ℎ ||2𝑖+1 = (ℎ𝑞̇ 2 )𝑖+1
2

2

2

Обрахувавши значення похибок на всіх скінченних елементах, ділимо
навпіл ті, де відшукана похибка перевищує критичне значення.
Розглянемо задачу (1) при початковій кількості вузлів 2, критичним
2
значенням похибки у 3% та функцією 𝑢 = 𝑒 −201𝑥 , 𝑥 ∈ [−0.2, 0.2]
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Крок
1
2
3
4
5

n
2
3
5
9
17

‖𝑢ℎ ‖𝐿2
0.1977
0.2854
0.2967
0.2968
0.2965

𝑒𝑛
0.2221
0.0826
0.0149
0.0126
0.0036
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𝜀𝑛
74.7
27.8
5.0
4.2
1.2

Таблиця 1. Порядок збіжності МНК.
Рисунок 1. Результат наближення
𝑒𝑛
𝜀𝑛 =
∙ 100% 𝑒𝑛 = ‖𝑢ℎ − 𝑢‖𝐿2
‖𝑢‖𝐿2
Розглянемо задачу (2) −𝑢′′ + 208𝑥 3 𝑢′ + 100𝑢 = 2000𝑥 2 ,на проміжку
(-0.5, 0.5) з крайовими умовами 𝑢(-0.5) = 0, u’(0.5) = 107 𝑢(0.5).
Крок
0
1
2
3
4
5
6
7
Вузли
5
9
15
19
25
32
41
43
Похибка
429.8 182.3 28.55 6.382 1.339 0.359 0.142 0.124
Таблиця 2. Порядок збіжності МСЕ.

Рисунок 2. Результат наближення
1.

2.

Є. Абрамов , О. Ліпіна , Г. Шинкаренко, А. Ямелинець КУСКОВОЛІНІЙНI АПРОКСИМАЦІЇ h–АДАПТИВНОГО МЕТОДУ
СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ
ЗАДАЧ // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. 2006. Вип. 11.
C. 3–18
C. Johnson - Numerical solution of partial differential equations by the FEM
(Cambridge University Press, 1987, 2011)
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Задано деяку обмежену двозв’язну область 𝐷 𝑅2 з границями
̅ ) ∩ 𝐶(𝑅2 \𝐷) , що
Г1 та Г2 . Необхідно знайти функцію 𝑢 ∈ 𝐶 2 (𝑅2 \𝐷
задовольняє рівняння Гельмгольца
∆𝑢 + 𝜅 2 𝑢 = 0 в 𝐷
та умови Діріхле
𝑢 = 𝑓1 на Г1 ,
𝑢 = 𝑓2 на Г2 .
Тут 𝑓1 , 𝑓2 – задані функції, 𝜅 > 0 – відома константа.
Подамо розв’язок у вигляді комбінації потенціалів простого шару
наступним чином:
𝑢(𝑥) = ∫ 𝜇1 (𝑦) Ф(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆(𝑦) + ∫ 𝜇2 (𝑦) Ф(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆(𝑦),
Г1

Г2

де Ф — фундаментальний розв’язок рівняння Гельмгольца, 𝜇𝑖 , 𝑖 = 1,2 –
невідомі густини.
Враховуючи властивості потенціалів, для визначення густин
отримаємо систему інтегральних рівнянь першого роду
∫ 𝜇1 (𝑦) Ф(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠(𝑦) + ∫ 𝜇2 (𝑦) Ф(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠(𝑦) = 𝑓1 (𝑥), 𝑥 ∈ Г1
Г1

Г2

∫ 𝜇1 (𝑦) Ф(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠(𝑦) + ∫ 𝜇2 (𝑦) Ф(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠(𝑦) = 𝑓2 (𝑥), 𝑥 ∈ Г2 .
Г1

Г2

Нехай криві мають параметричне подання:
Г𝑖 = {𝑥𝑖 (𝑡) = (𝑥1𝑖 (𝑡), 𝑥2𝑖 (𝑡)) : 𝑡 ∈ [0,2𝜋]} ,

𝑖 = 1,2.
У такому випадку система інтегральних рівнянь набуде вигляду:
2𝜋

2𝜋

0

0

1
1
∫ 𝜑1 (𝜏) 𝐻11 (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 +
∫ 𝜑2 (𝜏) 𝐻12 (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 = 𝑔1 (𝑡),
2𝜋
2𝜋
2𝜋

2𝜋

1
1
∫ 𝜑1 (𝜏) 𝐻21 (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 +
∫ 𝜑2 (𝜏) 𝐻22 (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 = 𝑔2 (𝑡)
2𝜋
2𝜋
0

0
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де 𝑡 ∈ [0, 2𝜋], 𝜑𝑖 (𝜏) = 𝜇𝑖 (𝑥𝑖 (𝜏))|𝑥𝑖 ′ (𝜏)|, 𝐻𝑖𝑗 (𝑡, 𝜏) = Ф (𝑥𝑖 (𝑡), 𝑥𝑗 (𝜏)) , 𝑖, 𝑗 =
1,2.
У ядрах 𝐻𝑖𝑖 присутня логарифмічна особливість, інші ядра є
неперервними. Після виділення особливості застосовуємо метод
тригонометричних квадратур для наближеного обчислення інтегралів.
Отримаємо систему лінійних рівнянь для знаходження наближених значень
𝑖𝜋
густин
у
2М
вузлах
𝑡𝑖 =
квадратурної
формули.
𝑀
Застосувавши схожі квадратурні наближення після параметризації,
розв’язок подаємо у вигляді:
2𝑀−1

2𝑀−1

𝑖=0

𝑖=0

1
1
𝑢̃(𝑥) =
∑ 𝜑̃1 (𝑡𝑖 ) Ф(𝑥, 𝑥1 (𝑡𝑖 )) +
∑ 𝜑̃2 (𝑡𝑖 ) Ф(𝑥, 𝑥2 (𝑡𝑖 )),
2𝑀
2𝑀
𝑥 ∈ 𝐷.
Чисельні експерименти показують експоненціальну збіжність даного
методу у випадку аналітичних вхідних даних.
1.
2.
3.

