
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики 

 

 

  
ВІСІМНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА 

(ТРИНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА) 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З 

ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 

СНКПМІ-2015 
 

 
Присвячується 40-річчю факультету 

прикладної математики та інформатики 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 
Львів 22-23 квітня 2015 року 

 

Тези доповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Львів ЛНУ 2015 



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 2  
   

Оргкомітет 

 
Голова оргкомітету 

 

Ярема Савула – декан факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Члени оргкомітету 

 

Олександра Гнатишин – заступник декана факультету прикладної 

математики та інформатики Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

 

Андріан Кобевко – студент факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Уляна Мальчик – студентка факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Уляна Піжанська – студентка факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Орися Фітьо – студентка факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Ярослав Кравецький – студент факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 

 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 3 
 

Науковий комітет 

 
Михайло Бартіш – завідувач кафедри теорії оптимальних процесів 

факультету прикладної математики та інформатики, доктор фізико-

математичних наук, професор 

 

Микола Притула – завідувач кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем факультету прикладної математики та 

інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор 

 

Ярема Савула – декан факультету прикладної математики та 

інформатики, завідувач кафедри прикладної математики,  доктор фізико-

математичних наук, професор 

 

Георгій Шинкаренко – завідувач кафедри інформаційних систем 

факультету прикладної математики та інформатики, доктор фізико-

математичних наук, професор 

 

Роман Хапко – завідувач кафедри обчислювальної математики 

факультету прикладної математики та інформатики, доктор фізико-

математичних наук, професор 

 

Григорій Цегелик – завідувач кафедри математичного моделювання 

соціально-економічних процесів факультету прикладної математики та 

інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор 

 

Сергій Ярошко – завідувач кафедри програмування факультету 

прикладної математики та інформатики, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 4  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

 

 
 



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 5 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 

 

WOOPLEX (2D ATMOSPHERIC PUZZLE 

PLATFORMER FOR MOBILES) 12 

Hrytsyshyn Ostap 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

ІНТЕРНЕТ-СЕРВЕРІВ З БОКУ КОРИСТУВАЧІВ 
14 

Білик Олексій Зіновійович 

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЕКТУВАННЯ 

ЗАХИЩЕНИХ БАЗ ДАНИХ 16 

Гнідець Соломія Святославівна 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СИНТАКСИЧНОЇ 

ОПТИМІЗАЦІЇ SQL – ЗАПИТІВ НА ПРИКЛАДІ 

РІЗНИХ СУБД 
18 

Жованик Максим Олександрович 

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КОПМОНЕНТІВ У РОЗРОБЦІ 

СУЧАСНИХ ВЕБ-ДОДАТКІВ 20 

Засадний Олег Ростиславович 

СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РУХОМИМ 

ОБ’ЄКТОМ 22 

Кащук Ірина Василівна 

ПРИРОДНО-МОВНІ БАЗИ ЗНАНЬ 
25 

Кисленко Тетяна Володимирівна 

ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ БАЗ ДАНИХ СЕРЕД 

КОМП’ЮТЕРІВ МЕРЕЖІ 27 

Кобевко Андріан Тарасович 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

УНІВЕРСИТЕТОМ 29 

Мазуряк Ілля Васильович 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО 

ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ 

АТАКАМ У КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ 31 

Мартинюк Олександр Олександрович 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ 

МОВИ PYTHON 33 

Мельник Олександр Романович 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

РОЗПІЗНАВАННЯ ЦИФР, НАПИСАНИХ ВІД РУКИ 35 

Миляник Іван Андрійович 



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 6  
   

ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ АКАІКЕ ДО ЗАДАЧІ 

ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ЗАДАНОЇ 

ВИБІРКИ 
37 

Митник Олеся Миколаївна 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ 

МОБІЛЬНИМИ ПАТРУЛЯМИ ДОБРОВІЛЬНОЇ 

НАРОДНОЇ ДРУЖИНИ 39 

Мостіпан Антон Володимирович,  

Хворостенко Роман Юрійович 

РОЗРОБКА БРАУЗЕРНОЇ ОНЛАЙН ГРИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ JAVA-ТЕХНОЛОГІЙ 41 

Мудрий Роман Романович 

РОЗРОБКА ВЕБ САЙТУ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗА 

ДОПОМОГОЮ РКР 

43 Боднарук Роман-Юрій Володимирович,  

Бомк Володимир-Маркіян Михайлович,  

Муць Павло Юрійович, 

РОЗРОБКА ОБ’ЄКТНО ОРІЄНТОВАНОЇ ГРИ 

“WOLF&HARE” НА ОСНОВІ ПАТЕРНІВ 

ПРОЕКТУВАННЯ 
45 

Остапко Андрій Ігорович 

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ПОШУКУ ХОДУ В 

ШАШКАХ   47 

Павленко Петро Володимирович 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ 

ПОШУКУ НАЙКРАЩОГО ХОДУ В ІГРОВОМУ 

ДЕРЕВІ 
49 

Протасеня Андрій Миколайович 

ОГЛЯД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ПРОГРАМА 

ШВИДКОГО ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНОЙ МЕРЕЖІ 

«ВКОНТАКТІ» 
51 

Рабоконь Андрій Володимирович 

РЕФАКТОРИНГ КОДУ ЧЕРЕЗ ПРЯМУ 

МАНІПУЛЯЦІЮ АБСТРАКТНИХ СИНТАКСИЧНИХ 

ДЕРЕВ 
52 

Різун Маркіян Тарасович 

Jean-Christophe Bach, France  

Stephane Ducasse, France 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУАССОНА ДЛЯ 

ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ 54 

Рімель Михайло Йосифович 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 7 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДЕКСА В ІНДЕКСНО-

ПОСЛІДОВНИХ ФАЙЛАХ У ВИГЛЯДІ B-ДЕРЕВ. 56 

Трицецький Володимир Святославович 

РОЗРОБКА ОНЛАЙН СЕРВІСУ ВІДЕОХОСТИНГУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ JAVA-ТЕХНОЛОГІЙ 58 

Хімка Олег Володимирович 

РОЗРОБКА WEB АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРУ 60 

Хомин Софія Андріївна 

РОЗРОБКА КЛІЄНТ – СЕРВЕРНОЇ МОДЕЛІ 

ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ 
62 

Шевчук Роман Володимирович  

Воляник Руслан Антонович  
 

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ 
 

A POSTERIORI ERROR ESTIMATOR AND ADAPTIVE 

FINITE ELEMENT METHOD FOR HEAT EQUATION 
66 

Muts’ Pavlo Yuriyovych  

Bomk Volodymyr-Markiyan Mykhailovych 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ 

ТЕЧІЇ ТЕПЛОПРОВІДНОЇ РІДИНИ МЕТОДАМИ R-

ФУНКЦІЙ ТА ГАЛЬОРКІНА (НЕЛІНІЙНА ЗАДАЧА) 
70 

Артюх Антон Володимирович 

ПРО УТОЧНЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ 

РІВНЯНЬ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ НА НЕЗАМКНЕНИХ 

ПОВЕРХНЯХ 
73 

Бешлей Андрій Володимирович 

ЗАСТОСУВАННЯ КВАЗІОБЕРНЕНИХ МАТРИЦЬ 

ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У 

МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

75 

Борецька Ірина Андріївна 

МОДИФІКОВАНІ ІНТЕРВАЛЬНІ НЕЯВНІ МЕТОДИ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНОГО 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ НА ОСНОВІ 

МАТЕМАТИКИ ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ОБМЕЖНИКІВ   

77 

Васильків Богдан Любомирович 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ РОБІНА 

З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕТЬОЇ ФОРМУЛИ ГРІНА 
79 

Глова Андрій Романович  

Добрянський Олекса Миколайович 



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 8  
   

ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СЛАР 

ІТЕРАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ В ПРУЖНО-

ПЛАСТИЧНИХ ЗАДАЧАХ 
83 

Григоренко Владислав Анатолійович 

РЕКУРСИВНИЙ АНАЛОГ ТРИКРОКОВОГО 

МЕТОДУ НЬЮТОНА 85 

Грицик Юлія Вікторівна 

МЕТОД ТЕПЛОВИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ДЛЯ 

НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНОЇ 

ЗАДАЧІ КОШІ 
87 

Лебеденко Надія Володимирівна 

ЧИСЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛІНІЙ 

ГАЛУЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ 

НЕЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 
89 

Могитич Галина Андріївна 

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ 

ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ 

РІВНЯННЯ ПУАССОНА   
92 

Одайська Ірина Вікторівна 

ТРИКРОКОВИЙ МЕТОД З ПОРЯДКОМ ЗБІЖНОСТІ 

1+√2 94 

Скварко Катерина Андріївна 

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАСШТАБНОГО МЕТОДУ 

СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ 
96 

Сподар Наталія Володимирівна 

МОДИФІКОВАНІ ІНТЕРВАЛЬНІ ЯВНІ МЕТОДИ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНОГО 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ НА ОСНОВІ 

МАТЕМАТИКИ ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ОБМЕЖНИКІВ 

99 

Стойко Тетяна Ігорівна 

АПАРАТ МАЖОРАНТ І МІНОРАНТ ТА ЇХНІХ 

ДІАГРАМ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ДІЙСНОЇ ЗМІННОЇ, 

ЗАДАНИХ ТАБЛИЧНО 
101 

Троян Марія Юріївна 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА ГАЛЬОРКІНА ДО 

ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗАДАЧ 

ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З ТОЧКОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 
103 

Чернов Олександр Геннадійович 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 9 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ РОЗРИВІВ-ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ 106 

Чернуха Юрій Антонович  

Чехович Андрій Ігорович 

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ 

ГРАНИЧНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ   
107 

Шунькін Юрій Валерійович 

 

МОДЕЛЮВАННЯ 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ 

В СТЕНДІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СТІНОВИХ 

ПАНЕЛЕЙ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСУ 

БУЛЬБАШОК КИПІННЯ 

111 

Гаврилюк Сергій Вікторович 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МАШИНІСТОМ 

ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГА СЕРІЇ ДЕЛ-02 
112 

Главчев Дмитро Максимович 

ВИКОРИСТАННЯ ПСЕВДООБЕРНЕНОЇ МАТРИЦІ 

ПРИ РОЗВЯЗУВАННІ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ 

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
115 

Довганик Оксана Андріївна 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

ГЕТЕРОДИФУЗНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В 

ДВОВИМІРНИХ ОБЛАСТЯХ 
117 

Жагаляк Оксана Іванівна 

ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ 

СИСТЕМ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ 119 

Іваненко Ганна Георгіївна 

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ 

МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 121 

Когут Надія Валеріївна 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ 

ВАЛЮТНИХ КУРСІВ 123 

Крупей Любомир Олегович 

ЗАДАЧА ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА 125 

Лабазевич Марта Олегівна 



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 10  
   

ОБЕРНЕНА МАТРИЦЯ ДРАЗІНА ДЛЯ 

ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВЯЗКІВ СИСТЕМ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ  
127 

Левус Ярослав Юрійович 

ВИКОРСИТАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ 

ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

129 

Марко Марія Ярославівна 

ІЗОГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ 

ПРУЖНОСТІ. ПОБУДОВА АДАПТИВНИХ 

РОЗВ’ЯЗКІВ НА ОСНОВІ Т-СПЛАЙНІВ І NURBS 131 

Пабирівська Мирослава Вікторівна 

Грицишин Остап Орестович 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ОДНОВИМІРНОЇ 

ЗАДАЧІ СТЕФАНА 
133 

Подгорний Олексій Русланович 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 

ПЕРЕНЕСЕННЯ СУБСТАНЦІЇ У ТОНКОМУ КАНАЛІ 
136 

Соколовський Іван Ярославович 

Вах Вероніка Василівна 

ЗНАХОДЖЕННЯ СОЛІТОННИХ РОЗВЯЗКІВ 

НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ 

КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРІЗА 138 

Стадник Ольга Володимирівна 

Мацьків Галина Олегівна 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПО 

РЕГІОНАХ 
140 

Станицька Софія Олегівна 

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО 

РІВНЯННЯ ЯВИЩ ПЕРЕНОСУ 142 

Сугак Анастасія Володимирівна 

КРИТЕРІЙ ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ 

ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ 144 

Штаюра Наталія Степанівна 

 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 12  
   

WOOPLEX 

(2D ATMOSPHERIC PUZZLE PLATFORMER FOR MOBILES) 

Hrytsyshyn Ostap 

Ivan Franko National University of Lviv 

Faculty of Applied Mathematics and Informatics  

ostap.gri@gmail.com 
 

You jump into adventure as a drop of autumn rain which has a unique ability 

to make the world kinder and brighter.  You are going to find your friends who 

will show you a lot of amazing abilities. It is right the time to start changing the 

dark world around you. 

 

Wooplex’s story is inspired a lot by Ukrainian cartoon “Kapitoshka”. 

Kapitoshka is a drop of autumn rain, everywhere he goes, flowers, grass and 

leaves start blooming. Meanwhile, young wolf thinks that every wolf should be 

angry and crafty, but he is not. While wolf is trying to fix this, Kapitoshka is 

making his best to make him kinder. 
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The idea of how the world can become brighter and nicer by a drop of rain 

reflected on the game. Even though, we do not try to make Wooplex game copy 

of the cartoon, if you look closer at our game you can find something similar. 

Below you can find some screenshots from the game. 
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ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-СЕРВЕРІВ З БОКУ 

КОРИСТУВАЧІВ 

Білик Олексій Зіновійович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

lesykbilyk@gmail.com 

 

 Глобальна система Інтернет є унікальним інформаційним 

ресурсом, який об’єднує величезні обсяги інформації. Основними 

складовими цього ресурсу є сторінки - атомарні одиниці інформації з 

унікальним наповненням, об’єднані між собою логічними зв’язками. 

Найпопулярнішим методом навігації користувача по системі Інтернет 

є використання пошукових систем. Розглянемо таку організацію і 

перегляд сторінок серверу за заданих ймовірностей звертання до 

сторінок, коли досягається мінімум математичного сподівання 

загального часу, необхідного для пошуку потрібної сторінки користу-

вачем. 

 Припустимо, що інформація, яка зберігається на сервері, 

розміщена на N сторінках. Причому всі сторінки розбиті на блоки по 

𝑚 сторінок в кожному. Результат розбиття сторінок на блоки 

відображено у відповідних блоках каталогу першого рівня, а 

інформація про розподіл цих блоків каталогу відображена в каталозі 

другого рівня.  

 Нехай 𝑙 – розмір каталогу другого рівня, а 𝑛 − розмір блоків 

каталогу першого рівня. Тоді загальна кількість сторінок становитиме 

𝑁 = 𝑛𝑚𝑙. 
 Пошук потрібної сторінки організовано так. Спочатку 

відбувається читання каталогу другого рівня і пошук в ньому 

посилання на потрібний блок каталогу першого рівня. Після цього 

відбувається  читання потрібного блока каталогу першого рівня і 

пошук в ньому посилання на блок сторінок, в якому міститься 

потрібна інформація. Нарешті, відбувається читання блоку сторінок і 

їх перегляд. Якщо  𝑝𝑖  – ймовірність звертання до 𝑖-ї сторінки; 𝑎0 =
 𝑏0 + 𝑑0𝑚 - час читання блока сторінок; 𝑎1 = 𝑏1 + 𝑑1𝑛 - час читання 

блока каталогу першого рівня; 𝑎2 =  𝑏2 + 𝑑2𝑙 - час читання каталогу 

другого рівня,  де 𝑏𝑖 , 𝑑𝑖 −  деякі сталі, 𝑖 =  0,1,2;  𝑡0 - середній час 

перегляду однієї сторінки користувачем; 𝑡1 - середній час перегляду 

елемента блока каталогу першого рівня; 𝑡2 - середній час перегляду 

елемента каталогу другого рівня, то математичне сподівання 

загального часу,  необхідного для пошуку сторінки, виразиться 

формулою 
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𝐸 =  𝑎2 + 𝑎1 + 𝑎0 +∑𝑘𝑡2∑𝑖𝑡1∑𝑗𝑡0

𝑚

𝑗=1

𝑝(𝑖−1)𝑛𝑚+(𝑖−1)𝑚+𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑙

𝑘=1

 

або 

𝐸 =  ∑∑∑(𝑎2 + 𝑎1 + 𝑎0 + 𝑘𝑡2 + 𝑖𝑡1 + 𝑗𝑡0)

𝑚

𝑗=1

𝑝(𝑖−1)𝑛𝑚+(𝑖−1)𝑚+𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑙

𝑘=1

 

 

 Нами знайдений явний вираз для E для таких законів розподілу 

ймовірностей звертання до сторінок, як [1]: рівномірний і «бінарний», 

закон Зіпфа й узагальнений закон розподілу (частковим випадком 

якого є розподіл, який наближено задовольняє правило «80-20»). 

Також будуть визначені значення параметрів 𝑙, 𝑛 і 𝑚, за яких 

математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку 

сторінки, досягає мінімуму. 

Зауважимо, що у випадку послідовного читання сторінок й їх 

перегляду та перегляду сторінок з використанням однорівневого 

каталогу аналогічні задачі розвязано в [2,3]. 

 
1. Кнут Д.  Искусство програмирование для ЭВМ. Том 3. Сортировка и 

поиск. / Д. Кнут – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000, - 840 с. 

2. Цегелик Г.Г. Математичне моделювання оптимального доступу до 

інформації серверів з боку користувачів. / Цегелик Г.Г., Тичковський Р.О. 

// Відбір і обробка інформації. - 2004. Вип. 21. С. 196 – 200. 

3. Цегелик Г.Г. Математичне моделювання та оптимізація доступу до 

інформації інтернет - серверів з боку користувачів. / Цегелик Г.Г., 

Тичковський Р.О. // Відбір і обробка інформації. - 2008. - Вип. 28. - С. 143 

– 148. 
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Гнідець Соломія Святославівна 
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somethingelse1627@gmail.com 

 

Ми живемо в час коли кількість інформації стрімко зростає і питання її 

збереження та опрацювання набуває особливо важливого значення. Саме 

тому, уміння користуватися і управляти БД, забезпечувати її безпеку є дуже 

корисним і актуальним для програміста. 

Мета розробки – спроектувати та реалізувати реляційну базу даних для 

підтримки веб-сайту, яка буде легкою у впровадженні, супроводі, 

підтримці і масштабуванні. Врахувати і вирішити проблему 

багатокористувацького доступу до даних. 

Програмні інструменти: Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server 

Integration Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft 

Office Excel. 

У спроектованій мною базі даних здійснюється архівне зберігання  

видалених даних. Це дозволяє переглянути зроблені користувачем 

зміни і, якщо дані були видалені через неуважність, то повернути їх назад 

у таблиці. Архівування дає можливість підвищити продуктивність системи, 

забезпечуючи зберігання даних, які рідко використовуються, наприклад, на 

файлових дисках. 

В базі даних передбачено можливість логування помилок, які стаються 

при виконанні SQL запитів або процедур. Якщо відбувається яка-небуть 

помилка  (наприклад, ми хочемо вставити в таблицю рядок із вже існуючим 

первинним ключем), то вона автоматично потрапляє в catch блок (блок, що 

перехоплює всі помилки), в якому викликається процедура uspLogError, що 

вносить інформацію про цю помилку в спеціальну таблицю ErrorLog. 

В базі ведеться аудит за всіма змінами, які відбуваються з даними. Для 

забезпечення цієї мети використано Dynamic SQL, який дозволяє 

динамічно створити тригери на об'єкти вказаної бази даних, які реагують 

на будь-які події і вставляють статистичні дані в таблицю Audit. Така 

можливість є дуже гнучкою для масштабування БД, оскільки для кожної 

іншої схеми процедура використовує інші таблиці і, відповідно, немає 

потреби вручну переписувати запит.  

Усю логіку імпорту та експорту інформації інкапсульовано в 

збережених процедурах (stored procedure). В базу даних імпортується 

вхідна інформація у вигляді фалів формату *.CSV. Для цієї цієї мети 

використано програмний інструмент Microsoft SQL Server Integration 

Services, в якому на кожну таблицю із бази даних  створено спеціальний 
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пакет, що дозволяє під’єднатися до потрібної БД і зробити mapping 

файлових даних  із вибраною таблицею. 

Імпорт даних здійснюється від імені спеціального користувача і 

відбувається з мінімальною затримкою після появи нової доступної 

інформації.  

Для генерації звітів використано програмний інструмент Microsoft SQL 

Server Reporting Services. Підсистема генерації звітів задовольняє такі 

функціональні вимоги: 

 простий спосіб задання форматів генерованих звітів; 

 швидке генерування звітів у форматі доступному для 

перегляду Microsoft Office Excel; 

 експорт здійснюється від імені спеціально користувача. 

Для адміністрування прав доступу до бази даних використано SQL 

Server Management Studio, хоча надати певні права чи привілегії можна 

використовуючи також запити Transact SQL (наприклад GRANT privileges 

ON object TO user;). 

Реалізований мною функціонал для бази даних дає змогу проводити 

контроль за правами доступу до інформації, забезпечує високу швидкодію 

процесів вставки та модифікації даних і дозволяє швидко отримати по 

запиту необхідну інформацію. Використання SQL Server Agent дозволяє 

автоматизувати і полегшити процес імпорту нових даних, оскільки є 

можливість вибору часу і дати для оновлення інформацію в базі даних. 

Sheduler щоразу переглядає у вказаний час, чи немає нових даних і якщо 

потрібно, то за допомогою алгоритму merge вносить їх до відповідних 

таблиць. 

 
1. Теорія реляційних баз даних. Навчальний посібник/Мейер М.М. - Москва: Мир, 

1999. -610 с. 

2. Системи управління базами даних. Навчальний посібник/Ломтадзе В.В., 

Шишкіна Л.П. - Іркутськ: ІрГТУ, 1999. - 116 с. 
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В наш час для зберігання і обробки даних активно використовуються 

реляційні бази даних. Зрозуміло, що чим більше розмір  бази даних, тим 

більше йде часу на пошук потрібної інформації, тобто збільшується час 

обробки запитів сервером. З одного боку, цю проблему намагаються 

вирішувати збільшенням продуктивності комп'ютерів, на яких знаходяться 

системи управління базами даних (СУБД). Однак, простого збільшення 

продуктивності комп'ютерів, звичайно ж, недостатньо; часто набагато 

більшого ефекту можна домогтися за допомогою зміни синтаксису SQL-

запитів. У зв'язку зі збільшенням темпів зростання обсягу інформації та 

навантаження на сервери баз даних, такі роботи стали ще більш актуальні. 

Дослідження оптимізації SQL – запитів проводилось на таких системах 

управління базами даних, як Oracle Express Edition 11g, Microsoft SQL 

Server 2008 R2, платформі MySQL, платформі Firebird та платформі 

PostgreSQL. 

Зазвичай при оптимізації SQL-запитів, головною метою є мінімізація 

часу виконання запиту [1].  

На сьогоднішній день існує безліч способів оптимізації запитів до 

СУБД. Одним із таких способів є  побудова плану запиту, тобто його 

компіляцією займається спеціальний компонент СУБД - оптимізатор. 

Основним завданням вбудованих оптимізаторів запитів є перетворення 

запиту в деяке внутрішнє представлення, більш зручне для машинних 

маніпуляцій, а також пошуку найбільш оптимального плану виконання  

цього внутрішнього представлення. Незважаючи на те, що оптимізатори 

запитів сучасних СУБД розрізняються за складністю і реалізацією, всі вони 

слідують одним і тим же правилам виконання процесу оптимізації запитів.  

Наступним ефективним способом синтаксичної оптимізації запитів є 

правильний вибір умови пошуку певних об’єктів, що містяться в базах 

даних. Наприклад, використання такої умови пошуку, як «=» є набагато 

вигіднішим , ніж використання «<=» [1].  

 Простим способом оптимізації є правильне використання 

вибору стовпців в умовах пошуку різних об’єктів, що знаходяться в базі 

даних. Тобто потрібно виконувати операцію вибору так, щоб перший 

стовпець таблиці знаходився в умові пошуку на першому місці, а 

відповідно останній стовпець знаходився на останньому місці пошуку [1]. 

 Для ефективного процесу оптимізації запитів пошуку, одним із 

головних факторів є розуміння структури  пошукового запиту. Під цим 
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розуміється, правильне використання логічних структур та конструкцій. 

Наприклад, заміна великих конструкцій з використанням оператора OR на 

більш прості конструкції з використанням оператора AND або заміна 

великих конструкцій вибору та під запитів  на структуровані об’єднання 

JOIN [3] . 

Наступним важливим кроком в процесі ефективного використання 

пошукових запитів є оптимізація процесу сортування. Збільшення рядків 

сортування має геометричний вплив на швидкість сортування [1]. Потрібно 

використовувати найменшу можливу кількість рядків в процесі 

сортування. Також рекомендовано використовувати принцип 

«попереднього сортування» - відсортовані попередньо рядки сортуються 

швидше. 

 Створення ефективних індексів є одним з найбільш дієвих 

способів підвищення продуктивності при обробці запитів. Застосування 

ефективних індексів допомагає знаходити дані з використанням меншого 

числа операцій введення-виведення та обсягу системних ресурсів [2]. Щоб 

створювати ефективні індекси, необхідно знати методику використання 

даних, типи запитів і частоту їх виконання, а також розуміти, яким чином 

обробник запитів використовує індекси для прискорення пошуку даних. 

 Досить дієвим та ефективним способом оптимізації пошукових  

запитів є правильний вибір типів даних, які потрібно використовувати для 

підвищення продуктивності роботи СУБД. Рекомендація полягає в тому, 

щоб використовувати типи даних змінної довжини. Коли використовується 

тип даних фіксованої довжини, то випливає його основний недолік – 

надлишковість: зчитується весь об’єм інформації для даного типу даних, не 

залежно від того скільки з нього було використано користувачем. Для 

символьних типів даних рекомендується використовувати VARCHAR, а 

для чисельних – INTEGER [1]. 

Дослідження оптимізації запитів на даному етапі розвитку 

інформаційних технологій залишається актуальною областю, та потребує 

рішення ще багатьох проблем. 

 
1. Sql Performance Tuning/ Addison Wesley, Peter Gulutzan, Trudy Pelzer -2002. - 528 

c : ISBN 0-201-79169-2. 

2. Sql Tuning/ O'Reilly, Dan Tow - 2003. - 336 c : ISBN 0-596-00573-3. 

3. Синтаксическая оптимизация запросов [електронний ресурс] – режим 
доступу : http://citforum.ck.ua/database/osbd/glava_91.shtml 
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ВЕБ-ДОДАТКІВ 

Засадний Олег Ростиславович  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

oleh.zasadnyy@gmail.com 

 

Сучасні веб-додатки не тільки складні для розробки, але також досить 

складні для розширення. Це може бути пов’язано як і з кількістю 

підключених бібліотек так із самою DOM структурою, яка часто 

повторюється.  Саме для цього і були створення веб-компоненти, які 

дозволяють не лише структурувати код, приховати стилі та саму 

реалізацію, а й повторно використовувати створенні елементи в наступних 

проектах. 

Веб-компоненти складаються з чотирьох частин: 

 Шаблони (Templates) 

 Тіньовий DOM (Shadow DOM) 

 Користувацькі елементи (Custom Elements) 

 Упаковка (Packaging) 

 

Шаблони визначають стандартний підхід для уникнення коду, що 

часто повторюється. Тіньовий DOM вирішує проблему інкапсуляції DOM-

дерева. Користувацькі елементи дозволяють створювати нові, а також 

розширювати вже існуючі HTML-теги з власними атрибутами для 

об’єднання логічної частини додатку в один єдиний тег. Упаковка описує 

стандартні підходи для створення користувацьких елементів, які 

дозволяють легко використовувати їх в наступних проектах. 

 

 
 

Рис. 1. Головна сторінка веб-додатку 

 

З використанням цих технологій було створено веб-додаток для 

конференцій (див. рис. 1). Оскільки дані технології реалізовані не повністю 
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навіть в найновіших веб-переглядачах, використано Polymer. У свою чергу 

він не лише дозволяє запускати додаток у більшості користувачів 

Інтернету, але й полегшує роботу із веб-компонентами.  

Додаток підтримує зміну мови без перезавантаження сторінки, 

динамічне завантаження фотографій, відео, соціальних стрічок. 

Розроблено зручну систему для перегляду розкладу конференції, 

інформації про вибрану доповідь та доповідача. Також є передбачено 

можливість створення персонального розкладу, який буде зберігатися в 

місцевому сховищі. На додаток до цього, новий ServiceWorker API, після 

першого завантаження сайту, дозволяє переглядати його навіть за 

відсутності підключення до Інтернету. 

Під час переходу між сторінками завантажуються лише необхідні 

елементи, як наслідок відбувається не перезавантаження сторінки, а лише 

заміна контенту. Слід зауважити, що веб-компоненти розроблялися для 

протоколу HTTP/2, який дозволяє паралельно завантажувати декілька 

ресурсів із веб-сервера. У свою чергу, якщо ваш веб-сервер і клієнтські веб-

переглядачі не підтримують цього стандарту, рекомендується 

використовувати Vulcanize, який об’єднає ваші файли для зменшення 

запитів до сервера. 

Веб-технології стрімко розвиваються і надають все більше 

можливостей як для розробників, так і для звичайних користувачів у плані 

продуктивності та можливостей самого додатку. Як результат межа між 

веб-додатками та додатками розробленими під конкретну систему стає все 

тоншою і вже у близькому майбутньому користувачі не помічатимуть її. 

 

 
1. Shadow DOM 101, 

http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webcomponents/shadowdom/ 

2. HTML's New Template Tag 

http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webcomponents/template/ 

3. Polymer Documentation, https://www.polymer-project.org/0.5/ 

4. Polymer and the Web Components revolution, 

https://www.google.com/events/io/io14videos/de22e147-07b6-e311-8491-

00155d5066d7 

5. Let's build some apps with Polymer!, 

https://developer.chrome.com/devsummit/sessions/lets-build-some-apps-with-

polymer/ 

  

http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webcomponents/shadowdom/
http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webcomponents/template/
https://www.polymer-project.org/0.5/
https://www.google.com/events/io/io14videos/de22e147-07b6-e311-8491-00155d5066d7
https://www.google.com/events/io/io14videos/de22e147-07b6-e311-8491-00155d5066d7
https://developer.chrome.com/devsummit/sessions/lets-build-some-apps-with-polymer/
https://developer.chrome.com/devsummit/sessions/lets-build-some-apps-with-polymer/
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Фізико-математичний факультет 

pixy_tremc@ukr.net 

 

На сьогодні майже кожна галузь людської діяльності потребує 

контролю. Враховуючи глобальність діяльності багатьох галузей 

актуальним стало використання систем відеоспостереження. Водночас 

вартість апаратного забезпечення для реалізації відеоспостереження весь 

час знижується, що робить системи відеоспостереження більш доступними 

й розширює коло їх застосувань. Скажімо, сучасна веб-камера при 

невисокій вартості забезпечує якість зображення достатню для не дуже 

вимогливої системи спостереження. Ще одна важлива тенденція полягає в 

тому, що частина задач, які традиційно покладалися на оператора системи 

відеоспостереження, бере на себе програмне забезпечення. Наприклад, 

зручним рішенням видається система відеоспостереження, що не потребує 

постійної присутності оператора, а привертає його увагу лише в разі 

виявлення руху. З вищесказаного випливає актуальність теми роботи. 

Об’єктом дослідження є системи відеоспостереження. 

Предметом дослідження є цифрова система відеоспостереження за 

рухомими об’єктами. 

Метою даної роботи є розробка системи відеоспостереження за 

рухомим об’єктом за допомогою Web-камери. 

Розглянемо докладніше кожен з етапів створеної в даній роботі 

програмної реалізації системи відеоспостереження 

1. Ініціалізація відеокамери (Web-камери). 

На цьому етапі відбувається ініціалізація вбудованої веб-камери та її 

запуск. Для цього була використана спеціальна бібліотека 

WebCam_Capture.dll. В даній бібліотеці реалізовані можливості пошуку на 

персональному комп’ютері веб-камер(и), вмикання і вимикання обраної 

веб-камери, зміна роздільної здатності зображення, що буде захоплене веб-

камерою, а також можливість збереження кадру. 

2. Ручне налаштування камери щодо спостережуваного об’єкта. 

Оскільки задачею розроблюваної системи відеоспостереження є 

реєстрація руху на території, за якою ведеться спостереження, то після 

ініціалізації камери доцільно буде визначити територію, яка буде 

знаходитися під наглядом. На цьому етапі можна також визначити якість 

зображення. 

3. Захоплення зображення з веб-камери. 

Коли другий етап виконаний і система відеоспостереження запущена, 

відбувається захоплення зображення з веб-камери. При захопленні 
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першого зображення камера програмно пристосовується до поточного 

освітлення.  

4. Обробка зображення, визначення порогу дозволених змін об’єкта. 

Цей етап є найскладнішим у програмній реалізації, через те, що саме в 

ньому зображення проходить певну обробку (фільтрацію), яка і дозволяє 

потім визначати порушення на спостережуваній території. 

5. Перевірка зміни зображення, враховуючи встановлений поріг. 

Як було зазначено, на попередньому етапі зображення проходить 

обробку. На цьому ж етапі кожне поточне захоплене та вже оброблене 

зображення порівнюється з початковим за певним принципом, і, якщо ця 

різниця перевищує поріг допустимих змін, камера фіксує порушення та 

записує їх – це і є шостий етап. 

При запуску системи відеоспостереження захоплюється зображення з 

веб-камери та відображається у блоці інтерфейсу, призначеного для 

перегляду поточного відео. Для того, щоб можна було працювати з 

зображенням, потрібно його обробляти через певний період часу. Ми 

вибрали 1 секунду. Також, потрібно враховувати освітлення 

спостережуваної території. Для цього було розроблене «пристосування» 

камери до поточного освітлення шляхом усереднення всіх пікселів. 

Оскільки дана система відеоспостереження може бути встановлена як в 

приміщенні так і на вулиці, то слід постійно «пристосовувати» камеру до 

кількості світла, що потрапляє у наше зображення. Для цього був обраний 

інтервал у 10 хвилин (за замовчуванням). Усереднення пікселів зображення 

відбувається за такою формулою: 

Pixel̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑

R + G + B
3

n
i=0

n
 , 

де R, G, B – відповідно (червоний, зелений, синій) колірні канали 

кожного пікселя; n – кількість пікселів в зображенні. 

Після процесу усереднення пікселів зображення проходить наступну 

обробку. Ця обробка полягає у переробці зображення на бінарне. 

Бінарне зображення іноді можуть називати «монохромним» і «чорно-

білим», що в загальному випадку не вірно і іноді веде до плутанини. 

Отримання бінарного зображення з поточного можна отримати за 

декілька етапів: 

порівняння середнього значення за RGB-каналами кожного пікселя з 

усередненим пікселем; 

формування нового бінарного зображення шляхом заміни пікселей 

чорним, якщо середнє значення по RGB-каналам пікселя виявилося більше 

усередненого, і білим, якщо середнє значення по RGB-каналам пікселя 

виявилося менше усередненого. 

Після того, як зображення перетворюється в бінарне програма 

підраховує кількість чорних та білих пікселей, та порівнює їх кількість з 
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попереднім зображенням. Якщо різниця виходить за межі допустимих змін, 

камера фіксує проникнення, та записує відео- та фотоматеріали. 

В рамках цієї роботи було створено програмне забезпечення для 

створення системи відеоспостереження на основі веб-камери. Для цього 

був обраний найпростіший алгоритм виявлення руху, який в майбутньому 

буде удосконалюватися. Першим кроком буде розбивка захопленого 

зображення на декілька областей та виявлення руху в кожній з них. Якщо 

даний етап розробки пройде успішно, то ми змінимо спосіб обробки 

зображення. Будемо змінювати пікселі вже не на два кольори: чорний та 

білий, а на більшу кількість, тим самим ми збільшимо точність нашої 

системи відеоспостереження. Практична значимість роботи полягає в тому, 

що створене програмне забезпечення може бути використано невеликими 

організаціями для побудови бюджетної системи відеоспостереження з 

реєстрацією руху. 