Абрамовиц М. Справочник по специальным функциям /
М.Абрамовиц, И.Стиган. - М.:Наука, 1979. - 830 с.
Колтон Д. Методы интегральных уравнений в теории рассеяния /
Д. Колтон, Р.Крес. - М.:Мир, 1987. - 311 с.
Kress R. Linear Integral Equations /R.Kress. - Heidelberg:Springer Velag, 1999. - 368 c.
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ІЗОГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ
НА ОСНОВІ Т-СПЛАЙНІВ
Марко М.Я.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
mariiamarko@gmail.com
Розглядається твердий пружний об’єкт

простір і займає область

. Межа

, який вкладений у евклідів
області

складається з

частин
та
, які не перетинаються:
Тіло знаходиться під дією стаціонарного силового навантаження , яке
прикладене до однієї з його
поверхонь, рівномірно розподілене
по цій поверхні та реалізує стан
плоскої напруженої деформації в
області , рисунок (1).
Плоска задача лінійної теорії
пружності
в
стаціонаріній
постановці за відсутності об'ємних
сил зводитьчя до побудови
розв'язку рівняння рівноваги в
напруженнях:
Рис. 1
(1)
На частині

повернхні

задані крайові умови Діріхле:
(2)

а на частині

- крайові умови Неймана:
(3)

де

- заданий вектор граничних зусиль.
Для розв'язання даної задачі було використано метод скінченних
елементів (MCE). В якості базисних функцій було вибрано NURBS, що є
фундаментальним блоком ізогеометричного аналізу. Основною
властивістю NURBS є зваження контрольних точок. Вони визначаються
таким чином:
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(4)
де

- вагова функція.

Також були вивчені Т-сплайни. За допомогою заданої Т-сітки
і
добутку кубічних В-сплайнів визначаються Т-сплайни. Якщо задано вузол
, то Т-сплайн будується, як добуток двох кубічних В-сплайнів
у напрямку

і

. Де

вектора довжиною 5 і має

будується з локального вузлового
як центральний вузол, а решта вузлів

беремо з допоміжного вузлового вектора
будується з допоміжного вектора
центральний вузол.

, аналогічно
і має ,

як

(5)
Головними відмінностями Т-сплайнів від NURBS є те, що контрольні
точки NURBS повинні утворювати топлогічну подобу прямокутної
решітки, в той час як у Т-сплайнів допустимі внутрішні Т-точки.
Для реалізації методу було розроблено програму на мові С#. За базисні
функції було використано як NURBS, так і Т-сплайни. Проведено
тестування для задачі жорстко защемленого бруса, верхня поверхня якого
перебуває під дією стаціонарного силового навантаження, що рівномірно
розподілено по цій поверхні.
1. M. Dörfel, B. Jüttler, B. Simeon: Adaptive isogeometric analysis by local h-refinement
with T-splines.// Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,
Volume 199, Issues 5-8, (2010). -P.264-275.
2. Hutton D. Fundamentals of finite elements analyses / INTERNATIONAL EDITION
ISBN, 2004. -P.327-356
3. Cotrell J. Austin, Hughes Thomas J.R., Bazivels Yuri. Isometric Analysis: Toward
Integration of CAD and FEA. -John Wiley & Sons. -2009. -P335.
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ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ГРАНИЧНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ
РЕЖИМОМ ПЛАСТИНКИ З УРАХУВАННЯМ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ
Мартиненко М. С., Гибкіна Н. В.
Україна, Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет прикладної математики та менеджменту
mykhailo.martynenko@nure.ua
Важливим класом задач математичної фізики є задачі теплообміну, за
допомогою яких описується таке фізичне явище як розподіл тепла у часі у
деякій області. Можливість керування цим процесом з метою встановлення
певного температурного режиму у досліджуваній області дозволяє
вирішити багато прикладних задач фізики, техніки та промисловості.
У двовимірному випадку процес теплообміну описується
параболічним рівнянням [1]:
,
,
а крайові й початкова умови мають вигляд:
,
Функція

,

,

,

,

(1)

,

.(2)

, що є розв’язком задачі (1)-(2), визначає

температуру у пластинці у точці з координатами
у момент часу . ЇЇ
можна отримати за допомогою методу Фур’є, що потребує заміни вихідної
функції виразом вигляду

, де

– нова

невідома функція, а
.
Розглянемо процедуру керування граничним розподілом температури
у однорідній пластинці. Одна з можливих постановок задач оптимального
керування полягає у визначенні таких крайових умов

,

,

, щоб розподіл температури
у пластинці у
кінцевий момент часу
був щонайближчим до заданого розподілу
. Пошук найкращого керуючого впливу здійснюватимемо за умови
мінімізації енергетичних витрат на нагрівання.
Розглянемо випадок, коли крайові й початкова умови (2) мають
вигляд:
,

,

,

(3)
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За цих умов нагрівання пластинки відбувається лише на її нижній
границі за законом, що задається функцією

. Невідому функцію

шукатимемо у вигляді відрізку подвійного ряду Фур’є:
.
Відхилення фактичного розподілу температури у кінцевий момент
часу від бажаного, за умови обмеження витрат на керування,
оцінюватимемо за допомогою функціоналу якості керування:
,

.

Мінімізація цього функціоналу за змінними
,
,
,
дозволяє визначити такі їх значення, що забезпечать оптимальне
протікання процесу нагрівання та одночасно дозволять мінімізувати
енергетичні витрати на нагрівання.
Нижче наведено результати обчислювального експерименту для
різних значень

при

.

0
0,01
0,5
1
Аналізуючи наведені результати, можна зробити наступні висновки:
наявність другого доданку

приводить до погіршення якості керування

зі зростанням
. Це означає, що намагаючись оптимізувати не лише
граничний розподіл температури, а й зменшити енергетичні витрати на
досягнення заданого температурного режиму, треба враховувати не лише
значення обох доданків функціоналу якості
співвідношення між ними.