 
1. Super-resolution Enhancement of Text Image Sequences / Louka Dlagnekov // CSE 

252C: Selected Topics in Vision & Learning, Department of Computer Science and 

Engineering University of California, San Diego  

2. Visual Acuity / Michael Kalloniatis and Charles Luu // 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=webvision&part=ch25kallspa

tial 



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 25 
 

ПРИРОДНО-МОВНІ БАЗИ ЗНАНЬ 

Кисленко Тетяна Володимирівна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Факультет кібернетики 

great_jeth@ukr.net 

 

Інформаційні технології, направлені на опрацювання природно-мовної 

інформації, практично, орієнтовані на використання платформи класичної 

лінгвістики, де за визнанням самих лінгвістів – більше виключень аніж 

правил. Спираючись на не зовсім чіткі та безсистемні засади, ми не можемо 

розраховувати на позитивне вирішення проблем вказаного напрямку. 

На кафедрі технічної кібернетики Київського політехнічного інституту 

КПІ сформований новий інтегральний підхід до аналізу структурного рівня 

мовної організації, що спирається на сучасні досягнення у багатьох 

помежованих напрямах дослідження мовленнєвої діяльності 

(нейрофізіології зорового тракту, психології, кібернетики, філософії, 

дослідження дитячої мови, фахівців у сфері моделювання інтелектуальної 

діяльності). Він постає плідною основою як структурної організації мови, 

так і нової концепції формування природно-мовної бази знань (ПМБЗ), а в 

поєднанні з лінгвістичним процесором – ЛП, як однієї з найважливіших 

складових індивідуальної мовленнєвої системи (ІМС), поняття введеного 

ще Л.В. Щербою. 

Основні досягнення запропонованого підходу, представлені 

опублікованою в журналі Biologically Inspired Cognitive Architectures 

(BICA-14) статтею “Back to basics of speech activity”, формують нову 

потужну платформу дослідження і моделювання мовленнєвої діяльності в 

рамках складових ЛП та БЗ індивідуальної мовленнєвої системи. 

1. За даними фізіологів та біологів чітко визначено поняття «ситуації» 

як фрагмента зорової складової довкілля, що попадає на центральну ямку 

сітківки та опрацьовується за повною програмою з ідентифікацією всіх 

складових Obj, Subj а також дії Mov з визначенням всіх їхніх прикмет Attr 

(Obj), Attr (Subj), Attr (Mov) та міри кожної з перечислених прикмет Attr 

(Attr). 

2. Трансляція окремої ситуації з образного рівня на мовний 

визначається у вигляді базової семантико-синтаксичної структури (БССС). 

БССС – це двоскладова монопредикатна схема опису довільної ситуації 

реального чи віртуального світу, всі складові якої актуалізовані на 

атрибутивному рівні.  

3. Всі мовні категорії, незалежно від волі людини, опрацьовуються 

нашою нейромережею із урахуванням інформації, отриманої не лише через 

зір, але й від усіх органів чуття.  
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4. За спостереженнями дослідників дитячої мови (Гвоздєв А.Н.), 

опанування мовою завжди відбувається при безпосередньому зіставленні 

конкретної ситуації довкілля з мовним її відповідником. 

5. Дослідження А. Гвоздєва визначають головні етапи становлення 

БССС і дозволяють стверджувати, що дитина у віці 2.5 – 3 років опановує 

повністю структуру БССС як головну схему відтворення мовними 

засобами довільної ситуації не лише реального, а й віртуального світу. 

Кажуть, що у цьому віці дитина стає «професором з лінгвістики» на рівні 

побутової мови. 

6. Всі ми прекрасно володіємо мовою (найчастіше, навіть не знаючи як 

вона організована) лише за однієї умови – на всі випадки життя нам 

достатньо лише однієї структури для відтворення будь-яких життєвих 

ситуацій на моно- або полі-предикатному рівнях. 

7. Таким чином, окрема ситуація (реального чи віртуального світу) 

постає складовою наших знань в БЗ на образному рівні, а окрема структура 

БССС визначається квантом знань на символічному рівні. 

Особливість запропонованого підходу до структурної організації БЗ – 

у використанні в якості кванта знань окремої структури БССС, 

актуалізованої на множині октантів та відповідних відношень. На відміну 

від існуючих підходів стосовно семантичних сіток або використання 

онтологій, елементом (квантом знань) тут пропонується використовувати 

структуру БССС як вербалізовану схему відтворення окремої ситуації. На 

моно-предикатному рівні обсяг та структура кванта знань будуть 

однаковими для більшості мов, проте на полі-предикатному рівні 

структурна організація може суттєво різнитися від мови до мови, що 

необхідно враховувати при проектуванні ПМБЗ. 

Створення БЗ у сукупності з відповідним ЛП, що враховує можливості 

організації знань як на моно-, так і полі-предикатному рівнях, відкриває 

шлях до моделювання індивідуальної мовленнєвої системи – як 

інформаційного ядра всіх інформаційних природно-мовних технологій. 
 

1. Щерба Л.В. 

2. BICA-14 «Back to basics of speech activity» 

3. Гвоздєв А.Н. 
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Внаслідок широкого впровадження обчислювальної техніки значно 

підсилився напрямок чисельного моделювання й чисельного 

експерименту. Стало можливим моделювати в реальному часі процеси 

інтенсивних фізико-хімічних і ядерних реакцій, глобальні атмосферні 

процеси, процеси економічного й промислового розвитку регіонів і т.д. 

Очевидно, що розв’язання таких масштабних задач вимагає значних 

обчислювальних ресурсів. Одним з джерел обчислювальних ресурсів є 

комп’ютерні мережі. Під час обчислень виникає потреба зберігати дані, 

зокрема бази даних. Для того, щоб обчислення відбувалися швидше, 

необхідно оптимально розподілити бази даних серед комп’ютерів мережі. 

В доповіді розглядається використання методу динамічного 

програмування для обґрунтування прийняття рішення при розв’язуванні 

задачі оптимального розподілу баз даних серед комп’ютерів мережі. 

Нехай необхідно розподілити m баз даних однакового обсягу серед n 

комп’ютерів 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑛 мережі. На окремому комп’ютері можна 

розмістити 𝑘 бази даних, де 𝑘 = 1,2, … ,𝑚. Нехай 𝑐𝑖(𝑥𝑗), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, – 

затрати на ведення 𝑥𝑗, 𝑗 = 1,2, … ,𝑚, баз даних на 𝑖-му комп’ютері 𝐾𝑖. 

Задача полягає в такому розподілі бази даних серед комп’ютерів мережі, за 

якого сумарні затрати на ведення всіх баз даних були б мінімальні. 

Якщо позначити 𝑥𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, кількість баз даних, що планується 

розмістити на 𝑖-му комп’ютері 𝐾𝑖, то математична модель задачі матиме 

вигляд 

𝐿 =∑𝑐𝑖(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 

за умов  

∑𝑥𝑖 = 𝑚

𝑛

𝑖=1

, 

𝑥𝑖 ∈ {0,1, … ,𝑚}, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. 

Для розв’язання задачі побудовано алгоритм, використовуючи метод 

динамічного програмування [1,2]. 

Процес розв’язування задачі розіб’ємо на n кроків. На першому кроці 

визначимо величину мінімальних затрат від ведення 𝑥𝑗 = 𝑗, 𝑗 = 1,2, … ,𝑚, 

баз даних на першому комп’ютері𝐾1. На другому кроці визначимо 

величину мінімальних затрат від ведення 𝑥𝑗 = 𝑗, 𝑗 = 1,2, … ,𝑚 баз даних, 
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розподілених серед перших двох комп’ютерів 𝐾1 і  𝐾2. І т.д. Взагалі, на 𝑙-
му кроці(𝑙 = 3,4, … , 𝑛 − 1) визначимо величину мінімальних затрат від 

ведення 𝑥𝑗 = 𝑗, 𝑗 = 1,2, …𝑚, баз даних, розподілених серед перших 𝑙 

комп’ютерів 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑙 .  На останньому 𝑛-му кроці визначимо величину 

мінімальних затрат від ведення m баз даних, розподілених серед усіх 𝑛 

комп’ютерів. 

 
1. Белман Р. Прикладные задачи динамического программирования /Р. Белман, 

С. Дрейфус. – М.: Наука, 1965. – 458 с. 

2. Цегелик Г.Г. Математичне програмування/ Г.Г. Цегелик. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2011. – 338с. 
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Процеси розвитку інформаційного суспільства чинять активний вплив 

на всі аспекти життєдіяльності держави, суспільства, особистості. Не є 

винятком і система освіти. Такий напрямок, як інформатизація освіти 

присутня у всіх без винятку національних програмах, які спрямовані на 

інформатизацію суспільства. У сучасних університетах інформатизація 

ведеться за двома основними взаємозалежними напрямками. 

Перший напрямок — комп'ютеризація освітнього процесу, викорис-

тання сучасних інформаційних технологій для модернізації педагогічного 

процесу. Протягом останніх років ми стали свідками розвитку кількох ос-

вітніх парадигм, в основі яких лежить широкомасштабне застосування ін-

формаційних технологій: дистанційне навчання (distancelearning), електро-

нне навчання (e-learning), мобільне навчання (m-learning), всеохоплююче 

навчання (u-learning) . Модернізація освітнього процесу на базі інформаці-

йних технологій обумовлена, як новими вимогами, що пред'являються до 

сучасної системи освіти, так і перетворенням комп'ютерної техніки та ін-

тернету в широко поширені повсякденні інструменти отримання та оброб-

ки інформації. Даний напрямок реалізується шляхом інтеграції в інформа-

ційне середовище університету електронних засобів навчання, включаючи 

електронні освітні ресурси,а також програмних платформ систем управлі-

ння навчанням(LMS-LearningManagementSystems)і електронних бібліотек. 

Другий напрямок — комп'ютеризація системи університетського ме-

неджменту, шляхом автоматизації бізнес-процесів сучасного університету. 

Цей напрямок є важливим і актуальним, так як націлений на підвищення 

(або, принаймні, збереження) якості освітнього процесу в умовах переходу 

до масової вищої освіти і Болонського процесу, а також на зниження мате-

ріальних витрат при організації роботи університету. Цей напрямок пов'я-

заний з розробкою і впровадженням спеціалізованих програмних плат-

форм комп'ютеризації університетського менеджменту. 

Університет - складна, багатофункціональна, багаторівнева система, зі 

специфічною місією: задоволення інтелектуальних, культурних, соціальн-

их запитів особистості,суспільства і держави в процесі підготовки високо-

кваліфікованих фахівців - носіїв інтелектуального та інноваційного потен-

ціалу. Виходячи з цього, вирішення питань удосконалення управління ВНЗ 

вимагає використання комплексного, системного та послідовного підходу. 

Посилення процесів глобалізації та інтернаціоналізації освіти, підвищен-

ня мобільності знань і людських ресурсів, посилення конкуренції на рин-ку 

освітніх послуг і ринку праці, розширення інформаційного простору. 
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Сучасний університет - це відкритий, мобільний, інноваційний кре-

ативний, підприємницький, конкурентноспроможний, соціально відпові-

дальний університет, що розвивається. Його розвиток вимагає, в першу 

чергу, трансформації вузівської системи менеджменту з системи обліку в 

систему ефективного управління, спрямовану на постійне поліпшення 

якості надаваних послуг і дозволяє інтегрувати завдання стратегічного 

управління з поточною діяльністю, а також забезпечити загальне залучен-

ня студентів, персоналу та інших зацікавлених сторін) у процес модерніза-

ції університету. Сучасні умови вимагають формування нової парадигми і 

концепції управління ВНЗ. 

При створенні інтегрованої інфо-рмаційної системи управління універ-

ситетом (ІІСУУ) можна виділити такі незалежні частини: система управлін-

ня документообігом, система підтрим-ки університетського студентського 

містечка, система управління персона-лом, система адміністративного 

конт-ролю, система управління процесом навчання, система безперервного 

нав-чання, система управління фінансами, система забезпечення якості 

навчання, система управління міжнародними заходами, електронна 

бібліотека, сис-тема управління навчанням, система підтримки досліджень, 

програм аспі-рантури та докторантури. 

 В даний час якісне і оперативне управління всіма видами діяльності 

ВНЗ неможливо без застосування ІІСУУ- складної і багатофункціональної 

інформаційної системи. Ядро системи будується на основі інтегрованої 

бази даних. До сервера бази даних пред'являються такі мінімальні вимоги 

як підтримка SQL, підтримка транзакцій, посилальної цілісності, тригерів, 

збережених процедур, ефективне виконання складних запитів. Структура 

бази даних повинна бути інтегрованою і нормалізованою. Взаємодія моду-

лів системи здійснюється на основі стандартизованих інтерфейсів. При 

розробці інтерфейсу ІІСУУ рекомендується орієнтуватися на сучасні веб-

технології та враховувати можливість роботи клієнтів з різних типів мобі-

льних пристроїв. ІІСУУ висуває підвищені вимоги до безпеки інформації, 

тому при її розробці має бути реалізована обгрунтована послідовність ета-

пів у вирішенні завдань інформаційної безпеки. При розробці та впровад-

женні повинні використовуватися надійні та масштабовані програмно-

апаратні платформи і технології.  
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Сучасна корпоративна мережа є телекомунікаційною структурою, що 

об’єднує в одне ціле всі обчислювальні системи головного офісу, а також 

всіх структурних підрозділів, віддалених офісів та навіть власне 

працівників (планшети, смартфони, ноутбуки, що підключаються до 

безпровідних та провідних мереж) [3]. Використання корпоративної мережі 

має значні переваги, зокрема: централізований доступ до мережі Інтернет, 

єдиний електронний документообіг у компанії, єдина система захисту та 

реєстрації для всіх підрозділів компанії, можливість організувати закриті 

канали передачі інформації та збільшити контрольованість відкритих 

каналів для передачі файлів, підвищення швидкості взаємодії підрозділів 

між собою. 

У будь-якій інформаційній системі захисту підлягають три основні 

властивості інформації: цілісність, доступність та конфіденційність [1]. 

Проте актуальним є не лише завдання протидії компрометації системи, але 

і знання того, що робити при отриманні порушником доступу до системи. 

Для того, щоб якісно побудувати корпоративну захищену мережу, потрібно 

чітко розуміти, яким же чином виконується атака на неї. 

Доступ до системи може виконуватись різним чином. Зазвичай це 

виконується шляхом прихованого підключення до мережі та отримання 

контролю над одним із облікових засобів. Після того, як порушник все таки 

потрапив до системи, ним виконується три основні кроки: закріплення в 

системі, аналіз оточення, поширення [2]. 

Для закріплення зловмисник повинен завантажити необхідні йому 

утиліти для того, щоб збирати інформацію чи виконувати атаки на ОС 

адміністратора. Для завантаження файлів можуть використовуватись 

поширені протоколи, шифрування та стеганографія. Коли ж усі необхідні 

дані завантажені, атакуючий намагається зламати обліковий запис 

адміністратора, використовуючи підбір паролю, спеціальні програмні 

засоби чи фішинг. Лише після отримання доступу до облікового запису 

адміністратора можна якісно замаскувати факт проникнення шляхом 

видалення записів із журналів та приховання своїх програмних 

інструментів від локальних систем захисту. Тому перші години, навіть 

хвилини, після компрометації системи є дуже важливими. Зрозуміло, що 

при достатньому кваліфікаційному рівні, зловмисник може використати 
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різні методи доступу до облікових записів, проте ускладнити проникнення 

можна з допомогою перевірки системного журналу та використанням 

якісних паролів. 

При виконанні закріплення та до цього зловмиснику необхідно 

провести аналіз середовища, щоби знати, які програмні продукти 

використовуються у мережі та спланувати дії для якісної атаки. Для цього 

можуть використовуватись стандартні системні утиліти, що ніяким чином 

не блокуються операційною системою, наприклад, cmd, regedit, bash. 

Також зловмисник може використовувати сканери трафіку для сканування 

мережі. Щоб протидіяти виконанню аналізу оточення необхідно 

аналізувати трафік, що проходить по мережі, а також контролювати 

основні шляхи завантаження програмних засобів для роботи власних 

утиліт зловмисника. 

Після виконання аналізу середовища та закріплення у системі 

зловмисник зможе приступити до своєї основної задачі – несанкціонований 

доступ до даних, порушення роботи мережі, отримання контролю над 

певними компонентами мережі тощо.  Зазвичай будуть використовуватись 

внутрішні вразливості мережі. Оскільки спеціалісти інформаційної безпеки 

приділяють більше уваги попередженню зовнішніх атак, недоліки 

внутрішньої побудови мережі залишаються поза увагою, або ж потребують 

значних ресурсів для їх усунення.  

Варіантів виконання атаки при закріпленні зловмисника у системі є 

дуже багато і залежать вони від кінцевої цілі атаки. Найбільш якісним 

методом протидії атакам на мережу є усунення надмірності у компонентах 

системи, де це доцільно (наприклад, рядовому працівнику не потрібно 

встановлювати сканери мережі), або ж контроль дій, що відбуваються у 

системі шляхом ведення журналів та перевірки log-файлів. 

Отже, було проведено аналіз трьох основних принципів проведення 

атаки на корпоративну мережу та вказано ключові методи протидії 

кожному з них. 

 
1. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл., які навчаються за напрямами "Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем", "Системи технічного захисту інформації", "Управління 

інформаційною безпекою" / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. - К. : BHV, 

2009. - 608 c : іл. - (Інформатика). - Бібліогр.: с. 594-607 (274 назв). - ISBN 966-

552-167-5. 

2. Дыры в защите корпоративной сети: сетевые уязвимости [електронний ресурс] 

– режим доступу: http://securelist.ru/blog/security-policies/24270/dyry-v-zashhite-

korporativnoj-seti-setevye-uyazvimosti/ 

3. Корпоративні мережі [електронний ресурс] – режим доступу: 

http://www.naverex.net/ua/business/korporativni-merezhi 
  

http://www.naverex.net/ua/business/korporativni-merezhi
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ МОВИ   

PYTHON  
Мельник Олександр Романович 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федковича 

 Факультет математики ти інформатики 
meolro@gmail.com 

 
Відомо, що головним завданням навчання у ВНЗ є формування у 

студентів професійних компетенцій. Для того, щоб дізнатися, чи досягнено 

мету, необхідно здійснити точний та об’єктивний контроль, під час якого 

визначається рівень навчальних (науково-практичних) досягнень 

студентів. Оптимальною формою контролю в цьому випадку має бути 

тестовий контроль. 
В широкому значенні тестовий контроль, або тестування, як термін 

означає сукупність процедурних етапів планування, складання і 

випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення 

тестового контролю; у вузькому значенні – використання і проведення 

тесту. 
Тест – це, насамперед, інструмент оцінювання, використання якого 

повинно точно указувати область і рівень знань або незнань студентів.  
Тестування має бути системним і в університеті воно повинно 

проводитись від початку навчання студентів до закінчення ними 

навчального закладу. 
Складання тестів доволі кропітка робота. Але працюючи над 

складанням тестів, викладач працює з нормативними матеріалами, шліфує 

теоретичний та практичний матеріал, тобто підвищує власну кваліфікацію. 
 Щоб прискорити та частково автоматизувати процес складання тестів 

використовують програмні засоби відповідного спрямування.  
В роботі розглядаються основні аспекти розробки відповідного 

програмного забезпечення. 
 Програмний засіб розробляється засобами мови PYTHON. Пайтон 

(Python) — це потужна мова програмування, якою легко оволодіти. Вона 

має ефективні структури даних високого рівня та простий, але ефективний 

підхід до об'єктно-орієнтованого програмування. Елегантний синтаксис 

Пайтона, динамічна обробка типів, а також те, що це інтерпретована мова, 

роблять його ідеальним для написання скриптів та швидкої розробки 

прикладних програм у багатьох галузях на більшості платформ. 
Пайтон дозволяє створювати дуже компактні та читабельні програми, 

бо структури даних високого рівня дозволяють виразити складні операції 

за допомогою однієї інструкції; групування інструкцій в блоки робиться за 

допомогою виділення відступами замість фігурних дужок; декларація 

змінних чи аргументів не потрібна.  
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Веб-додатки мовою Пайтон зручно створювати з допомогою 

потужного фреймворку Django (Джанго). 
У програмному засобі передбачається використання бази даних. Схема 

бази даних розроблено у середовищі PostgreSQL. Тут засобами мови 

SQLстворено усі таблиці бази даних. База даних містить таблиці для 

збереження тестів різного типу, та інформацію про зареєстрованих 

студентів. Також зберігається в таблицях  інформація про викладачів, які 

працюють  із системою. 
Доступ до бази даних здійснюється через спеціальний модуль  мови 

Python. 
Система, що розробляється є альтернативною для існуючих систем 

такого ж призначення. 
 

1. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. – 

СПб., 2009. – 608 с. 

2. Форсье Дж., Биссекс П., Чан У. Django. Разработка веб-приложений на Python. 

–  СПб. -, 2010. – 456 с. 

3. Ягодзінський А. Й. , Муромцева А. О., Іванова Л. В. та ін. Оцінка знань 

студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти): 

Навч. посібник – К., 1997. – 216 с. 
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mylyanyk.ivan+conference@gmail.com 

 

Штучні нейронні мережі (ШНМ) — математичні моделі, а також їхня 

програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом 

функціонування біологічних нейронних мереж — мереж нервових клітин 

живого організму. Системи, архітектура і принцип дії базується на аналогії 

з мозком живих істот. Ключовим елементом цих систем виступає штучний 

нейрон як імітаційна модель нервової клітини мозку — біологічного 

нейрона. Цей термін виник при вивченні процесів, які відбуваються в 

мозку, та при спробі змоделювати ці процеси. Першою такою спробою 

були нейронні мережі Маккалока і Піттса. Як наслідок, після розробки 

алгоритмів навчання, отримані моделі стали використовуватися в 

практичних цілях: в задачах прогнозування, для розпізнавання образів, в 

задачах керування та інші. 

ШНМ являють собою систему з'єднаних між собою простих 

процесорів(штучних нейронів), які взаємодіють. Такі процесори зазвичай 

достатньо прості, особливо в порівнянні з процесорами, що 

використовуються в персональних комп'ютерах. Кожен процесор схожої 

мережі має справу тільки з сигналами, які він періодично отримує, і 

сигналами, які він періодично посилає іншим процесорам. І тим не менш, 

будучи з'єднаними в досить велику мережу з керованою взаємодією, такі 

локально прості процесори разом здатні виконувати достатньо складні 

завдання. З точки зору машинного навчання, нейронна мережа є окремим 

випадком методів розпізнавання образів, дискримінантного аналізу, 

методів кластеризації тощо. З математичної точки зору, навчання 

нейронних мереж — це багатопараметрична задача нелінійної оптимізації. 

Нейронні мережі не програмуються в звичайному розумінні цього слова, 

вони навчаються. Можливість навчання — одна з головних переваг 

нейронних мереж перед традиційними алгоритмами. Технічно навчання 

полягає в знаходженні коефіцієнтів зв'язків між нейронами. У процесі 

навчання нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між 

вхідними даними і вихідними, а також виконувати узагальнення. Це 

означає, що у разі успішного навчання мережа зможе повернути 

правильний результат на підставі даних, які були відсутні в навчальній 

вибірці, а також неповних та / або «зашумлених», частково перекручених 

даних. 

В даній роботі були використана нейронна мережа для розпізнавання 

цифри, що написана від руки. Приклади зображень були взяті з THE MNIST 
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DATABASE. Цифри були представленні у формі зображень розміру 20х20 

пікселів кожна. Було побудовано нейронну мережу з вхідним шаром з 400 

нейронів (по одному нейрону у відповідність до кожного пікселя 

зображення), одним прихованим шаром з 25 нейронів та вихідного шару, 

що містив 10 нейронів (у відповідність до 10 різних цифр). 

 
Схема простої нейронної мережі 

  
1. Christopher Bishop - Pattern Recognition and Machine Learning,  

London, 2007 

2. Stuart J. Russell and Peter Norvig - Artificial Intelligence: A Modern 

Approach 
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Інформаційний критерій Акаіке (AIC), опублікований 1973 року, 

здійснює вибір найкращої статистичної моделі для заданого набору даних 

шляхом оцінки відносної якості кожної статистичної моделі і порівняння їх 

між собою.  

AIC тісно пов'язаний з методом максимальної правдоподібності і 

відстанню Кульбака–Лейблера. Метод максимальної правдоподібності був 

удосконалений Акаіке і одночасно оцінював якість моделей та проводив 

відбір найкращої. Розмір моделі не був відомим і мав визначатися з набору 

даних. 

Припустимо, що набір даних X був згенерований відповідно до 

невідомої функції f(x), і моделі θ1 та θ2 виражають f(x). При відомій f(x) 

втрату інформації можна було б знайти, обчисливши відстань Кульбака–

Лейблера для кожної моделі і вибравши модель з мінімальною втратою 

інформації. Акаіке показав, що при невідомій функції f(x) можна знайти, 

наскільки більше або менше інформації втрачається моделлю θ1, ніж θ2. 

Нехай дано набір оцінок θ̃ вектора параметрів θ розподілу 

ймовірностей з густиною розподілу f(x|θ). Остаточна оцінка f(x|θ̃) має дати 

максимум очікуваної логарифмічної правдоподібності і визначити 

найкращу модель. Розглянемо дві моделі θ і Θ, при цьому  . Зазначимо, 

що AIC застосовується для порівняння моделей з вибірками однакового 

розміру. Припустимо, що потрібно порівняти загальну модель θ з 

«істинною» моделлю θ0. Для оцінки відстані між двома неперервними 

випадковими величинами θ і θ0 із густиною розподілу f(x|θ) і f(x|θ0) 

використаємо відстань Кульбака–Лейблера: 
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де Е визначає очікуване значення «істинної» моделі по X. 

Відстанню Кульбака–Лейблера можна вважати несиметричну міру 

віддаленості одне від одного двох ймовірнісних розподілів f(x|θ) та f(x|θ0). 

Вона завжди невід’ємна і рівна нулю лише тоді, коли f(x|θ) = f(x|θ0). Якщо 

Z є набором даних незалежним від X, то максимум очікуваної 

логарифмічної правдоподібності дорівнює мінімуму  )),(
~

( 0 ZDEz , тобто 

мінімуму очікуваного значення за даними відстані Кульбака – Лейблера 

між розрахунковою й «істинною» густинами розподілу f(x|θ̃(Z)) та f(x|θ0). 

Очікуване значення D(θ(̃Z),θ0) позначають як R(θ0). 
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Нехай число параметрів статистичної моделі θ дорівнює k і Θk є 

послідовністю підмножин Θ (0≤ k ≤ m), Θk+1 є підмножиною Θk, Θ0 = Θ. 

Також Θk є підмножиною m , у якій останні m−k елементи рівні нулю. 

Вважатимемо, що
00   і у Z міститься n повторень. Позначимо через θk̃(Z) 

відповідні оцінки максимальної правдоподібності. Значення m може бути 

невідомим, так як воно однакове для всіх моделей. Очікувана оцінка 

обчислюється: 
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Нехай помилки у моделі нормально і незалежно розподілені. Якщо 

дисперсія помилок моделі невідома, але однакова для них усіх, тоді: 
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де n – розмір послідовності, RSS – остаточна сума квадратів, 
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Позбавившись членів, які залежать лише від n, отримаємо: 

 )ln(2 RSSnkAIC  . 

Найкращою є модель з найменшим значенням AIC. Абсолютне 

значення не має сенсу, воно вказує на відносний порядок моделей, які 

порівнюють. 

Для вибірки невеликого об’єму застосовують критерій AICc. Його 

отримують додаванням додаткової умови коригування зміщення. 
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1. Akaike H. (1973), “Information theory and an extension of the maximum likelihood 

principle”, in Petrov, B.N.; Csáki, F., 2nd International Symposium on Information 

Theory, Tsahkadsor, Armenia, USSR, September 2-8, 1971, Budapest: Akadémiai 

Kiadó, p. 267–281. 

2. Akaike, H. (1974), “A new look at the statistical model identification”, IEEE 
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Akaike information criteria”, Statistics & Probability Letters 31: 201–208. 
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and BIC in Model Selection, Sociological methods and research, 33: 261–304.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В останній час, у 

зв’язку з підвищенням кримінального рівня на території України все 

більшої актуальності набуває потреба у безпеці мирного населення. У 

зв’язку з цим, виникає проблема підвищення якості та результативності 

роботи правоохоронних органів. 

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми. Розв’язанням зазначеної проблеми займалася 

московська компанія «М2М телематика», у напрямку забезпечення 

спецтранспортних засобів підрозділів Міністерства внутрішніх справ 

(МВС). Зазначена московська компанія пропонувала використовувати 

систему управління мобільними підрозділами безпосередньо в 

автотранспортних засобах підрозділів МВС. Однак, вона не розглядала 

можливість використання цих засобів безпосередньо представниками МВС 

та добровільною народною дружиною (ДНД).  

Виклад основного матеріалу. Для подальшого розв’язання зазначеної 

проблеми нами було вирішено створити  системи керування мобільними 

патрулями (СКМП) патрульно-постової служби. Дана система передбачає 

реалізацію проекту на основі клієнт-серверної архітектури. Клієнтська 

складова являє собою мобільний додаток на операційної системи Android. 

Серверна частина складається з двох компонентів: веб-додатку та бази 

даних MySQL. Для створення веб-додатку було обрано веб-фреймворк 

Django, що базується на мові програмування Python, який призначений для 

створення веб-додатків і використовує шаблон проектування «модель-

представлення-контролер» (MVC). Класичний принцип побудови веб-

додатку на Django[2] передбачає його розподіл на незалежні програми, що 

розкладаються на окремі зв’язані частини: глобальна конфігурація проекту, 

бізнес-логіка, конфігурація посилань та зв’язків з представленнями, зв’язок 

представлень та бізнес-логіки тощо.  

Для організації інтерфейсу з навігаційною системою, веб-додаток 

повинен мати змогу взаємодіяти з картографічним сервісом. У якості 

останнього було обрано Google Maps та інтерфейс програмування додатків 

«Google Maps API v3» [2]. 

Основна ідея СКМП полягає в тому, що диспетчер, який використовує 

веб-додаток, може: 1)  відслідковувати місцезнаходження усіх патрульних 

та відправляти їх на завдання через картографічний сервіс; 2) бачити 

маршрути патрульних, встановлювати оптимальний маршрут до пункту 
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призначення патрульного та бачити загальну діаграму кримінального рівня 

в місті. 

Мобільний додаток створено на базі операційної системи Android, яка, 

в свою чергу, передбачає використання об’єктно-орієнтованої мови 

програмування Java[3] та розширеної мови розмітки XML. Для реалізації 

обміну даними між мобільним додатком та сервером був використаний 

текстовий формат обміну даними JSON. 

Нижче наведено функціонал  Android-додатку: 1) можливість зв’язку з 

сервером для обміну даними та координатами місцезнаходження 

мобільного пристрою; 2) сповіщення стану мобільного патрулю; 

3) відображення на карті  пристрій, на якому встановлено додаток; 

4) візуалізація отриманих координат подій та маршруту до них; 

5) документування необхідних даних. 

Використання карти на операційній системі Android можливе завдяки 

обраному сервісу Google Maps, а саме інтерфейсу програмування додатків 

«Google Android API v2» [2]. Останній дозволяє автоматично отримувати 

доступ до серверу карт Google. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На даному етапі 

роботи над проектом нами створено прототип програмного комплексу, 

який потребує більш точного опрацювання специфічних деталей. 

Розроблена нами система має вагоме практичне значення, оскільки 

спрямована на допомогу та оптимізацію роботи співробітників МВС та 

ДНД. Обраний нами проект потребує подальшого дослідження, оскільки 

ефективність його реалізації на практиці передбачає вивчення 

особливостей картографії, комп’ютерної обробки великих обсягів 

інформації та проведення моніторингу статистичних даних 

правопорушень. 
1. «DjangoBook». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://djbook.ru/ch02s05.html 

2. «Google Developers». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=ru 

3. «Java Book». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.java2s.com/Book/Java 
  

http://djbook.ru/ch02s05.html
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=ru
http://www.java2s.com/Book/Java
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Мова програмування Java в кінці минулого століття створювалась для 

програмування мікроконтролерів, але бурхливий розвиток інтернету вніс 

свої коретиви в розвиток цієї мови. Її зробили ідеальною для веб 

програмування. Саме тому вона є зараз найпопулярнішою мовою для веб 

розробки. Тому очевидно, що мій вибір мови програмування для розробки 

онлайн гри впав на Java. 

Не серет що багатьом людям подобаються стратегічні ігри. А ще 

більше людей люблять грати з іншими людьми онлайн. Тому я вирішив 

поєднати  ці 2 популярні риси і створити стратегічну браузерну онлайн гру. 

Браузерна онлайн гра – це гра, в яку можна грати прямо з браузера, її 

не потрібно скачувати  на PC, або інший пристрій. Вона передбачає 

можливість кооперації з іншими людьми, що значно збільшує інтерес 

гравця. 

Для доступу до неї з різних частин світу, я залив її на хостінг від 

компанії OpenShift. 

Створена гра призначена лише для зареєстрованих користувачів, 

оскільки доступ до ресурсів серверу мають лише залогінені гравці. 

Для користувачів запропонований зручний інтерфейс, всі дії які під час 

гри виникає необхідність виконувати інтуїтивно зрозумілі. 

Для початку гри необхідно створити заявку, або приєднатись до вже 

існуючої, коли заявка заповнюється, починається гра. Першим ділом 

необхідно збудувати своє перше місто. В місті можна створювати нових 

солдатів, робочих, будівельників. Будівельники – будують міста. Робочі 

будують дороги, або будівлі. Солдати дають можливість воювати з 

суперниками, захоплювати ворожі міста. Для перемоги необзідно 

перемогти всіх гравців які є на даній карті. 

Програмний продукт розроблений мовою програмування Java (про що 

вже вказано вище) з використанням фреймворків Spring MVC, Hibernate, 

локального сервера Apache Tomcat 7, а також технологій JSP, Javascript, 

jQuery, Ajax, CSS. В якості бази даних виористовується MySQL. 

Пограма побудована на базі клієнт-серверної технології, що дозволяє 

працювати як в локальному, так і в мережевому режимі.  
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1. Spring MVC - Klarens_Kho_Rob_Kharrop_-_Spring_3_dlya_professio 

2. jQuery – http://www.site-do.ru/js/jquery.php 

3. Hibernate – Java Brains Hibernate tutorials 

4. HTML,CSS-  http://www.w3schools.com/ 

5. Java core - Еккель Б. Философия Java 

 

 

 

  

http://www.site-do.ru/js/jquery.php
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З дуже високим темпом науково-технічного прогресу, інформаційні 

технології дедалі частіше впроваджуються в наше повсякденне життя. 

Проведення наукових конференцій, семінарів, нарад у наш час практично 

завжди супроводжується відповідним рівнем висвітлення їх в мережі 

Інтернет. З огляду на це, актуальною є проблема пошуку інструментів 

здатних автоматизувати управління конференціями й оптимізувати процес 

їх підготовки,  проведення та публікації матеріалів.   

PKP(Public Knowledge Project) – ініціатива декількох американських та 

канадських університетів, які займаються розробкою програмного 

забезпечення з відкритим кодом [1]. Ця група університетів розробила 

декілька систем, а саме: Open Journal Systems(система для публікацій 

журналів), Open Monograph Systems(система для видачі онлайн-книг), Open 

Conference Systems(система для проведення наукових конференцій), Open 

Harvester Systems(система ефективного пошуку по інших сайтах). 