та

, а також

1. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения
математической физики – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.–368 с. (Сер.
Математика в техническом университете; Вып. XII).
2. Гибкина Н.В., Мартыненко М.С., Сидоров М.В., Об одной задаче
оптимального управления нагревом однородной пластины //Радиоэлектроника и
информатика, № 2.– 2015. – С. 10-16.
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ЧИСЛОВИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ОБОЛОНОК
ТИМОШЕНКА МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Марухно О. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
orysiamaruhno@gmail.com

Розглянемо задачу, яка описується системою рівнянь:
1 𝑑𝑇11
−
− 𝑘1 𝑇13 = 𝑝1
𝐴1 𝑑𝜉11
−
−
де 𝑇11 =
𝜀11 =

𝐸2 ℎ

1− 𝜈22
1 𝑑𝜈1

𝐴1 𝑑𝜉1

1 𝑑𝑇13
− 𝑘1 𝑇11 = 𝑝3
𝐴1 𝑑𝜉1

1 𝑑𝑀11
+ 𝑇13 = 𝑚1 , 𝜉1𝑏 ≤ 𝜉1 ≤ 𝜉1𝑒
𝐴1 𝑑𝜉1

𝜀11 ; 𝑇13 = 𝑘′𝐺′ℎ𝜀13 ; 𝑀11 =

+ 𝑘1 𝜔 ; 𝜀13 =

1

𝑑𝜔

𝐴1 𝑑𝜉1

𝐸2 ℎ3
𝜒
12(1− 𝜐22 ) 11

+ 𝛾1 − 𝑘1 𝜈1 ; 𝜒11 =

1 𝑑𝛾1

𝐴1 𝑑𝜉1

𝜐1 , , 𝛾1 – переміщення по дотичній та нормалі; 𝑇11 , 𝑇13 , 𝑀11 - зусилля та
момент у оболонці; 𝐴1 = 𝐴1 (𝜉1 ), 𝑘1 = 𝑘1 (𝜉1 ) параметр Ляме та кривини
середньої поверхні; 𝑝1 , 𝑝3 , 𝑚1 – задані функції.
Систему рівнянь ми проінтегрували та звели до одного рівняння. Дана
задача є складною з обчислювальної точки зору. Для числового
розв’язування використали метод скінченних елементів. Його побудували
на основі методу Рітца. Так як задача погано розв’язується при маленьких
n, то за базисні функції взяли функції-бульбашки.
Ми отримали числові розв’язки, енергетичні норми яких збігаються до
норми аналітичного розв’язку. Таким чином зможемо порівняти, як
числовий розв’язок збігається з аналітичним.
1. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними
методами. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 222 с.
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МЕТОДИ РУНГЕ-КУТТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ
ЗВИЧАЙНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ НА ОСНОВІ
МАТЕМАТИКИ ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖНИКІВ
Стойко Т. І.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
tani4ka26@gmail.com
Нехай потрібно розв'язати задачу Коші
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦),
(1)
{
(2)
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0 ∈ 𝑌0 ,
де функція 𝑓(𝑥, 𝑦) визначена для всіх (𝑥, 𝑦) ∈ ∆𝑥 ⊗ ∆𝑦 , де ∆𝑥 = [0, 𝑑], ∆𝑦 =
[𝛼, 𝛽].
Ідея точкових методів Рунге-Кутта полягає в заміні вищих похідних
функції диференціального рівняння (1) лінійними комбінаціями значень
першої похідної цієї функції у відповідних точках. Розв’язок методом
Рунге-Кутта визначається наступними формулами:
𝑞

𝑦(𝑥 + ℎ) = 𝑦(𝑥) + ∑
де

𝑖=1

𝑝𝑖 𝑘𝑖 (ℎ),

𝑘1 (ℎ) = ℎ𝑓(𝑥, 𝑦),
𝑘2 (ℎ) = ℎ𝑓(𝑥 + 𝛼2 ℎ, 𝑦 + 𝛽21 𝑘1 (ℎ)), …,

𝑘𝑞 (ℎ) = ℎ𝑓 (𝑥 + 𝛼𝑞 ℎ, 𝑦 + 𝛽𝑞1 𝑘1 (ℎ) + ⋯ + 𝛽𝑞,𝑞−1 𝑘𝑞−1 (ℎ)),
величини 𝛼1 , … , 𝛼𝑞 , 𝑝1 , … , 𝑝𝑞 , 𝛽𝑖𝑗 (0 < 𝑗 < 𝑖 ≤ 𝑞) залежать від вибору 𝑠 –
порядку похибки, 𝑞 і самої функції, ℎ - крок.
Неха й функція 𝑓(𝑥, 𝑦) має інтервальне розширення 𝐹(𝑋, 𝑌) , що
задовольняє наступні властивості:
1) 𝐹(𝑋, 𝑌) визначене і неперервне для всіх 𝑋 ⊂ ∆𝑥 , 𝑌 ⊂ ∆𝑦 .
2) 𝐹(𝑋, 𝑌) монотонне за включенням.
3) Існує константа 𝑙 > 0, така що 𝜔(𝐹(𝑋, 𝑌)) ≤ 𝑙(𝜔(𝑋) + 𝜔(𝑌)), для
всіх 𝑋 ⊂ ∆𝑥 , 𝑌 ⊂ ∆𝑦 .
Тоді, інтервальний метод Рунге-Кутта має вигляд
𝑌(𝑥0 ) = 𝑌(0) = 𝑌0 ,
𝑞

𝑌(𝑥𝑗+1 ) = 𝑌(𝑥𝑗 ) + ∑
де

𝑖=1

𝑗
𝑝𝑖 𝐾𝑖 (𝑘) + (𝜓 (𝑋𝑗 , 𝑌(𝑥𝑗 )) + [−𝛼0 , 𝛼0 ]) ℎ 𝑠+1 ,

𝐾1 (ℎ) = ℎ𝐹(𝑋, 𝑌), …,
𝐾𝑞 (ℎ) = ℎ𝐹 (𝑋 + 𝛼𝑞 ℎ, 𝑌 + 𝛽𝑞1 𝐾1 (ℎ) + ⋯ + 𝛽𝑞,𝑞−1 𝐾𝑞−1 (ℎ)).
У цій роботі пропонується інтервальне розширення функції (1) замінити
лінійними функціональними обмежниками [2]. В результаті таких
модифікацій отримуємо методи Рунге-Кутта розв’язку задачі (1)-(2),

68

SSCAMI-2016

точність яких є суттєво вища від відповідних точкових методів. Отже
отримується наступний метод:
𝑌(𝑥𝑖 ) = 𝑌(𝑥𝑖−1 ) + ℎ ∑