Для створення сайту конференцій було використано Open Conference 

Systems(OCS). Основні функціональні можливості роботи системи: 

 створення сайту для проведення конференції;  

 створення і розсилка різного роду оголошень відносно 

конференцій; 

 автоматичний прийом тез доповідей та можливість їх онлайн-

редагування; 

 створення архіву конференції у форматі зручному для пошуку 

 автоматична реєстрація учасників; 

 можливість підключення платіжної системи для автоматизованої 

оплати внесків учасників. 

В системі OCS зареєстровані користувачі можуть мати різні ролі, 

відповідно до них кожному користувачу надаються різні можливості 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 

зареєстрованих на сайті конференції, належить: 

 Адміністратори сайту : налаштування сайту, створення 

конференції; надавання ролей відповідальних за проведення 

https://vk.com/write?email=markiyanbomk10@gmail.com
mailto:pavlo.muts@gmail.com
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конференції; підтримка у підготовці та проведенні конференції, 

архівування проведених конференцій. 

 Директори конференцій: організація конференції – визначає 

проблеми, які будуть висвітлені на конференції, утворює секції; 

 підготовка до конференції; запрошує рецензентів до перегляду 

матеріалів; приймає рішення відносно поданих матеріалів; 

консультує рецензентів, повідомляє доповідачів, складає графік 

конференції. 

 Автори, рецензенти, учасники : 

o автори  реєструються на сайті, щоб завантажити тези 

доповіді; можуть подавати анотації, презентації 

o рецензенти  отримують обліковий запис для перегляду 

матеріалів на сайті. 

o читачі  можуть шукати та читати матеріали в залежності від 

прав даних директором конференції. 

Також OCS підтримує локалізацію сайту на різних мовах, зокрема 

англійська, французька, італійська, іспанська та ін. На жаль, у списку 

підтримуваних мов немає української, тому була зроблена локалізація OCS 

на українську мову. 

Варто зазначити, що система має мінімальну ступінь перевірки різного 

роду дій на сайті. На деяких кроках підтвердження своїх дій потрібно 

вводити «код з картинок», щоб засвідчити чи користувач „робот” чи ні. 

Так як, OCS є системою з відкритим програмним кодом, досить легко 

можна досягнути бажаного дизайну сайту. За допомогою цієї системи 

можна стандартизувати всі конференції факультету або університету. 

Тестова версія сайту знаходиться на хостингу за адресою: 

http://conf_pmi.lnu.edu.ua/  

 
1. Open Conference Systems. Public Knowledge Project [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://pkp.sfu.ca/ocs/. 

  

http://conf_pmi.lnu.edu.ua/
https://pkp.sfu.ca/ocs/
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В даний час багато програмістів –початківців не вміють писати 

професійний код. У них виникає питання як писати професійний код? 

Відповідь лежить на поверхні. І ви її швидше за все вже знаєте. 

Щоб стати професійним програмістом ,потрібно в першу чергу 

виконати 2 важливих пункти:створювати код в стилі ООП і 

використовувати патерни проектування.І все! Цього буде достатньо для 

будь-якого початківця. 

Можна ще звичайно додати пункт з аналізу вашого коду,тобто вміти 

знаходити і виправляти “вузькі” місця у вашому коді. 

Ви можете створити одну і ту ж програму численними способами і 

лише кілька з них будуть написані справжнім професійним кодом.  

Ваша програма може бути схожа на кривий і не зібраний кубик-рубик: 

начебто працює, але постійно щось ламається і важко зібрати все в єдину 

картину .. 

Інший варіант: ваша програма зібрана ідеально, всі об'єкти правильно 

підходять один до одного - це схоже на зібраний кубик-рубик - нічого 

зайвого. 

Гра “Wolf&Hare” є  повністю об’єктно орієнтованою. 

Використані патерни: Singleton, Factory method, Strategy, Adapter, 

Observer, State, Facade. 

Для користувачів запропонований зручний інтерфейс,який пропонує 

почати нову гру ,або завершити її. Головні персонажі гри-зайчик і вовк. 

Основна мета гри-це зібрати зайчиком моркву,ховаючись від вовка і знайти 

правильну дорогу для виходу з лабіринту. Кількість ходів обмежена. За 

кожну зібрану моркву додається 10 очків. 
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Програмний продукт розроблений мовою програмування Java з 

використанням фреймворків Swing,JDBC. 

Архітектура пограми побудована на базі клієнт-серверної технології, 

що дозволяє працювати як в локальному, так і в мережевому режимі. 

Використання сервера баз даних MySQL Server передбачає використання 

програми безліччю користувачів. 

 
1. О'reilly head first design patterns/Питер 

2. Еккель Б. Философия Java/ Питер 4-е вид. 2009, - 638с. 
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Часто підчас гри в шашки або іншої гри, гравець робить прості 

помилки, не помітивши додаткового ходу. Це зумовлено тим, що гравець 

втрачає концентрацію. Інколи гравці для покращення своїх ходів, 

використовують спеціальне програмне забезпечення, де вони вказують 

положення своїх шашок, шашок супротивника, а програма показує їм 

кращий хід. Саме вказування потребує багато часу і важкої праці 

користувача. Ця обставина заставляє гравця концентруватись не на грі, і 

робити в майбутньому помилки.  

Для цього, в роботі було створено алгоритм розпізнавання шашок 

приклад використання якого зображено на Мал.1 і Мал.2. 

     

Мал.1 - зображення до розпізнавання   Мал.2 - після 

 

подати 
зображення 
сірим(image 

greystyle)

оператор Кані
виділення країв 

(Canny edge 
detector)

Детектор Хафа для 
ліній з фільтрами

знаходження 
перетину ліній, для 

кутів кожної 
клітинки

зміни яскравості та 
контрасту для 

встановлення яка 
це шашка

вивід розпізнаної 
інформації (дошки)
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Завдяки цьому, користувач зможе взнати який хід йому бажано 

зробити. Система може розпізнати близько 50% зображень, для 

покращення в майбутньому буде використано локалізацію шашкової 

дошки (знаходження об’єкта на фотографії) для цього 

використовуватиметься нейронні мережі, де за осново буде прийнято 

об’єкт дошки з границями. Також буде введено різні алгоритми 

знаходження найкращого ходу. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ПОШУКУ 

НАЙКРАЩОГО ХОДУ В ІГРОВОМУ ДЕРЕВІ 

Протасеня Андрій Миколайович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

AprotaseniaDante@gmail.com 

 

В сучасних комп’ютерних іграх величезну роль відіграє штучний 

інтелект (ШІ), який генерує поведінку комп’терної системи, щодо дій 

гравця. Такий інтелект часто може бути достатньо простим для ігор 

великого масштабу, або досить складним для настільних ігор і їм подібних. 

Основним в методах реалізації ШІ – є пошук інформації в дереві рішень.  

Такі дерева рішень у настільних іграх називаються ігровими. Ці дерева, 

моделюють всі можливі ходи гри. Наприклад для гри хрестики-нолики таке 

дерево міститиме 255168  вузлів. 

Задля гарантії знаходження оптимального ходу в даному дереві, з 

варіації можливих, і метою здобуття виграшу в грі - розглянуто такі методи: 

Minimax ,Negamax ,αβ-pruning, ProbCut. 

Minimax - це один з алгоритмів, у якого за мету взято обхід кожного 

вузла. Він проходить дерево поступово - кожного разу проводячи аналіз 

найкращого шляху. Перевагою цього методу є обов’язковий перебір усіх 

вузлів дерева, а недоліком є велика кількість обчислень. Наприклад для 

ідеального дерева з глибиною 5 і кількістю синів n=20 для кожного вузла - 

потрібно зробити 320000 кроків. Тобто даний метод не підходить для 

достатньо глибоких дерев. 

Метод  NegaMax базується на ідеї того, що в  іграх для двох гравців з 

‘Нульовим рахунком’(тобто таких, що кожен гравець зменшує або 

збільшує свої бали відносно конкурента), наступне значення в вузлі буде 

протилежним для супротивника, тобто значення υ на кроці 𝑘 буде 

значенням –υ для суперника. Отже ми шукаємо тільки найкращу  ситуацію 

для системи, як гравця, який виконує свій хід на даному кроці, що 

приводить до пришвидшення виконання алгоритму.  

Метод αβ-pruning (αβ-відсічення) дозволяє системі проігнорувати ті 

піддерева, які не можуть містити найкращий хід, або є програшними для 

неї. Тому даний метод вводить поняття α і β (нижня і верхня) допустимі 

границі того, на що ми можем сподіватись, передбачаючи наступні ходи 

системи. Наприклад, маючи дві гілки дерева (див. рис.1) і проходячи по 

дереву зліва-направо: спочатку мінімальне значення - α буде рівне 5, і при 

переході на гілку 2 ми обходимо значення 4. Оскільки воно менше за α, 

отримане попередньо, то ми не обходимо наступний вузол.  

Метод ProbCut був вперше запропонований М.Бюро і використаний 

ним же в досить потужній програмі LOGISTELLO. Даний метод, як і αβ, 

передбачає виключення непотрібних піддерев з нашого алгоритму пошуку. 
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Але на відміну від нього він 

базується на ідеї того, що результат 

глибокого пошуку є наближеним 

результатом менш глибокого. 

Найпростіший спосіб представити таке 

відношення - це формула :  

𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑣′ + 𝑏 + 𝑒 

Де 𝑣 - результат глибшого пошуку, 

𝑣’- результат коротшого пошуку, 𝑒 - 
деяка помилка близька нулю зі 

стандартною девіацією σ. Параметри 𝑎, 

𝑏, σ можуть бути обчислені методом лінійної регресії за результатами 

експериментів, що налічують  тисячі пар значень (𝑣,𝑣’). Простіше кажучи: 

якщо при перевірці на глибині меншій за основну - ми отримуємо 

прогнозоване значення. Якщо воно задовільняє умовам - то нема потреби 

переглядати дану гілку повністю. 

Для кожного з методів обчислювальна складність алгоритмів буде 

рівна: 𝑂(𝑑) для Minimax,Negamax і αβ-відсічення, а для ProbCut - 𝑂(𝑑) +
𝑂(𝑑′), де 𝑑 і 𝑑′ відповідні глибини пошуку. Насправді αβ-відсічення, і 

ProbCut будуть давати набагато кращі результати, оскільки дана складність 

обчислена при найгіршому випадку. 

Була запрограмована настільна гра Отелло, котра не потребує ніяких 

тонкощей в реалізації таких методів, як нульовий хід. Оцінку алгоритмів 

подано в  таблиці нижче (при 𝑑=5 ; 𝑑′=3) 

 Середній 

час на хід 

%виграшних 

партій 

Середня 

кількість 

пройдених вузлів 

Minimax 0,943c. 82.5 45400 

αβ-pruning 0,854c. 90 40905 

Negaαβ-

pruning 

0,314с. 87.5 15600 

ProbCut 1,13с. 90 37260 

З отриманих даних можна вважати, що метод Negaαβ-

pruning(поєднання Negamax і αβ-pruning) дає найкращі результати для 

даної гри в порівнянні до часу вибору (обчислення) системою ходу у 

співвідношенні до кількості виграшних партій. З літератури відомо, що для 

кожної гри використовується свій метод, що буде оптимальним для неї. 
 

1. Енциклопедія програмування шах і їм подібних. Режим доступу до ресурсу: 

https://chessprogramming.wikispaces.com 

2. Ian Millington. Artificial Intelligence for Games-2006, chapter 8, Elseiver INC. - pp 

652-670 

3. M. Buro. An effective selective extension of αβ Algorithm-1995. ICCA Journal, 

18(2):71-76   

Рисунок1.αβ-відсічення 
 

https://chessprogramming.wikispaces.com/
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ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНОЙ МЕРЕЖІ «ВКОНТАКТІ» 

Рабоконь Андрій Володимирович 

Харківський національний університет 

 «Харківський політехнічний інститут» 

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій 

unstoppable@meta.ua 

 

Сьогодні більшість людей не можуть уявити свого життя без 

соціальних мереж. Соціальні мережі не мають вікових чи професійних 

обмежень. Люди всіх спеціальностей, соціальних шарів та будь-якого віку 

щодня ведуть листування з друзями, родичами та сторонніми 

користувачами. Сервіси дозволяють знайти безліч даних та майже будь-яку 

інформацію про конкретну людину.  

Соціальна мережа – це платформа, онлайн-сервіс або веб-сайт, 

призначена для побудови, відображення та організації соціальних 

взаємовідносин, візуалізацією яких є соціальні графи [1]. 
У доповіді будуть ретельно розглянуті характеристики, соціальних 

мереж, їх властивості та вплив на людей. Розглянуті найпопулярніші 

соціальні мережі, їх спільні та відмінні риси. Також метою доповіді є 

представлення розробленої програми, за допомогою якої можливо 

переглядати та відправляти повідомлення з мобільного пристрою на 

операційній системі Android. Розглянуто функціональні можливості 

створеного програмного продукту, класи та функції які використовувались 

при написанні додатку, а також операційну систему під яку був написаний 

додаток (Android). 

Розроблений програмний продукт є спрощеною версією оригінальної 

програми: має більш спрощений інтерфейс та меншу кількість функцій, 

проте він потребує менших системних ресурсів. Розроблена програма має 

усі необхідні основні функції: перегляд друзів, статусу користувача, 

діалогів, відправка та отримання повідомлень. Цей етап розробки може 

бути основою для подальшого вдосконалення інтерфейсу додатку та 

розширення його функціональних можливостей. 

 
1. Шумакова Є.В. Виховний простір соціальних мереж інтернету / Є.В. 

Шумакова. – К.: Столиця. – 2011. – 200 с. 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 52  
   

РЕФАКТОРИНГ КОДУ ЧЕРЕЗ ПРЯМУ МАНІПУЛЯЦІЮ 

АБСТРАКТНИХ СИНТАКСИЧНИХ ДЕРЕВ 

Різун Маркіян Тарасович, Україна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

mrizun@gmail.com 

Jean-Christophe Bach, France 

Stephane Ducasse, France 

RMod team, Inria Lille – Nord Europe, University of Lille 

{jeanchristophe.bach,stephane.ducasse}@inria.fr 

 

Програмне забезпечення постійно еволюціонує та адаптується до 

сучасних умов інформаційного середовища, оскільки з’являється новий 

функціонал та дизайнерські рішення для побудови архітектури програм. 

Рефакторинг коду можна здійснювати вручну, проте це завдання вимагає 

точності та уваги, причому немає жодної гарантії, що користувач не 

отримає помилок у результаті рефакторингу. У зв’язку із цим, 

автоматизовані інструменти використовуються для допомоги розробникам 

у реалізації цього завдання. Середовище Pharo включає в себе власні 

інструменти для автоматизованого рефакторингу – Rewrite Engine. Цей 

інструмент надає змогу трансформувати методи шляхом визначення 

частин абстрактного синтаксичного дерева, які потрібно переписати. Сам 

інструмент та синтаксис мови, яка використовується в ньому, є складними 

для розуміння, а також для побудови шаблонів пошуку та трансформації 

коду. В цьому контексті бачимо, що написання правила трансформації аж 

ніяк не є тривіальним завданням. Саме тому ми представляємо графічний 

інструмент, в основі якого закладено інструмент середовища Pharo – 

Rewrite Engine.  

Розроблений інструмент – Rewrite Tool – абстрагує та суттєво спрощує 

створення та побудову правил трансформації коду. По-перше, Rewrite Tool 

дає змогу з легкістю створювати правила для перетворення коду довільної 

складності. Інструмент є простим у використанні і не вимагає від 

користувача знання чи розуміння синтаксису мови інструменту Rewrite 

Engine середовища Pharo. Розробка правил для трансформації коду 

проводиться у частині Rewrite Tool, яка називається Builder. 

По-друге, після імплементації власне правила, Rewrite Tool пропонує 

можливість генерації класу, який буде представляти створене правило. Цей 

клас можна буде застосувати для трансформації коду в майбутньому, 

використовуючи наш інструмент. Користувач зможе застосувати 

перетворення до певного обсягу пакетів, класів чи методів за допомогою 

іншої частини інструменту Rewrite Tool – Browser. 
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       Рис. Builder 

Мова, яка використовується для побудови правил трансформації коду, 

базується на абстрактних синтаксичних деревах, які представляють 

вихідний код методів. 

 

Синтаксис мови трансформації Rewrite Engine 

Символ Пояснення 

# Співпадає з будь-яким об’єктом-літералом. 

. Співпадає з єдиною командою. 

@ Співпадає зі списком об’єктів, таких як команди, 

ключові слова повідомлень та ін.  

` Коли знайдено співпадіння, здійснюється 

рекурсивний пошук всередині знайденого вузла. 

 
1. Bergel A., Cassou D., Ducasse S., Laval J. Deep into Pharo. – Kehrsatz: Published 

by Square Bracket Associates, 2013. – 420 p. 

2. 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. 

3. Decuzzi G., Ducasse S., Teruel C. Checking and Transforming Programs with 

Rewrite Engine [Рукопис]. – 14 p.  
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S – замкнена підмножина ℝ2, область визначення зображення, Ω – 

замкнена підмножина S з межею ∂Ω, f* - відоме скалярне поле, 

визначене на S \ int(Ω), f – невідоме скалярне поле, визначене на 

int(Ω), v – векторне поле, визначене на Ω 

Рис. 1 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУАССОНА ДЛЯ ДЕЯКИХ 

ЗАДАЧ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ 

Рімель Михайло Йосифович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

mrimel96@gmail.com 

 

На сьогодні обробка зображень застосовується майже у всіх галузях 

науки і техніки. Часто зображення, отримані з різних джерел – цифрового 

фотоапарату, сканеру, створені за допомогою певного програмного 

забезпечення  – потребують редагування для можливості їхнього 

практичного використання. Наприклад, ретушування стало невід’ємним 

етапом редагування фотографій, зокрема для усунення дефектів шкіри, 

обробки очей, тощо.  