𝑚

𝑘=1

𝛼𝑘 𝐾𝑘 (𝑋𝑖 , [𝑘𝑥 + 𝑚, 𝑘𝑥 + 𝑚]),

𝑦(𝑥𝑖 ) ∈ 𝑌(𝑥𝑖 ),
𝑖 = 1, … , 𝑛.
ℎ = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 = 𝑊(𝑋𝑖 ), 𝑋𝑖 = [𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖 ].
Наведена методика апробовувалась розв’язуванням ряду задач Коші.
Результати проведених числових експериментів підтверджують отримані
теоретичні висновки.
1. Калмыков С. А., Шокин Ю. И., Юлдашев З. Х. Методы интервального
анализа. – Новосибирск, изд. “Наука”, 1986. – с. 106-130.
2. Сеньо П. С. Арифметика лінійних функціональних інтервалів. // Вісник
Львів. ун-ту. Серія прикл. матем. та інформ. – 2014. – Вип. 21. – с. 38-57.
3. Сеньо П. С. Топологія простору лінійних функціональних інтервалів.
//Матем. та комп. моделювання. Серія: фізико-матем. науки. – 2014. – Вип.
11. – с. 209-222.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОДЖЕНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ З ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНИХ ОБЕРНЕНИХ
МАТРИЦЬ
Борецька І. А.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
boretskairuna23@gmail.com
Досліджуючи процеси економіки, медицини, фізики, ракетобудування
натрапляємо на систему звичайних диференціальних рівнянь, які
набувають вигляду

 A(t )  x (t )   (t , x(t ))
,

C  x(t 0 )  x0
де матриця A(t) - вироджена.
Особливістю цієї системи є те, що її не можна подати у вигляді

 x (t )  A 1 (t )   (t , x(t ))

C  x(t 0 )  x0
із подальшим застосуванням відповідних чисельних методів, оскільки
A 1 не існує. Крім того, за певних початкових умов розв’язок такої задачі
може не бути єдиним або не існувати взагалі. Такі системи відомі як
сингулярні, вироджені або диференціально-алгебричні. Їх інтенсивно
вивчають, а задача Коші з виродженою матрицею є актуальною.
Для розв’язання цієї проблеми використовуються квазіобернена та
псевдообернена матриці, властивості яких подібні.
Означення. Квазіоберненою до матриці A називається матриця
яка задовольняє систему рівнянь

A# ,

A # AA #  A #
( AA # ) #  AA #
A # A l 1  A l
A l 1 ( A # ) l 1  AA #
де l – індекс матриці A, тобто найменше з невід’ємних цілих чисел, для яких

rankAl 1  rankAl .
Означення. Псевдообернена матриця A  розмірності (m x n) до
матриці A розмірності (n x m) – матриця, для якої виконуються рівності:
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1) AA A  A;
2) A AA   A ;
3)( AA  )*  AA  , ( AA  ) 2  AA  ;
4)( A A)*  A A, ( A A) 2  A A.
Вплив відмінних властивостей цих матриць досліджується на
підставі фізичної моделі транзисторного підсилювача та динамічної
моделі розвитку багатогалузевої економіки.
1.
2.

3.
4.

Бояринцев Ю.Е. Методы решения вырожденных систем обыкновенных
дифференциальных уравнений – Новосибирск: Наука, 1988.
Іванків К.С. Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних
процесів / К.С. Іванків, М.В. Щербатий – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2005. – 154 с.
Штыкель Т.Л. К теории вырожденных систем обыкновенных
дифференциальных уравнений / Т.Л. Штыкель // Сибирский математический
журнал. - 1995. – Т. 36 № 5.
Хайрер Э. Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи / Пер. с англ. – М.: Мир,
1999.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТА-МОДЕЛЕЙ ДО ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ПАРАМЕТРІВ ОДНОВИМІРНИХ ПРОЦЕСІВ ГЕТЕРОДИФУЗІЇ
Гумецький М. М., Поліщук М. А.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
mixer.lviv.ua@gmail.com, humetsky@gmail.com
Процеси гетеродифузного масоперенесення для конкретних видів
середовищ досліджуються аналітичними методами. Згідно з таким
підходом, розв’язки відповідних початково-крайових задач знайдені із
застосуванням інтегральних перетворень (при цьому розв’язок подається у
вигляді розвинення у ряди, наприклад тригометричні). Якщо коефіцієнти
рівняння (зокрема коефіцієнти дифузії) є функціями просторової та часової
координат, то знаходження розв’язку аналітичними методами є
проблематичним. Виникають труднощі із застосування даного підходу у
випадку складної структури функцій, які задають початкові та крайові
умови.
Багато практичних програм вимагають детальну модель системи, щоб
точно передбачити результати системи для різних вхідних даних. Ці моделі
можуть бути досить великими і складними, вимагаючи величезну кількість
розрахунків. Оптимізація таких систем складна і трудомістка процедура,
тому що потребує великої кількості обчислень та затрат часу.
Тому доцільно використовувати спрощені функції для оптимізації, які
мають явні форми залежності від змінних. Явна функція є моделлю моделі
і називається мета-модель. Мета-модель може бути згенерована шляхом
проведення експериментальних спостережень та / або чисельних
розрахунків.
Метою цієї роботи є застосування мета-моделей та МС / МСЕ до задачі
ідентифікації параметрів одновимірних процесів гетеродифузії та
порівняння різних підходів побудови мета-моделей.
Для опису процесів гетеродифузій домішкової
використовується наступна математична модель:
𝜕𝑐
𝜕𝑡

=

𝜕
𝜕𝑥

(𝐷

𝜕𝑐
𝜕𝑥

) + 𝐾𝑐 + 𝑓,

(𝑥, 𝑡) ∈ Ω = Ω𝑥 × Ω𝑡 , Ω𝑥 = (𝑥0 , 𝑥𝑒 ), Ω𝑡 = (𝑡0 , 𝑡𝑒 ],
1 𝑑1 0
𝐷 = [𝑑2 𝑑 0],
0 0 0
−𝑎
1
0
𝐾 = [ 𝑎 −(1 + 𝑎2 ) 𝑎1 ].
0
𝑎2
−𝑎1
Визначимо функцію

речовини
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𝜓(𝑢) = ∑ ∑ (𝑐(𝑥𝑖 , 𝑡𝑗 ) − 𝑐 ∗ (𝑥𝑖 , 𝑡𝑗 )) ,
𝑖=1 𝑗=1

де c ∗ (xi , t j ) відомі точні значення концентрацій, а с(xi , t j ) значення
концентрації при заданих параметрах u = (u1 , u2 , … , un ).
Для даної моделі процесу гетеродифузії, параметрами 𝑢𝑖 можуть
бути параметри дифузії 𝑑, 𝑑1 , 𝑑2 , або параметри інтенсивності
переходу 𝑎, 𝑎1 , 𝑎2 .
Тоді наша задача ідентифікації параметрів зводиться до знаходження
мінімуму функціонала ψ(u):
u∗ = arg min(ψ(u)).
У першому випадку мета-модель буде наближати значення 𝜓(𝑢), а
сама задача гетеродифузії розв’язується методом скінченних елементів.
У другому випадку для розв’язання задачі гетеродифузій
використовується метод сіток та формується набір мета-моделей, які в
кожній точці наближують концентрацію c ∗ (xi , t j ).
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ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСТУ РАКОВОЇ ПУХЛИНИ
Кавецький А.Р.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
AndriyKavetsky@gmail.com

Дослідження ракових пухлин є фундаментальним та надзвичайно
актуальним напрямком дослідження в науковому світі. Однією з важливих
проблем, які розв’язуються в цій області, є моделювання розподілу
концентрації поживних речовин, що сприяють розвитку ракових пухлин.
Такі задачі розглядаються в роботах авторів[1,2,3].
Моделювання цього процесу дозволяє досліджувати зміну форми
пухлини, швидкість її росту, зміни фази росту, що дозволить згодом
використовувати отримані дані для ефективного лікування захворювання.
У роботі досліджується модель росту ракової пухлини без некрозу[2].
Розглядається область Ω, що є частиною живої тканини. Ця область
містить дві підобласті, які не перетинаються : пухлину Ω 𝑇 (𝑡) та зовнішню
тканину людини Ω𝐻 (𝑡). Пухлинну тканину та здорову розділяє межа Σ
(рис. 1).

Рис. 1. Досліджувана область з раковою пухлиною.
Математичний опис цієї моделі поданий у роботі [2]. Модель
складається з рівнянь, що описують розподіл концентрації поживних
речовин в шуканій області, системи рівнянь для знаходження тиску та
швидкості, з якою клітинні субстрати додаються до Ω 𝑇 та відповідних
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граничних умов. Після розв’язування запропонованих систем шукається
швидкість зміни по нормалі границі Σ, обчислюється нове значення границі
і далі продовжують цей процес в часі.
Для чисельного дослідження цієї задачі пропонується використовувати
метод скінченних елементів. Відповідно до вимог цього методу у роботі
здійснено варіаційне формулювання задачі за методом Бубнова-Гальоркіна
у слабкій формі. Для отримання числових результатів побудована програма
на мові C# для генерації сітки трикутних скінченних елементів для різних
криволінійних двовимірних областей, в тому числі і неоднозв’язних. Метод
побудови сітки базується на алгоритмі Делоне.
1. V. Cristini Multiscale Modeling of Cancer An Integrated Experimental and
Mathematical
Modeling
Approach.
/
V.
Cristini,
J. Lowengrub. - Cambridge University Press, New York, 2010. - 278 p.
2. V. Cristini Nonlinear simulation of tumor growth. / V. Cristini, J. Lowengrub, and
Q.
Nie.
J.
Math.
Biol,
2003.
- 46: 191–224 p.
3. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними
методами. / Савула Я.Г. - Львів, 2004. – 222 с.
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ЗНАХОДЖЕННЯ СОЛІТОННИХ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНОГО
ДИНАМІЧНОГО РІВНЯННЯ ТИПУ БЕНДЖАМІНА-ОНО
Качановський В.А., Киселиця М. О.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
vova.kachanovsky@gmail.com, maksym08@gmail.com

Нехай на нескінченновимірному періодичному многовиді 𝑀 =
𝐶𝑙∞ (𝑅1 , 𝑅1 ), де l – період, задане нелінійне динамічне рівняння типу
Бенджаміна-Оно [2].
(1)
𝑢𝑡𝑡 + 𝛽(𝑢2 )𝑥𝑥 + 𝛾𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 .
Зробивши заміну 𝑢𝑡 = −𝑣𝑥 та 𝑢𝑡𝑡 = −𝑣𝑥𝑡 , а також прийнявши 𝑥1 =
𝑥, 𝑥2 = 𝑡, 𝑈1 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑢(𝑥, 𝑡), 𝑈2 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑣(𝑥, 𝑡); 𝑢, 𝑣 𝜖 𝑀 = 𝐶𝑙∞ (𝑅1 , 𝑅2 ),
𝛽 та 𝛾 − ненульові константи. Запишемо рівняння у вигляді системи
𝑈1,𝑥2 + 𝑈2,𝑥1 = 0
{
(2)
𝑈2,𝑥2 − 2𝛽𝑈1 ∗ 𝑈1,𝑥1 − 𝛾𝑈1,𝑥1 𝑥1𝑥1 .
Щоб отримати явні розв’язки (2) опишемо наступні кроки.
Крок 1. Перетворимо систему (2) у нелінійне звичайне
диференціальне рівняння, розв’язок якого шукаємо у рухомій системі
відліку 𝜑 = ∑2𝑗=1 𝑘𝑗 𝑥𝑗 + 𝜑0 , де компоненти 𝑘𝑗 , 𝑗 = 1,2 і фаза 𝜑0 є
постійними.
Використаємо метод tanh-функцій [1]. Приведемо (2) у систему
нелінійних диференціальних рівнянь та зведемо її до наступного вигляду
𝑘2 (1 − 𝑇 2 )𝑈1′ + 𝑘1 (1 − 𝑇 2 )𝑈2′ = 0
2
′
{𝑘2 (1 − 𝑇 )𝑈2 − 2𝛽𝑈1 𝑘1 (1 − 𝑇 2 )𝑈1′ + 𝛾(2𝑘13 (1 − 4𝑇 2 + 3𝑇 4 )𝑈1′ +
(3)
3
2 )2 ′′
3 (1
2 )3 ′′′
+6𝑘1 𝑇(1 − 𝑇 𝑈1 − 𝑘1 − 𝑇 𝑈1 = 0 .
де 𝑈1 (𝑇) = 𝑈1 (𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑈2 (𝑇) = 𝑈2 (𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑇 = tanh 𝜑 .
Крок 2. Визначаємо степінь поліноміальних розв’язків. З цією метою
поліноміальні розв’язки шукаємо у формі
𝑈𝑖 (𝑇) =
𝑀𝑖
𝑗
∑𝑗=0 𝑎𝑖𝑗 𝑇
(4)
Отримуємо 𝑀𝑖 , 𝑖 = 1,2 із системи лінійних рівнянь. В результаті
𝑀1 = 𝑀2 = 2. Отже,
𝑈 = 𝑎10 + 𝑎11 𝑇 + 𝑎12 𝑇 2
{ 1
(5)
𝑈2 = 𝑎20 + 𝑎21 𝑇 + 𝑎22 𝑇 2 .
Крок 3. Після підстановки (4) у (3) групуємо елементи з
однаковими степенями, прирівнюємо їх до нуля. Отримаємо систему
алгебраїчних рівнянь з невідомими 𝑎𝑖𝑗 та 𝑘𝑖 , 𝑖 = 1,2, 𝑗 = 0,1,2.
Крок 4. На даному етапі систему рівнянь розв’язують з умовами, що
коефіцієнти при найвищих степенях кожного з розв’язків і параметри 𝑘𝑗
відмінні від нуля. Обираємо один з двох можливих розв’язків
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𝑘1 = 𝑘1 , 𝑘2 = √−2𝑎10 𝛽𝑘12 + 4𝛾𝑘14 , 𝑎10 = 𝑎10 , 𝑎11 = 0, 𝑎12 = −
6𝑘1 𝛾√2𝑘12 (−𝛽𝑎10 +4𝛾𝑘12 )
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6𝛾𝑘12
𝛽