Процес ретушування полягає в тому, щоб виділити певну частину 

зображення і застосувати на ній градієнт іншої частини зображення, 

враховуючи колір на межі початкової частини. Формально, задача полягає 

у знаходженні невідомої функції f, що є розв’язком проблеми мінімізації 

(1) і єдиним розв’язком задачі Пуассона з крайовими умовами Діріхле (2). 

  
2

m ,in
f

f v f f 

 


  ∬   (1) 

 div ,f v на f f 

 
       (2) 

 
 

Для розв’язання задачі (1) або (2), використано наступний алгоритм, що 

базується на методі скінченних різниць. Зображення подаємо як таблицю 

пікселів. Надалі будемо використовувати ті самі позначення, що й для 

неперервного випадку: 

 S, Ω – скінченні набори точок, 

 р – піксель зображення, 

 Np – множина сусідніх з Ω пікселів, 

 [p, q] – пара пікселів, така що q ∈ Np, ∂Ω = {p ∈ S\ Ω : Np  ∩ Ω ≠ ∅ }. 

Необхідно знайти множину  ,pf f p

  , де

pf  - значення f в p. 

У результаті отримаємо систему лінійних рівнянь (3): 
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*

p

p p p

p q q pq

q N q N q N

N f f f v
    

       (3) 

Матриця отриманої системи (3) є розрідженою; для розв’язання 

системи було використано метод біспряжених градієнтів (BiCG) та 

стабілізований метод біспряжених градієнтів (BiCGStab). Побудова та 

розв’язання системи (3) були реалізовані у програмному середовищі 

Microsoft Visual Studio 2013 на  мові програмування C++ з використанням 

бібліотек Qt, CUDA та CUBLAS. При цьому було проведене порівняння 

швидкодії методів BiCG та BiCGStab, а також реалізацій методу BiCGStab 

на центральному та графічному процесорах. Отримані результати свідчать 

про те, що використання методу BiCGStab збільшує швидкодію приблизно 

в 2 рази, а реалізація на графічному процесорі Nvidia з використанням 

бібліотеки CUDA – в 30 разів.  

Надалі планується здійснити реалізацію розв’язування задач (1) та (2) 

з використанням адаптивних схем методу скінченних елементів. 

 
1. P. Pérez, M. Gangnet, A. Blake. Poisson image editing. ACM Transactions on 

Graphics (SIGGRAPH'03), 22(3):313-318, 2003. 

2. Van der Vorst, H. A. (1992). "Bi-CGSTAB: A Fast and Smoothly Converging 

Variant of Bi-CG for the Solution of Nonsymmetric Linear Systems". SIAM J. Sci. 

and Stat. Comput. 13 (2): 631–644 
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Оскільки основою сучасних інформаційних технологій є бази даних і 

системи керування базами даних, то доцільним є використання 

оптимальних з погляду пошуку, вставляння і вилучення структур даних. 

Для пришвидшення пошуку записи тримають посортованими за значенням 

ключа. Тоді операції модифікації вимагають саме таких структур даних, що 

зберігатимуть порядок записів надалі правильним і будуть ефективними. 

Вчені Рудольф Байер та Эдвард МакКрейт запропонували структуру 

даних B-дерево  в 1972 році. B-деревом порядку m (m≥3), яке має l рівнів 

називається дерево,  що має такі властивості: 

1. Кожна вершина і-го рівня (і=1,2,3,..,l-1) має не більше m потомків; 

2. Кожна вершина і-го рівня (і=2,3,..,l-1) має не менше m/2 потомків; 

3. Корінь має не менше два потомки;  

4. Вершина, яка має s потомків містить s-1 ключів і s покажчиків; 

5. Вершина l-го рівня містить k ключів і k+1 порожніх покажчиків, 

             де m/2-1<=k<=m-1.   

Вершину дерева, яка містить r ключів і r+1 покажчиків, подамо у 

вигляді: 

 

P0 K1 P1 K2 P2 K3  . . .  Pr-1 Kr Pr 

 

 

де K1 < K2 < ... < Kr. Якщо це вершини і-го рівня (i=1,2, … , l-1), то 

покажчик P0 вказує на піддерево з ключами K<K1, покажчик Pr на піддерево 

з ключами K>Kr, покажчик Pi (i=1,2, … , r-1) на піддерево з ключами K ∈ 

(Ki, Ki+1).   

 
Ілюстрація B-дерева, в якого m=4 та l=3. 
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При організації індекса в індексно-послідовних файлах у вигляді B-

дерев кожному ключу індекса відповідає, як правило, блок записів файла. 

При цьому значенням ключа індекса, як звичайно, є значення ключа 

останнього запису в блоці. 

Організація індекса у вигляді В-дерев використовується при зберіганні 

динамічних файлів. 

Для ефективної роботи з диском m вибирають досить великим. Число 

звернень до диска для операцій з В-деревом пропорційне висоті B-дерева. 

Для B-дерева з l рівнями та n елементами даних виконується 

нерівність: 

𝑙 ≤ log𝑚/2 (
𝑛 + 1

2
) 

Нами програмно реалізовані алгоритми вставки, пошуку, вилучення 

запису, які опрацьовують дерево за один прохід від кореня до листка. Тому 

операції модифікації B-дерева виконуються за логарифмічну складність, 

що є дуже ефективно. 

 

Є такі різновидності B-дерев: 

 2-3-дерево подібне на бінарне дерево, але допускає зберігання 

  двох записів у вершині. 

 B+-дерево зберігає значення для ключів тільки в листках. 

 B*-дерево вимагає заповненості кожного вузла не менше, ніж  

на 2/3. 

 R-дерево використовується для індексації багатовимірної  

інформації. 

 

Програмне забезпечення з року в рік розвивається, вимагаючи більше 

ресурсів системи. Тому теперішні складні комп’ютерні програми 

здійснюють індексацію дискової пам’яті для збільшення продуктивності. 

 

1. Кнут Д. Искуство программирования для ЭВМ. Т. З. Сортироква и  поиск. – 

М. : Изд. дом «Вильямс», 2000.  

2. Цегелик Г. Г. Организация и поиск информации в базах даннях. – Львов: Вища 

школа, 1987. 

3. Bayer R., McCreight E. Organization and maintenance of large ordered indexes // 

Acta Informatica. – 1972. –Vol.1.-№3.- 

4. Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., Stein, Clifford. 

Introduction to Algorithms (3rd ed. 2009). 
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Великий ринок пристроїв запису відео збільшив пропозицію не лише 

професійних, але й аматорських відео. 

Традиційні методи розповсюдження відео, такі як різного роду 

електронні носії вже повністю себе вичерпали через свою обмеженість і 

низьку швидкість. Натомість мережа інтернет запропонувала новий метод 

розповсюдження відео  – онлайн сервіси відеохостингу. 

Відеохостинг - це сайт, який дозволяє користувачам завантажувати на 

сервер і переглядати відеоресурси. 

Відеохостинг  став набирати популярність  разом з поширенням 

широкого доступу до Інтернету. 

Зі зростанням розповсюдження технологій та Інтернету в 

повсякденному житті сервіси відеохостингу служать як портал для різних 

форм розваг, навчання, новин та ін. 

Сервіси відеохостингу стають дедалі популярнішими, особливо зараз, 

коли можливості цих сервісів розширюються з кожним днем. 

Створений сервіс відеохостингу призначений для вузького кола 

користувачів, оскільки ресурси, завантажені на сервер, можуть переглядати 

лише зареєстровані користувачі. 

Для користувачів запропонований зручний інтерфейс, який дозволяє 

не тільки переглядати відео, а й простежувати останні додані відео, 

найпопулярніші відео, залишати коментарі до відео, здійснювати пошук 

відео. При введенні пошукового запиту в пошукове поле користувачеві 

висвітлюються підказки про назви відео, які збігаються з введеним 

запитом. 

Програмний продукт розроблений мовою програмування Java з 

використанням фреймворків Spring MVC, Hibernate, а також технологій 

JSP, Javascript, jQuery, Ajax, CSS. 

Архітектура пограми побудована на базі клієнт-серверної технології, 

що дозволяє працювати як в локальному, так і в мережевому режимі. 

Використання сервера баз даних Microsoft SQL Server передбачає 

використання програми безліччю користувачів. 

Програма розташована в мережі інтернет на платформі OpenShift і 

працює на веб-сервері Apache Tomcat. 
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1. Jeff Linwood. Beginning Hibernate / Dave Minter, Jeff Linwood /, Apress, 2010. -

p. 400, 

2. Уроки jQuery – http://www.site-do.ru/js/jquery.php 
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p. 700.  

4. Еккель Б. Философия Java/ Питер 4-е вид. 2009, - 638с. 

  

http://www.site-do.ru/js/jquery.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Manning
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На сьогодні у сфері послуг існує безліч туристичних фірм, які 

пропонують різноманітні тури за певною ціною. Проте послуги таких 

агенцій часто коштують чимало, і набагато економнішим є створення туру 

самостійно. На жаль, організація туру власноруч може бути доволі 

складною й вимагатиме певних знань та значних затрат часу, особливо у 

випадку туриста-початківця. Саме тому актуальним є створення такого веб-

сайту, який би допомагав подорожуючому. Всі ці фактори й наштовхнули 

на розробку web додатку “TravelUp”. 

Реалізація цієї веб-аплікації здійснена мовою Java, в основному через 

її крос-платформеність за допомогою середовища Eclipse Luna. При 

розробці “TravelUp” було використано Java SDK 1.7 та версію Java 7. 

Для зберігання та обробки даних використано вільно поширювану 

систему керування реляційними базами даних - MySQL 5.6 , зокрема тому, 

що вона підтримується багатьма мовами програмування. 

З веб-технологій, використаних у “TravelUp”, слід відзначити сервлети 

(Servlets) та серверні сторінки Java (JavaServer Pages, JSP). У ролі веб-

сервера використано Apache Tomcat. 

Цей веб-додаток створений за принципом MVC, тобто підтримує 

патерн програмування Model-View-Controller. На прикладі форми 

реєстрації (рисунок 1) розглянемо взаємодію між собою вище наведених 

компонент. Реєстрація нового користувача здійснюється з підтвердженням 

через електронну пошту. Лише після цього акаунт користувача вважається 

активним. 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Приклад реєстраційної форми. 
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Коли клієнт заповнює усі необхідні для цієї форми дані, вони 

надсилаються на сервер у метод POST (якщо дані валідні). Після цього на 

веб-сервері здійснюється подальша обробка отриманих даних. 

Запит проходить декілька рівнів валідації як на серверній, так і 

клієнтській частинах. Сюди належить і перевірка за допомогою фільтрів, 

де встановлено кодування UTF-8, і перевірка на правильність клієнтського 

вводу тощо. Саме фільтри надають запиту доступ до «сервлету», який, у 

свою чергу, надсилає дані сервісу для виконання запрограмованих дій.  

У сервісі отримана і вже оброблена інформація перетворюється в 

об’єкт, а дані заносяться до бази даних. З метою організації логічної роботи 

з базою даних використано патерн Data Access Object (DAO), а сама логіка 

взаємодії є універсальною, оскільки написана за допомогою Java Reflection 

API. У Transformer-і динамічно формується запит до бази даних через. 

механізм дослідження даних про програму під час її виконання 

(рефлексію). Взаємодія з базою даних через цей механізм здійснюється 

подібно до принципу роботи відомого фреймворку Hibernate, коли 

таблицям відповідають класи Java, а колонкам та ключам - поля класу. Ці 

класи-моделі є окремими сутностями, а їх атрибути відповідно 

проанотовані (назви таблиць, колонок, зовнішніх ключів) на рівні 

виконання програми. Для з’єднання із системою керування базою даних 

використано Java Data Base Connectivity (JDBC). 

Отже, цей веб-додаток надає змогу користувачам обирати тури з-поміж 

існуючих та власноруч створювати власні тури, якщо запропоновані їм не 

до вподоби. Також передбачений дружній до користувача веб-сайт 

(рисунок 2) із інтернаціоналізацією та можливістю роботи на багатьох 

пристроях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вигляд веб-сторінки проекту “TravelUp”. 
 

1. Java,  Eckel B. - Thinking in Java, 4th Edition. 

2. Java,  Goncalves A. - Beginning Java EE 7, Goncalves A., APRESS 
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У наш час дуже стрімко розвивається бізнес. З кожним роком 

з’являються все нові і нові компанії. По мірі свого розвитку та успішності, 

ціни на акції цих корпорацій стрімко(чи досить повільно) змінюють. Тому 

стає доцільним розробка програмного забезпечення, яке дозволить людям 

з будь-якої країни здійснювати операції купівлі-продажу акцій тієї чи іншої 

компанії. На цей час таке програмне забезпечення є значно актуальнішим 

серед населення північно-американського континенту, однак поступово ця 

тенденція приходить і до нас. 

Для програмування такого типу задач важливо врахувати можливість 

їх змін, проблеми захисту даних та їх ефективної передачі, оскільки подібні 

проблеми виникають в широкому класі прикладних задач. Це зумовлює 

потребу у використанні спеціальних підходів до проектування 

програмного забезпечення та використання ефективних алгоритмів роботи 

з даними. Тому авторами запропонований підхід, який може бути 

використаний для побудови широкого класу проектів. 

Програмне забезпечення такого типу включає серверну і клієнтську 

частини, імплементованих з використанням .NET технологій, а саме мови 

програмування C#.  

У серверній частині для  зберігання даних користувачів та їхньої 

активності використовується MS SQL Server 2014 (одна з найбільш 

вживаних систем керування реляційними базами даних при розробці 

настільних програм для операційних систем Windows). 

Для достатньо зрозумілої архітектури[4]  було використано такі 

широко відомі шаблони проектування[1] як: 

 Factory 

 Dependency Injection 

 Logger 

 Observer 

Використавши цей підхід нами побудоване програмне забезпечення, 

яке реалізовано у стилі модульного програмування, що забезпечує легку 

підтримку стабільності, а також значно полегшує розширення 

можливостей. Тобто, якщо виникне необхідність змінити логіку виконання 

не потрібно буде вносити корективи в усю програму, а лише в якусь 

конкретну частину. Якщо ж потрібно буде розширювати можливості 

(наприклад, додати «провайдер», що буде взаємодіяти з новим 

постачальником даних), то все, що вам потрібно – дописати свій «плагін» 
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(модуль) і змінити налаштування основної програми, не завдавши шкоди 

програмі в цілому. 

Така архітектура дозволяє з меншими затратами сил проводити 

тестування програмного забезпечення та виправляти помилки, коли вони 

виникають. 

При передачі пакетів по реальному каналу, зрозуміло, можуть 

виникнути спотворення вихідної інформації внаслідок різних зовнішніх 

впливів: електричних наводок, поганих погодних умов і багатьох 

інших. Тому було вирішено використовувати циклічний надлишковий 

код (CRC) — алгоритм обчислення контрольної суми, призначений 

для перевірки цілісності даних. CRC є практичним додатком 

завадостійкого кодування, заснованому на певних математичних 

властивостях циклічного коду. 

Проблема передачі конфіденційних даних по незахищених каналах 

зв'язку є важливим питанням сьогодення. Для убезпечення інформації, вона 

передається з використанням симетричних і асиметричних 

криптографічних алгоритмів. З метою розв’язування зазначеної проблеми 

було розроблено методологію захисту даних на основі поєднання 

алгоритму шифрування Blowfish[2] та протоколу Діффі-Геллмана[3].  

Хоча Blowfish по швидкості випереджає свої аналоги, але при 

збільшенні  частоти зміни ключа основний час його роботи буде йти на 

підготовчий етап, що в сотні разів зменшує його ефективність. До частоти 

зміни ключа призводить загальна проблема симетричного шифрування, що 

полягає у необхідності передачі ключа, для розшифрування інформації: 

ключ може бути перехоплений кимось іншим, що може призвести до 

втрати конфіденційності даних. Тому було вирішено використати протокол 

Діффі-Геллмана - метод обміну криптографічними ключами. Один з 

перших практичних прикладів обміну ключами, що дозволяє двом 

учасникам, що не мають жодних попередніх даних один про одного, 

отримати спільний секретний ключ із використанням незахищеного каналу 

зв'язку. Цей ключ можна використати для шифрування наступних сеансів 

зв'язку. 

Вище наведене поєднання дозволяє ефективно подолати проблему, 

пов’язану із затратами часу і пам’яті для генерування секретного ключа при 

кожному сеансі передачі даних, що значно покращує швидкодію основного 

алгоритму шифрування даних. 
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1. Problem formulation. Consider the initial-boundary value problem of 

heat conduction: find function 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) such that 

 

{
𝜌𝑐𝑉

𝜕𝑢

𝜕𝑡
− 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆
𝜕𝑢

𝜕𝑥
) = 𝜌𝑐𝑉𝑓   ∀(𝑥. 𝑡) ∈ (0, 𝐿] × (0, 𝑇],

𝑢(0, 𝑡) =  𝑢(𝐿, 𝑡) = 0 ∀𝑡 ∈ (0, 𝑇],

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢𝑜  ∀𝑥 ∈ (0, 𝐿].

                 (1) 

 

This problem has following variational problem 

 

{

𝐹𝑖𝑛𝑑   𝑢 ∈ 𝑉 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 
𝑚(𝑢′(𝑡), 𝑣) + 𝑎(𝑢(𝑡), 𝑣) = < 𝑙(𝑡), 𝑣 >,

 𝑚(𝑢(0) − 𝑢𝑜, 𝑣) =  0, ∀𝑣 ∈ 𝑉.
        (2) 

where  

 

{
 
 

 
  𝑉 =  𝐻0

1(Ω) = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω): 𝑣(0) = 0}, 𝐻 = 𝐿2(Ω), Ω = (0, L],

𝑚(𝑢, 𝑣) = ∫ 𝜌𝑐𝑉𝑢𝑣 𝑑𝑥
𝐿

0

, 𝑎(𝑢, 𝑣) = ∫ 𝜆
𝜕𝑢

𝜕𝑥

𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑑𝑥

𝐿

0

,

< 𝑙, 𝑣 > = 𝑚(𝑓, 𝑣), ∀𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉.