(6)

𝑎20 = 𝑎20 , 𝑎21 = 0, 𝑎22 =
.
{
𝛽
Крок 5. Підставивши (6) у (4) і виконавши обернену процедуру до
запропонованої на кроці 1, отримаємо розв’язок системи (2) у явному
вигляді. Повернувшись до замін та прийнявши 𝑎10 = 0, 𝑎20 = 0,
𝑘1 = 0 та 𝜑0 = 0 отримаємо аналітичний розв’язок системи (2)
6𝛾
𝑢=
𝑡𝑎𝑛ℎ2 (𝑥 + 𝑡√8𝛾)
𝛽
6𝛾√8𝛾
𝑡𝑎𝑛ℎ2 (𝑥 + 𝑡√8𝛾) .
𝛽
{
На рис.1 зображено графік розв’язку системи (2) при 𝛽 = 5, 𝛾 = 3,
𝑥 = −10: 10, 𝑡 = −10: 10.
𝑣=

Рис.1 Графік фунцій u(x,t) та v(v,t) розв’язку системи (2)
Старчак, М., Притула, М. Солітонні розв’язки нелінійних динамічних систем
типу Кортевега-де Фріза // Вісник Львівського університету. Серія прикладна
математика та інформатика. — Випуск 15. — Львів, 2009. — С. 71-80.
2. Song L., Chen W., Xu Z., Chen H. Rogue Wave for the Benjamin Ono Equation //
Advances in Pure Mathematics, 2015, 5. P. 82-87.
1.
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ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОДНІЄЇ НЕЛІНІЙНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ,
ЯКА МОДЕЛЮЄ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНУ СИСТЕМУ
Кончаковська О. С.
Україна, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Факультет Прикладної математики та менеджменту
oksana.konchakovska@nure.ua
Прагнення створити мініатюрні пристрої, що поєднують електроніку,
оптику, акустику, механіку протягом останніх десятиліть втілилося в
розвиток мікроелектромеханічних систем (МЕМС). Мікроактюатор
(складова частина МЕМС) – виконавчий пристрій або його активний
елемент, що перетворює один з видів енергії (електричної, магнітної,
теплової, хімічної та ін.) в механічну, що призводить до виконання певної
дії, заданої керуючим сигналом. Одним з поширених типів актюаторних
елементів МЕМС є електростатичний актюатор, який містить рухомий і
нерухомий електроди. В якості рухомого електрода виступають пружні
пластини і мембрани. Принцип дії даних актюаторів заснований на
виникненні електростатичної сили між рухомим і нерухомим електродами.
При подачі відхиляючої напруги (pull-in voltage) між електродами виникає
електростатична взаємодія, і рухомий електрод притягується до
нерухомого, внаслідок чого може статися схлопування електродів (pull-in
instability). Зворотній процес називається стійким станом системи (steadystate).
Однією з задач, яка виникає при математичному моделюванні
мікроелектромеханічних систем є така [2]:
 f ( x, y )
у ,
(1)
v 
v2
(2)
0  v  1 у  , v   1 ,
де  – співвідношення електростатичних та механічних сил у системі,
f ( x, y ) – співвідношення відносної діелектричної проникності середовища
до діелектричної проникності мембрани, 0  f ( x, y)  1 і   0 .
Нехай   1 , f ( x, y)  1 . У задачі (1), (2) зробимо заміну v  1  u , де
u – нова невідома функція. Тоді отримаємо задачу:
1
 u 
у ,
(3)
(1  u ) 2

0  u  1 у  , u   0 .

(4)

На конусі K невід’ємних у C () функцій розглянемо еквівалентне
задачі (3), (4) нелінійне операторне рівняння u  Tu , де
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Tu   G(x, s)
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1
ds ,
(1  u (s))2

де G(x, s) – функція Гріна першої крайової задачі для оператора  .
Оскільки u1  u2 ( u1 , u2  K ), то Tu1  Tu2 . Отже, оператор T є
неперервним і монотонним на конусі K . З огляду на монотонність
оператора
,
побудуємо
інваріантний
конусний
відрізок
T
 v0 , w0  {u | v0  u  w0 } , такий, що T  v0 , w0  v0 , w0  . Для цього
розглянемо схему послідовних наближень
ds
un1 (x)   G(x, s)
, n  0, 1, 2, ... .
(5)
2
(1

u
n (s))

Покладемо v0  0 . Для побудови w0 покладемо w0    const  0 .
Тоді отримаємо
u ( x)
ds
w1 (x)   G(x, s)
 0 2,
2
(1  )
(1  )

v1 (x)   G(x, s)ds  u0 (x) ,


де u0 (x)   G(x, s)ds .


Необхідно вибором  досягти виконання нерівності w1  w0 , або

u0 ( x )
  . Звідси для визначення  отримаємо нерівність
(1  ) 2
max  G(x, s)ds  (1  )2 .
x

(6)



Внаслідок монотонності оператора T справджуються нерівності
0  v0  v1  w1  w0   . Продовжуючи цей процес, отримаємо
0  v0  v1  ...  vn  wn  ...  w1  w0   .
Звідси випливає, що справджується така теорема [1].
Теорема. Оператор T має на конусі K хоча б одну нерухому точку на
конусному відрізку  v0 , w0  , де w0   , v0  0 , причому  визначається
нерівністю (6). Послідовні наближення, які формуються за правилом (5),
збігаються до нерухомої точки оператора T .
Обчислювальний експеримент для задачі проведено в області
  {x  ( x1 , x2 ) | x12  x22  1}  R 2 .
1. Красносельский М.А. Положительные решения операторных уравнений. –
М.: Физматгиз, 1962. – 394 с.
2. Y. Guo, Z. Pan, and M.J. Ward. Touchdown and pull-in voltage behavior of a
MEMS device with varying dielectric properties. SIAM J. Appl. Math., 66:309–338,
2005.
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ЗНАХОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯННЯ
КОРТЕВЕГА-ДЕ-ФРІЗА П’ЯТОГО ПОРЯДКУ
Стадник О.В., Мацьків Г. О.
Україна, Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та інформатики
olya.lv22@gmail.com, galjyha@gmail.com

У цій роботі ми розглянули рівняння [1]
𝑢𝑡 + 45𝑢2 𝑢𝑥 + 15𝑢𝑥 𝑢𝑥𝑥 + 15𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥 + 𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 ,
(1)
де 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) достатньо гладка функція. Рівняння (1) є частковим
випадком рівняння Кортевега-де Фріза п’ятого порядку
𝑢𝑡 + 𝛼𝑢2 𝑢𝑥 + 𝛽𝑢𝑥 𝑢𝑥𝑥 + 𝛾𝑢𝑢3𝑥 + 𝑢5𝑥 = 0
(2)
Вираз (1) називається рівнянням Савада-Котера, який є частковим
випадком рівняння (2) при α=3β і β=γ. Припустимо, що розв’язок 𝑢(𝑥, 𝑡),
разом з його похідними, прямує до нуля при |𝑥| → ∞. Рівняння (1) описує
рух довгих хвиль на мілкій воді під дією сили тяжіння і в одновимірній
нелінійній решітці. Рівняння (1) є важливою математичною моделлю, яку
широко застосовують у квантовій механіці і нелінійній оптиці. Моделі цих
рівнянь використовують у різних сферах таких, як фізика твердого тіла,
фізика плазми, фізика рідини і квантовій теорії поля. Тангенс метод [3] має
певні переваги, адже він дозволяє звести нелінійну задачу до системи
алгебраїчних рівнянь, які можуть бути легко вирішені за допомогою
системи символьних обчислень таких як Mathematica чи Maple.
Тангенс метод запропонований Малфієтом [3], де вводиться нова
змінна і всі її похідні виражаються через tanh функцію.
Представлення нової незалежної змінної
𝑌 = tanh(𝜇𝜉), де 𝜉 = (𝑥 − 𝑐𝑡), 𝜇 – хвильове число, 𝑐 - швидкість (3)
хвилі, приводить до заміни похідних
𝑑
𝑑
= 𝜇(1 − 𝑌 2 )
𝑑𝜉
𝑑𝑌
𝑑2
𝑑𝜉 2

= −2𝜇2 𝑌(1 − 𝑌 2 )

𝑑
𝑑𝑌

+ 𝜇 2 (1 − 𝑌 2 )2

𝑑2
𝑑𝑌 2

(4)

𝑑3
𝑑
𝑑2
𝑑3
3
2 )(3𝑌 2
3
2 2
3
2 3
=
2𝜇
𝑌(1
−
𝑌
−
1)
−
6𝜇
𝑌(1
−
𝑌
)
+
𝜇
(1
−
𝑌
)
𝑑𝜉 3
𝑑𝑌
𝑑𝑌 2
𝑑𝑌 3
𝑑4
𝑑
𝑑2
4
2 )(3𝑌 2
4
2 2 (9𝑌 2
=
−8𝜇
𝑌(1
−
𝑌
−
2)
+
4𝜇
(1
−
𝑌
)
−
2)
−
𝑑𝜉 4
𝑑𝑌
𝑑𝑌 2
𝑑3
𝑑4
12𝜇 4 𝑌(1 − 𝑌 2 )3 3 + 𝜇 4 (1 − 𝑌 2 )4 4
𝑑𝑌
𝑑𝑌
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Оскільки ми шукаємо розв’язок у вигляді полінома від 𝑌, то запишемо
його у вигляді :
𝑘
𝑢(𝜇𝜉) = 𝑆(𝑌) = ∑𝑀
(5)
𝑘=0 𝑎𝑘 𝑌 ,
де M є додатнім цілим числом.
Перед обчисленням невідомих коефіцієнтів 𝑎𝑘 треба визначити
показники степенів розв’язку M, для цього достатньо підставити (5) у
вихідне рівняння і прирівняти два найбільші показники степенів. З
отриманої системи рівнянь знаходимо M.
Підставимо (5) з отриманим значенням M у рівняння (1) після
цього прирівняємо коефіцієнти при кожному 𝑌 до нуля, і отримаємо
систему алгебраїчних параметричних рівнянь.
Рівняння (1) можна подати у вигляді:
𝑢𝑡 + 15(𝑢3 )𝑥 + 15(𝑢𝑢𝑥𝑥 )𝑥 + 𝑢5𝑥 = 0.
Вираз (6) перетворимо в звичайне диференціальне рівняння (ЗДР)
−𝑐𝑢 + 15𝑢3 + 15𝑢𝑢′′ + 𝑢′′′′ = 0 .
Підставляємо (4) в (7) і знаходимо, що
M +4 =3M,
а отже M=2. Це означає, що
𝑢(𝜉) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑌 + 𝑎2 𝑌 2 .

(6)
(7)
(8)
(9)

Підставляємо (9) у (7), після деяких алгебраїчних перетворень та
прирівнявши коефіцієнти при кожному 𝑌 до нуля отримуємо систему
рівнянь для невідомих 𝑎𝑖 , 𝑖 = 0,1,2 і 𝜇 . Розв’язавши систему, отримуємо
аналітичний розв’язок та будуємо графік функції 𝑢(𝑥, 𝑡).
1.
2.

3.