 (3) 

 

2. Piecewise linear finite element method approximations. Next we 

divide interval [0, L] into N parts and obtain ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 , 𝑖 = 0,… , 𝑁 − 1. 

Now denote the solution of problem as  𝑈ℎ(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑈𝑖
𝑁
𝑖=1 (𝑡)𝜑𝑖(𝑥), where 

𝜑𝑖(𝑥) - piecewise continuous Courant functions. This system forms the basis 

functions in space 𝑉ℎ 𝑉. 

After substitution solution 𝑈ℎ(𝑥, 𝑡) into (3) and putting 𝑣 = 𝜑𝑖 we obtain 

the following matrix Cauchy problem: 

{

𝐹𝑖𝑛𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑈(𝑡) 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡

𝑀𝑈′(𝑡) + 𝐴𝑈(𝑡) = 𝐹(𝑡),    𝑡 ∈ (0, 𝑇],

𝑀𝑈(0) = 𝑃.

                       (4) 

where 

 

mailto:pavlo.muts@gmail.com
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{
𝑚𝑖𝑗 = 𝑚(𝜑𝑖 , 𝜑𝑗),  𝑎𝑖𝑗 = 𝑎(𝜑𝑖 , 𝜑𝑗), 𝑓𝑖(𝑡) =< 𝑙(𝑡), 𝜑𝑖 >,

𝑃𝑖 = 𝑚(𝑢0, 𝜑𝑖), 𝑖, 𝑗 = 0,… , 𝑁.
 

 

Next we divide interval [0,T] into same intervals [𝑡𝑗, 𝑡𝑗+1],      𝑗 = 0, … , 𝑁𝑇 −

1. Denote the solution of problem on interval [𝑡𝑗, 𝑡𝑗+1] using piecewise 

continuous Courant functions 

𝑢ℎ∆𝑡 ≈ [1 − 𝑤(𝑡)]𝑈
𝑗 + 𝑤(𝑡)𝑈𝑗+1 = 𝑈𝑗 + ∆𝑡𝑤(𝑡)�̇�𝑗+1 2⁄ ,        (5) 

where 

𝑤(𝑡) =  (𝑡 − 𝑡𝑗) ∆𝑡⁄ , ∆𝑡 = 𝑇 𝑁𝑇⁄ , 𝑈′(𝑡) = �̇�𝑗+1 2⁄ = (𝑈𝑗+1 − 𝑈𝑗) ∆𝑡⁄ . 

After substitution solution 𝑢ℎ∆𝑡 into (2) or (4) and integration the result on 

interval [𝑡𝑗, 𝑡𝑗+1] and estimating average value of integral we obtain one-step 

recurrent scheme 

 

{
 
 

 
 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑈𝑗+1 𝑎𝑛𝑑 �̇�𝑗+1 2⁄   𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡

(𝑀 + 𝜃∆𝑡𝐴)�̇�𝑗+1 2⁄ =  𝐹(𝑡𝑗+1 2⁄ ) − 𝐴𝑈
𝑗,

𝑈𝑗+1 = 𝑈𝑗 + ∆𝑡�̇�𝑗+1 2⁄  ,
𝜃 ∈ [0,1],    𝑗 = 0, … , 𝑁𝑇 − 1.

          (6) 

 

Here we obtain system of linear equations with sparse three-diagonal matrix. 

After solving this system we obtain vector 𝑈𝑗+1 which is solution of problem (1) 

at point in time 𝑡 = 𝑡𝑗+1. 

3. Error estimator. Consider the problem of error estimator for the problem 

of heat conduction: find function  𝑒(𝑡) =  𝑢(𝑡) −  𝑢∆𝑡(𝑡) such that  

 

{

𝑚(𝑒′(𝑡), 𝑣) + 𝑎(𝑒(𝑡), 𝑣) = < 𝑙(𝑡), 𝑣 > − 

− 𝑚(𝑢∆𝑡
′(𝑡), 𝑣) − 𝑎(𝑢∆𝑡(𝑡), 𝑣),

𝑚(𝑒(0), 𝑣) =  0, ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ (0, 𝑇].
 

               (7) 

where  𝑢(𝑡) is accurate solution, 𝑢∆𝑡(𝑡) is approximation of solution. 

Let us denote error estimator  as 𝑒(𝑡) = 𝜖(𝑥)𝑏𝑛(𝑡), where 𝑏𝑛(𝑡) =
 4𝑤(𝑡)(1 − 𝑤(𝑡)), ∀𝜖 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1]. 

After substitution 𝑒(𝑡) into (6), putting 𝑣 = 𝜇𝑏𝑛
′ (𝑡) and integration the 

result on interval [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1] we obtain the following problem: 

 

{

𝐹𝑖𝑛𝑑 𝜖∆𝑡 ∈ 𝑉 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡

𝑚(𝜖∆𝑡 , 𝜇) = − 
∆𝑡

8
< 𝑙𝑛+1 − 𝑙𝑛 , 𝜇 > −∆𝑡𝑎(�̇�, 𝜇),

∀𝜇 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1], 𝑛 = 0,1, … , 𝑁𝑇 .

        (8) 

 

A posteriori error estimator helps us to determine if it is needed to increase 

number of elements of partition on interval (0, T] while solving problem (1).  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 68  
   

4. Example. Let us consider a problem (1) with following values: 

 

{
 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
−
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
= 0 ∀(𝑥. 𝑡) ∈ (0, 1] × (0, 1],

𝑢(0, 𝑡) = 0, 𝑢(1, 𝑡) = 1,

𝑢(𝑥, 0) = sin(𝜋𝑥) + 𝑥.

                    (9) 

 

Let us choose the norm ‖𝑣(𝑡𝑗)‖
2
= 

1

2
‖𝑣(𝑡𝑗)‖𝐻

2
+ ∫ ‖𝑣(𝜏)‖𝑉

2𝑑𝜏
𝑡𝑗
0

, 𝑗 =

1, … , 𝑁𝑇, 

where  ‖𝑣‖𝐻
2 =  𝑚(𝑣, 𝑣), ‖𝑣‖𝑉

2 = 𝑎(𝑣, 𝑣). 
 

t 
 𝑁𝑇 = 10 𝑁𝑇 = 20 𝑁𝑇 = 40 

𝑝∆𝑡 
‖𝑢‖ ‖𝑒‖ ‖𝑢‖ ‖𝑒‖  ‖𝑢‖ ‖𝑒‖  

0

,1 

0

.642 

0.00

119 

0

.637 

0,00

0086 

0

.636 

0,00

0015 

1

,89 

0

,2 

0

.673 

0.00

114 

0

.664 

0,00

0085 

0

.661 

0,00

0016 

1

,86 

0

,3 

0

.749 

0.00

111 

0

.737 

0,00

0084 

0

.734 

0,00

0016 

1

,86 

0

,4 

0

.841 

0.00

111 

0

.827 

0,00

0084 

0

.824 

0,00

0016 

1

,86 

0

,5 

0

.938 

0.00

111 

0

.923 

0,00

0084 

0

.920 

0,00

0016 

1

,85 

0

,6 

1

.037 

0.00

111 

1

.022 

0,00

0084 

1

.018 

0,00

0016 

1

,85 

0

,7 

1

.13 

0.00

111 

1

.122 

0,00

0084 

1

.118 

0,00

0017 

1

,85 

0

,8 

1

.237 

0.00

111 

1

.221 

0,00

0084 

1

.218 

0,00

0017 

1

,85 

0

,9 

1

.337 

0.00

111 

1

.321 

0,00

0084 

1

.318 

0,00

0017 

1

,85 

1 
1

.437 

0.00

111 

1

.421 

0,00

0084 

1

.418 

0,00

0017 

1

,85 

Table 1. Evaluation the order of convergence  

(𝑝∆𝑡) the sequence of approximation of solution by increasing amount of 

elements of partition on interval (0, T] with constant amount of partition  

on interval (0,L] N=130 and 𝜃 = 1/2. 
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Розглянуто нелінійну нестаціонарну задачу розрахунку 

плоскопаралельної течії в’язкої теплопровідної рідини у наближенні 

Буссінеска. Нехай   – плоска однозв’язна обмежена область з кусково-

гладкою межею  . Система рівнянь Нав’є-Стокса у наближенні 

Буссінеска, що описує таку течію, може бути записана за допомогою 

функції течії ( , , )x y t  , яка пов’язана з вектором швидкостей 

( , )x yv vv  за допомогою співвідношень xv
y





, yv
x


 


, та 

температури ( , , )x y t    у вигляді 

 
2

t x y x x y

     
    

     
,  ( , )x y  , 0 t T  , (1) 

 0
t y x x y

    
    

    
,  ( , )x y  , 0 t T  , (2) 
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 00
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t
x y


   ,  ( , )x y  , (6) 

де   – кінематична в’язкість,   – коефіцієнт 

температуропровідності,   визначає об’ємне розширення, n  – зовнішня 

нормаль до  , 
0f

s




, 0g  – деякі розподіли нормальної та дотичної 

складових швидкостей течії відповідно, 0h  – заданий розподіл температури 

на межі  , 
2 2

2 2x y

 
  

 
 – оператор Лапласа, 

4 4 4
2

4 2 2 4
2

x x y y

  
   

   
 

– бігармонічний оператор. 
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Методику задання функцій 0 ( , )f s t  та 0 ( , )g s t  розглянуто в [1]. 

Для розв’язання початково-крайової задачі (1) – (6) використаємо 

методи послідовних наближень, R-функцій та Гальоркіна. 

У роботі [1] було показано, що крайовим умовам (3) і (5) 

задовольняють відповідно жмутки функцій  

 
2

1( )f D f g      , (7) 

 h   , (8) 

де 0f EC f , 0g EC g , 0h EC h  – продовження функцій 0f , 0g , 0h  

у  , 1 ( , )
v v

D v v
x x y y

   
    
   

, ( , , )x y t  , ( , , )x y t    – 

невизначені компоненти структур, які вважатимемо достатньо гладкими. 

Нехай межа   області   кусково-гладка і може бути описана 

елементарною функцією ( , )x y  згідно з методом R-функцій [3], причому 

функція ( , )x y  задовольняє умовам: 1) ( , ) 0x y   на  ; 2) ( , ) 0x y   

у  ; 3) 1


 
n

 на  , тобто ( , ) 0x y   – нормалізоване рівняння  . 

Для знаходження узагальненого розв’язку задачі (1) – (6) побудовано 

ітераційний процес методом послідовних наближень за нелінійністю після 

заміни, використовуючи структуру (7), що зводить (1) – (6) до задачі з 

однорідними крайовими умовами. На кожній ітерації знаходиться 

розв’язок лінійної задачі. 

Доведено теорему, що метод послідовних наближень для задачі (1) – 

(6) збігається в нормі простору 22 2(0, ; ( )) (0, ; )L T L L T H 
  та отримано 

умови збіжності методу. Також доведена теорема про існування 

узагальненого розв’язку задачі (1) – (6). 

Для апроксимації невизначених компонент ( , , )x y t   та 

( , , )x y t    використовувався метод Гальоркіна для нестаціонарних задач 

[2]. 

Обчислювальний експеримент було проведено для прямокутної 

тестової області. За базисні функції обирались сплайни третього та п’ятого 

порядків з різним числом координатних функцій. Зроблено висновок про 

вплив числа координатних функцій на точність розв’язку задачі. При 

обчисленні подвійних інтегралів у методі Гальоркіна використовувалась 

формула Гауса з 16 вузлами по кожній координаті. 

 
1. Сидоров М. В. О построении структур решений задачи Стокса // 

Радиоэлектроника и информатика, № 3, 2002. – С. 52 – 54. 
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Розглянемо методику ефективного чисельного розв’язування 

двовимірного інтегрального рівняння І-го роду такого вигляду 

 (𝐴𝜎)(𝑀) ≡  ∬ 𝜎(𝑃)|𝑀 − 𝑃|−1𝑑𝑆𝑝 = 𝑈(𝑀),   𝑀 ∈ 𝑆,    
𝑆

. (1) 

де, в загальному випадку, 𝑆 – незамкнена ліпшицева поверхня, 𝑀 і 𝑃 – 

точки евклідового простору ℝ3.  

Рівняння (1) часто використовують при розв’язуванні крайових задач 

теорії потенціалу, конкретно, задач електронної оптики. Певним 

узагальненням (1) є припущення, що 𝑆 утворена сукупністю з 𝑁 поверхонь, 

тобто 𝑆 ≔  ⋃ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1 . У цьому випадку трактуємо 𝜎(𝑃) як сумарну шукану 

густину розподілу зарядів на 𝑆, тобто 𝜎(𝑃) ≔ {𝜎𝑖(𝑃),   𝑃 ∈ 𝑆𝑖  ;  𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅}.  
Моделювання електростатичного поля в істотно просторовій 

постановці передбачає врахування сингулярної поведінки функції 𝜎(𝑃) 
поблизу контуру розімкненої поверхні 𝑆 та ліній її зламу. Тут ми вважаємо, 

що 𝑈(𝑀), 𝑀 ∈ 𝑆, задане граничне значення потенціалу на електроді, 

змодельованому поверхнею 𝑆. У якості типової розглядали задачу 

розрахунку електростатичного поля плоско-паралельного конденсатора. 

При математичному моделюванні проблеми  інформацію про геометрію 

заряджених електродів подавали у вигляді двох паралельних прямокутних 

пластин, тобто 𝑆 ≔ 𝑆1⋃𝑆2, де 

       𝑆𝑙 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑇 ∈ 𝑅3|(𝑥, 𝑦) ∈ [−1,1]2, 𝑧 = (−1)𝑙−1ℎ, ℎ > 0, 𝑙 = 1,2̅̅ ̅̅ } (2) 

Розв’язання задачі (1)-(2) дозволяє визначити створюване 

конденсатором електростатичне поле. Після  певних замін змінних в (1), 

переходимо від інтегрування по сукупній поверхні S до інтегрування лише 

по її конгруентній складовій. При наближеному розв’язуванні аналогу (1) 

застосовували метод колокації із апроксимацією шуканої густини кусково-

постійними базисними функціями, а для оцінки похибки отримуваних 

результатів – певний апостеріорний метод, адаптований до інтегральних 

рівнянь типу (1). Основні ідеї цього методу є такими. 

Нехай 𝜎ℎ(𝑃) - наближений розв’язок інтегрального рівняння (1), який 

належить до обраного простору апроксимацій. Він породжує наближене 

значення потенціалу в будь-якій точці Q міжелектродного простору 

𝑈ℎ(𝑄) = (𝐴𝜎ℎ)(𝑄).                                    

Загальну функцію похибки 𝑒𝑈 можна подати у вигляді 
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𝑒𝑈 = 𝐴𝜎 − 𝐴𝜎ℎ = 𝐴(𝜎 − 𝜎ℎ) = 𝐴𝑒𝜎, 

де 𝑒𝜎 є розв’зком такого інтегрального рівняння: 

(𝐴𝑒𝜎)(𝑀) = 𝑈0 − (𝐴𝜎ℎ)(𝑀),     𝑀 ∈ 𝑆, 

а 𝑈0 - задане граничне значення потенціалу на поверхні 𝑆. 

 Розв’язок рівняння (1) поводить себе нерегулярно лише в околі 

контуру розімкненої поверхні S. Тому відтворення функції похибки 𝑒𝑈, що 

характеризує рівень задоволення граничних умов, здійснювали лише на 

елементах 𝐷𝑒 , які утворюються в процесі нерівномірної дискретизації S, в 

даному випадку її конгруентної складової, і де 𝑒𝑈 може набувати 

максимальних значень. Такі елементи називаємо “екстремальними”.  В 

межах 𝐷𝑒  похибка розв’язку 𝑒𝜎 наближено дорівнює її значенню в точці 

колокації 𝑇, тобто 

𝑒𝜎(𝑇) =  
𝑈0 − (𝐴𝜎ℎ)(𝑇)

∫ |𝑇 − 𝑃| 𝑑𝑆𝑃𝐷𝑒

. 

Дана рівність використовується на кожному кроці подрібнення 

поверхні 𝑆. При цьому відбувається перевірка умови досягнення наперед 

заданої точності (𝑇𝑂𝐿)  
‖𝑒𝜎‖𝐿2(𝐷𝑒)

√‖𝜎ℎ‖𝐿2(𝐷𝑒)
2 + ‖𝑒𝜎‖𝐿2(𝐷𝑒)

2

∗ 100% ≤ 𝑇𝑂𝐿. 

У випадку, якщо остання нерівність не виконується на 

“екстремальному” елементі 𝐷𝑒 , відбувається поділ конгруентної складової 

на елементи з використанням густішої сітки в околі кутової точки та 

проводиться аналіз точності отриманих результатів. 

 
1. Бешлей А.В. Апостеріорна оцінка похибки розв’язків інтегральних рівнянь 
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Остудін // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Обчислювальна 

та прикладна математика» імені академіка І. І. Ляшка.– Київ: Київський 
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Вивчення багатьох процесів зводяться до аналізу їх математичних 

моделей. Розглянемо лінійну систему звичайних диференціальних рівнянь 

𝑨(𝑡)�̇�(𝑡) =  𝑩(𝑡)𝑥(𝑡) +  𝒇(𝑡)  (1) 

При розв’язуванні таких систем зустрічається проблема у вигляді 

виродженої матриці A  при похідних. Для знаходження розв’язку такої 

задачі вирористовується квазіобернена матриця.  