Sawada, K. and Kotera, T., Progr. Th. Phys. 51 (1974), 1355-1367.
Abdul-Majid Wazwaz. Solitons and periodic solutions for the fifth-order KdV
equation. – Department of Mathematics and Computer Science, Saint Xavier
University, Chicago, IL 60655, United States -2005.
W. Malfliet, Solitary wave solutions of nonlinear wave equations, Amer. J. Phys. 60
(7) (1992) 650–654.
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ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАДАЧІ ДИФУЗІЇ З РУХОМИМ
ДЖЕРЕЛОМ ЗАБРУДНЕННЯ МЕТОДОМ ГАЛЬОРКІНА
Чернов О. Г.
Україна, Харківський національний університет радіоелектроніки,
факультет Прикладної математики та менеджменту
Alekcander.Chernov@gmail.com
Нехай у деякій області

знаходиться одне локально

зосереджене в початковий момент часу у околі точки
інтенсивності

джерело

, де

Припустимо, що розташування локального джерела в області
змінюється за законом

,

, причому

,

,

, а інтенсивність викиду шкідливої речовини спадає за
експоненціальнім законом
,
забруднення описуватимемо функцією

. Тоді потужність джерела

.
Вважатимемо, що перенесення речовини в середовищі здійснюється
за законами турбулентної дифузії, яка характеризується коефіцієнтами
турбулентного обміну

та

і конвективним механізмом перенесення,

пов’язаним з рухом нестисливого середовища, швидкість якого
задана і не залежить від часу

та просторових координат

, при цьому

,
.
Отже, приходимо до наступної початково-крайової задачі для
визначення концентрації

[1]:
,
,

,

,

,

(1)
(2)

де
‒ задані функції координат;
‒ деяка стала, яка
визначає інтенсивність поглинання речовини в процесі його
розповсюдження, обумовлена протіканням хімічних реакцій, осадженням і
перенесенням речовини в інші шари.
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Вважатимемо, що коефіцієнти дифузії
зробимо заміну

83
сталі. У задачі (1), (2)

,

,
де

‒ нова невідома функція.
Тоді для функції матимемо таку початково-крайову задачу:
,
,

,

,

(3)

,

(4)

де

,
.
Для побудови наближеного розв’язку задачі (3) – (4) використано
метод Гальоркіна для нестаціонарних задач [2]. Наближений розв’язок
задачі (1) – (2) шукатимемо у вигляді
,
де функція

така, що

у

,

на

– будь-яка

,

повна у
система функцій. Функція
зі вказаними
властивостями може бути побудована методом R-функцій [3].
Для визначення
,
звичайних диференційних рівнянь:
,

, маємо задачу Коші для системи

,

,

де

,
,
,
.
Доведено збіжність гальоркінских наближень і отримано оцінку
норми наближеного розв’язку:

,
де

(8)

,
,
‒ стала з нерівності Фрідріхса.
Обчислювальний експеримент було проведено для прямокутної

області
радіусу

, коли джерело забруднення рухається по колу
з центром у середині прямокутника.
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1. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей
среды / Г.И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 с.
2. Михлин С.Г. Численная реализация вариационных методов / С.Г. Михлин.
− М.: Физматгиз, 1966. − 432 с.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ R-ФУНКЦІЙ
СТАЦІОНАРНИХ ТЕЧІЙ СТОКСА В ПРЯМОКУТНІЙ КАВЕРНІ
Шпакович М.О.
Україна, Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет Прикладної математики та менеджменту
maxim.shpakovitch@yandex.ru
При дослідженні різних процесів у геофізиці, біології,
теплоенергетиці, біомедицині часто виникає необхідність моделювати
стаціонарні або нестаціонарних течії в’язкої рідини. Для цього зазичай
використовується система диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса.
Складність безпосереднього аналізу цієї системи пов’язана перш за всё з її
нелінійністю і тим, що вона складається з чотирьох рівнянь. За деяких
припущень (наприклад, у разі повільних течій) можна знехтувати
нелінійними додатками у системі Нав’є-Стокса і отримати лінеаризовані за
Стоксом рівняння. Крім того, у випадку плоскопаралельних течій від
вихідної системи у змінних «швидкість-тиск» зручно перейти до задачі для
функції течії
, яка пов’язана з вектором швидкості
співвідношеннями
,
.
Нами була розглянута задача про усталену течію в’язкої нестисливої
рідини в прямокутній каверні
, бокові стінки якої
нерухомі, а кришка рухається вправо з одиничною швидкістю. В цьому
випадку задача для функції течії матиме вигляд:
у

,

,

(1)
.

(2)

де
– зовнішня до
нормаль,
–
бігармонічний оператор.
Для розв’язання задачі (1), (2) застосуємо структурно-варіаційний
метод R-функцій, запропонований акад. НАН України В.Л. Рвачовим [2].
Відповідно до загальної методики побудови структури розв’язку
задачі Стокса [3], отримаємо, що структура розв’язку задачі (1), (2) має
вигляд
,

(3)
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де

,

,

– знак Rкон’юнкції:
компонента структури.

,

– невідома

За допомогою заміни
, де
– нова невідома функція,
перейдемо до задачі з однорідними крайовими умовами.
у

,

,

(4)
.

(5)

Тоді структура розв’язку задачі (4), (5) має вигляд
і для
апроксимації невизначеної компоненти
можна застосувати варіаційний
метод Рітца [1]. Оператор

задачі (4), (5), розглядуваний на множині

функцій з
, які задовольняють умовам (5), є додатно
означеним. Тоді відповідно до методу Рітца наближений розв’язок задачі
(4), (5) шукатимемо у вигляді
послідовність, а коефіцієнти

, де

– координатна

є розв’язком системи
,

.

Тут
,
,
Координатні функції, відповідно до (3), можна взяти у вигляді
, де
– будь-яка повна в
система функцій.
Збіжність побудованої послідовності наближених розв’язків задачі
(4), (5) (а отже, і задачі (1), (2)) випливає з загальних теорем збіжності
метода Рітца.
Обчислювальний експеримент в задачі був проведений для різного
співвідношення
і :
, причому за функції
були
обрані кубічні сплайни Шенберга. Отримано, що потік у каверні носить
циркуляційний характер, зі збільшенням її глибини потік розшаровується
на замкнуті циркуляційні області, інтенсивність потоку в яких зменшується
зі збільшенням глибини. Крім того, поблизу кутових точок (0;0) і (а; 0)
утворюються кутові вихори.
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