Означення. Квазіоберненною до матриці А називається матриця, яка 

задовільняє систему рівнянь 

𝐴#𝐴𝐴# = 𝐴# 

(𝐴𝐴#)∗ = 𝐴𝐴# 

𝐴#𝐴𝑙+1 = 𝐴𝑙 
                                          𝐴𝑙(𝐴#)𝑙+1 = 𝐴𝐴#                                           (2) 

де l – індекс матриці A, тобто найменше з невід’ємних цілих чилел, для 

яких 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐴𝑙+1 = 𝐴𝑙. 
Теорема. Квазіобернена матриця для довільної матриці A існує і 

єдина.[3] 

Для отриманна квазіоберненої матриці до матриці A представимо її у 

блочно-трикутній формі Шура 

                                      𝐴 = 𝑈 (
𝐶 𝐷
0 𝐵

)𝑈∗                                              (3) 

де U – ортогональне перетворення, C – не вироджена матриця, B – 

верхня трикутна матриця з нульовими діагональними елементами. 

За такого подання квазіобернена матриця матиме вигляд 

                                     𝐴# = 𝑈 (𝐶
−1 0
0 0

)𝑈∗                                           (4) 

Легко переконатися, що ця матриця задовільняє всі рівності з (2). 

В наш час системи такого типу зустрічаються при моделюванні 

процесів економіки, медицини, фізики, ракетобудування та інших 

областей.  

Для спрощення пошуку квазіоберненої матриці розглядають випадок 

матриці констант A. Тоді, додавши початкові умови, можна записати задачу 

Коші 

                                 {
𝑨�̇�(𝑡) =  𝑩(𝑡)𝑥(𝑡) +  𝒇(𝑡)

𝑥(𝑡0) =  𝑥0
                                    (5) 
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головна проблема якої полягає у знаходженні розв’язку, який існує не 

при будь-яких, а лише при певних умовах, які необхідно визначити. 
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 Потрібно розв'язати задачу Коші 

{

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑦)   

𝑦(𝑎) =  𝑦0       
 

(1) 

(2) 

де функція 𝑓(𝑥, 𝑦) визначена і неперервна разом зі своїми частковими 

похідними до потрібного порядку в області 

𝐺 = {𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑} 

цю задачу будемо розв’язувати неявним методом Ейлера. 

Неявний метод Ейлера розв’язання задачі Коші полягає у знаходженні 

 𝑦𝑗+1 = 𝑦𝑗 + ℎ𝑓(𝑥𝑗+1, 𝑦𝑗+1)   𝑗 = 0,1… 

Підставимо в рівняння (1) точний розв’язок 𝑦(𝑥). Тоді інтегруючи 

почленно по 𝑥 отримаємо тотожність в межах  від 𝑥і до 𝑥𝑖+1, і застосовуючи 

до інтеграла в правій частині теорему про “середнє”, отримуємо: 

𝑦(𝑥𝑖+1,) = 𝑦(𝑥𝑖) +  ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥))𝑑𝑥 = 
𝑥𝑖+1,

𝑥𝑖

𝑦(𝑥𝑖) + ℎ𝑓(𝑥𝑖+1, 𝑦(𝑥𝑖+1

=  𝑦(𝑥𝑖) + ℎ𝑓(𝑥𝑖+1, 𝑦(𝑥𝑖) + ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦(𝑥𝑖)). 

Нехай існує 𝑌𝑖 – такий інтервал, для якого 𝑦(𝑥) ∈ 𝑌𝑖  ⊂ [𝑐, 𝑑] тоді  

наближений неявний інтервальний метод Ейлера обчислюється за такими 

формулами: 

𝑌(𝑥0) = 𝑌0 

𝑆𝑖 = 𝑦𝑖[0, ℎ]𝐹(𝑥𝑖+1, 𝑌𝑖 + [0, ℎ]𝐹(𝑥𝑖 , [𝑐, 𝑑]) ⊂ [𝑐, 𝑑] , 

𝑌𝑖+1 = 𝑌𝑖 + ℎ𝐹[𝑥𝑖+1, 𝑆𝑖  ] ⊂ [𝑐, 𝑑] 
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Однак, при збільшенні 𝑖 точність розв’язку зменшується, оскільки ширина 

𝑌𝑖 збільшується. 

Для зменшення похибки в пропонується застосувати такий 

модифікований інтервальний аналог неявного методу Ейлера на основі 

математики лінійних функціональних обмежників: 

𝑆𝑗,𝑖−1 = 𝑌𝑗,𝑖−1 + [0, ℎ𝑗]𝐹(𝑥𝑗𝑖 , 𝑌𝑗,𝑖−1 + [0, ℎ𝑗]𝐹(𝑥𝑗,𝑖−1, [𝑐𝑖 , 𝑑𝑖])) 

𝑌𝑗𝑖 = 𝑌𝑗,𝑖−1 + ℎ𝑗𝐹(𝑥𝑗𝑖 , 𝑌𝑗,𝑖−1 + ℎ𝑗𝑆𝑗,𝑖−1), 

𝑦(𝑥𝑖) ∈  𝑌𝑗,𝑖  

Наведена методика апробовувалась розв’язуванням ряду задач Коші. 

Результати проведених числових експериментів підтверджують отримані 

теоретичні висновки. 

 
1. Сеньо П. С. Арифметика лінійних функціональних інтервалів. // Вісник Львів. 

ун-ту. Серія прикл. матем. та інформ. – 2014. – Вип. 21. – с. 38-57. 

2. Сеньо П. С. Топологія простору лінійних функціональних інтервалів. //Матем. 
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Внутрішня задача Робіна полягає в тому, щоб для заданої функції g~

знайти функцію u , яка задовольняє рівняння: 

02  uu   в     (1) 

і крайову умову: 

gubu ~
00,01   на    (2) 

У рівнянні (1)   є позначенням оператора Лапласа, де 

диференціювання розглядаємо в сенсі узагальнених функцій,  > 0 , 
0,0b - 

сталі дійсні коефіцієнти,  u0  - слід функції u ,  u1  - нормальна 

похідна функції u . 

Шукатимемо розв'язок у вигляді третьої формули Гріна. 

 

yyy dsyuyxEdsyuyxEu )(),()(),( 00,110  
   в   (3) 

 

Функція ),(1  Hu  (для існування нормальної похідної) і 

задовільняє рівняння (1), (2), а тому узагальнений розв'язок можемо 

записати в наступному вигляді: 

 

yyy dsyyxEdsyyxEu )(),()(),( 0,10  
  в   (4) 

або за допомогою інтегральних операторів V
~

і W
~

: 

 WVu
~~

  в     (5) 

Визначимо, як діє оператор сліду на оператори V
~

і W
~

. 

VV 
~

0    (6) 

KIW 
2

1~
0 , де K - потенціал подвійного шару. (7) 

Знайдемо слід розвязку  на  . 

 WVu
~~

000   
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0)
2

1
(   KIV   (8) 

Тепер визначимо, як діє оператор нормальної похідної на оператори V
~

і W
~

. 

KIV 
2

1~
1    (9) 

DW 
~

1 , де D -гіперсингулярний інтегральний оператор.  (10) 

 

Підставимо  розв'язок u  в крайову умову (2) на   і запишемо її за 

допомогою інтегральних операторів. 

gIbDKI ~)()
2

1
( 0,0     (11) 

З рівнянь (8) та (11) отримаємо систему граничних інтегральних 

рівнянь (ГІР), яку запишемо у матричному вигляді: 







































gIbDKI

KIV

~
0

2

1
2

1

0,0




  (12) 

Розглянемо перше рівняння системи граничних інтегральних рівнянь 

(12). Воно є еквівалентним варіаційному рівнянню: 

 vKIvV ,)
2

1
(,   для всіх )(2/1  Hv  (13) 

Будемо використовувати послідовність кусково-сталих базисних 

функцій з простору )(0 hS , якими апроксимуємо функцію  : 

l

N

l

lh  



1

, де N  - кількість граничних елементів. 

Для апроксимації функції  використовуватимемо кусково-лінійні 

функції з простору )(1 hS  

j

M

j

jh  



1

, де M  - кількість вузлів тріангуляції. 

Підставимо замість v  базисні функції k і отримаємо таке: 

 khkh KIV  ,)
2

1
(,  Nk 1  (14) 
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В результаті отримаємо першу частину системи лінійних рівнянь: 

0)
2

1
(   hhh KMV  ,    (15) 

xy

yx

h dsds
yx

e
lkV

k l

  




 



 ||4

1
],[

||

 Nlk 1,    (16) 

xjh dsxjkM

k




 )(],[  Nk 1 та Mj 1   (17) 

xyj

yx

h dsdsy
yx

yyx
eyxjkK

k

)(
||

))(,(
|)|1(

4

1
],[

3

|| 









 







  

(18) Nk 1 та Mj 1  

Розглянемо друге рівняння системи (12). Воно є еквівалентним 

варіаційному рівнянню: 

  ,~,)(,)
2

1
( 0,0 gDIbKI             (19)  

для всіх )(2/1  H  

Будемо використовувати послідовність кусково-сталих базисних 

функцій  з простору )(0 hS , якими апроксимуємо шукану функцію   та 

кусково-лінійні базисні функції  з простору )(1 hS  для апроксимації  . 

Замість  підставимо в (19) базисні функції i  і отримаємо таке: 

 iii gDIbKI  ,~,)(,)
2

1
( 0,0 Mi 1     

(20) 

Отримаємо другу частину системи лінійних рівнянь: 

gMQbDKM T

hhhh

T

h
~)()

2

1
( 0,0           (21) 

xyij

yx

xyij

yx

h

dsdsyxyy
yx

e

dsdsyrotyrot
yx

e
jiD

))(),()(()(
||4

))(),((
||4

1
],[

||2

||













 

 

 





 











             (22) 

Mi 1 та Mj 1  
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Зауважимо, що )(~)()( xuxxurot x   і u~  є деяким (локально 

визначеним) розширенням u  в околі  . 

],[],[

||

))(,(
|)|1()(

4

1
],[

3

||

ilKliK

dsds
yx

yyx
eyxxliK

h

T

h

xy

yx

ih

l







  







 


  

(23) Mi 1 та Nl 1  

],[)(],[ ilMdsxliM hxi

T

h

l

 


 , де Mi 1 та Nl 1  (24) 

xjih dsxxjiQ )()(],[ 


 , де Mi 1 та Mj 1  (25) 
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Пружно-пластична задача з великими пластичними деформаціями є 

нелінійною і вимагає великої кількості часу для її розв’язання на 

комп’ютері. Розглянемо задачу стиску пружно-пластичного циліндра 

плоскими плитами. Задача розв’язується методом скінченних елементів з 

розбиттям процесу на кроки за приростами навантаження. 

Розв’язання базується на приципі віртуальної потужності в швидкісній 

формі[1]  
. .

( ) ( )

V

t hdV P t P hd 



              

Тут  – тензор напружень Коші; P – щільність поверхневих сил; t

проміжок часу для кроку приросту навантаження; V , – об’єм і поверхня 

тіла відповідно; dV , d – елементи об’єму і площі циліндра відповідно 

На кожному з кроків роз’язання складається з 3 етапів[2]: 

 Розрахунок локальних матриць жорсткості і формування   

глобальної матриці A  та вектора b  

 Розв’язання СЛАР  

 Обчислення стану в скінченних елементах в кінці кроку 

навантаження  

Перший етап виконується 1 раз, а етапи 2 та 3 – від 10 до 15 раз на 

кожному кроці для виконання умови пластичності[3].  

Для розв’язання СЛАР Ax b  використовувались наступні ітераційні 

методи: 

1. Метод Якобі: 

( )
k k

z D A A z D b
  

 
    , z


  . 

2. Метод Гауса-Зейделя: 

( ) ( )
k k k

z z A D Az b
 


    , z


  . 

Тут A A D A
 

   , A
 – нижня трикутна матриця, A

 –верхня трикутна 

матриця, D – діагональна матриця, елементи якої співпадають з 

діагоналлю A . 

При розпаралелюванні матриця A  розбивається горизонтальними 

полосами на m  блоків, а вектор розв’язків і вектор правих частин на m  

частин так, що n m L  , де n – розмірність системи, m –кількість 

mailto:grigorenkovlad1993@gmail.com
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процесорів. На кожній ітерації процесор обчислює свою частину вектора 

розв’язків. 

Для чисельного розв’язання і паралельної реалізації були використані 

мова програмування C++ та технологія OpenMP. Тестування проводилося 

на чотирьохядерному процесорі Intel Core i7. В таблиці 1 подані результати 

обчислень для сітки  . 

Таблиця 1 

Порівняння швидкості роботи парелельної реалізації методу Якобі та 

методу Гауса-Зейделя 

Кількість 

ядер 

Паралельна 

реалізація методу 

Якобі, мс 

Паралельна реалізація 

методу Гауса-Зейделя, мс 

1 372 341 

2 351 317 

4 297 244 
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Розглянемо задачу мінімізації 

𝑓(𝑥) → min,   𝑥 ∈ 𝑅𝑛 , де 𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅, 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶2(𝑅𝑛) (1) 

Для розв’язку цієї задачі існує низка методів, але як правило кожен з 

них має певні недоліки. 

Методи першого порядку низьку швидкість збіжності що вимагає 

великої кількості ітерацій. Методи другого порядку (метод Ньютона і його 

модифікації) вимагають наявного доброго початкового наближення і 

трудомісткі при виконанні кожної ітерації.  

Якщо функція є двічі неперервно диференційовна і похідні 𝑓′(𝑥) та 

𝑓′′(𝑥) знаходяться досить легко, то краще застосовувати методи мінімізації 

другого порядку, які будуть збігатися швидше, оскільки квадратична 

частина розкладу апроксимує функцію набагато точніше від лінійної. 

У модифікаціях методу Ньютона, матриця других похідних 

апроксимується і краще використовується інформація про значення 

градієнтів функції 𝑓(𝑥). Це дозволяє зменшити трудомісткість алгоритму 

та послабити вимоги до початкового наближення. 

У [3] запропоновано трикроковий алгоритм мінімізації функцій, 

побудований на базі методу Ньютона, який має високу швидкість збіжності 

та градієнтного методу, а саме:  

𝑢𝑘 = 𝑥𝑘 − (𝑓
′′(𝑥𝑘))

−1
𝑓′(𝑥𝑘) 

(2) 

𝑣𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝛼𝑘𝑓
′(𝑥𝑘) (3) 

𝑥𝑘+1 = arg min
𝛾𝑘

𝑓(𝑢𝑘 − 𝛾𝑘(𝑢𝑘 − 𝑣𝑘)) (4) 

Метод володіє кращими властивостями в сенсі швидкості збіжності, 

ніж послідовності отримані за допомогою застосування лише методу 

Ньютона, або лише градієнтного методу. В цей же час обчислювальні 

затрати у порівнянні з методом Ньютона на кожній ітерації зростають не 

істотно, бо ми використовуємо вже відоме з попереднього кроку значення 

𝑓′(𝑥𝑘), а кількість ітерацій зменшується. 

Пізніше, на базі цієї модифікації був запропонований її рекурсивний 

аналог з глибиною рекурсії 𝑝. Тобто матриця Гессе обчислюється на 

першому кроці, при обчислені 𝑢𝑘, і на 𝑝 кроках залишається тою самою, на 

𝑝 + 1 кроці знову перераховується. 

mailto:julia.hrytsyk@gmail.com
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Отже, ця модифікація матиме вигляд: 

𝑢𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝛼𝑘(𝑓
′′(�̃�𝑘))

−1
𝑓′(𝑥𝑘), 

𝑣𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝛽𝑘𝑓
′(𝑥𝑘), 

𝑥𝑘+1 = argmin
𝑡

 𝑓(𝑢𝑘 − 𝑡(𝑣𝑘 − 𝑢𝑘)), 

де �̃�𝑘 = 𝑥
[
𝑘

𝑝
]𝑝
, [𝑎] – ціла частина від 𝑎, 𝛼𝑘 ∈ (0,1], 𝛽𝑘 > 0 такі, що 

виконуються умови монотонності. 

Мною проведено практичну апробацію запропонованого алгоритму, 

показано його ефективність в сенсі кількості обчислень, дано 

рекомендації по вибору глибини 𝑝. 

 
1. Бартіш В. Рекурсивний аналог трикрокового методу Ньютона // Вісник 

Львів.ун-ту, Сер. прикл. матем. та інформ., 2013. Вип.19.С.3-9 

2. Бартіш М. Я. Методи оптимізації. Теорія і алгоритми: Навчальний посібник // 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2006. – 223с. 

3. Бартіш М. Я. Трикрокові методи розв’язування задач безумовної мінімізації / 

М. Бартіш, О. Ковальчук, Н. Огородник // Вісник Львів.ун-ту, Сер. прикл. 

матем. та інформ., 2007. Вип.13.С.3-10 

4. Бартіш М. Я. Модифікації рекурсивного методу Ньютона / М. Бартіш, Н. 

Огородник // Вісник Львів.ун-ту, Сер. прикл. матем. та інформ., 2010. 

Вип.16.С.3-9 

5. Васильев Ф. П. Методы оптимизации / Ф. П. Васильев. – М.: Факториал Пресс, 
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У даній роботі досліджується можливість використання методу 

телових потенціалів для наближеного розв’язування параболічної задачі 

Коші. 

Нехай D⊂ 𝑅2 – обмежена двозв’язна область з границями Г1 і Г2,  𝑇 >
0. Позначимо 𝑄𝑇 = 𝐷 × (0; 𝑇), Σ𝑇

𝑖 = Γ𝑖 × (0; 𝑇), 𝑖 = 1,2. Необхідно знайти 

розв’язок задачі: 



{
 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= ∆𝑢   в   𝑄𝑇

𝑢(𝑥, 0) = 0  в 𝐷,

𝑢 = 𝑓,   
𝜕𝑢

𝜕𝜗
= 𝑔  на  Σ𝑇

2 .



Тут f і g- задані функції. Зокрема складає інтерес знаходження даних 

Коші u та 
𝜕𝑢

𝜕𝜗
 на Σ𝑇

1 . Подамо розв’язок у вигляді суми теплових потенціалів 

простого шару 

𝑢(𝑥, 𝑡) =∑∫ ∫ 𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝜏)𝜑𝑖(𝑦, 𝜏)𝑑𝑠(𝑦)𝑑𝜏

Г𝑖

𝑡

0

2

𝑖=1

, 

де G- фундаментальний розв’язок параболічного рівняння, 𝜑𝑖  - 

невідомі густини. Використовуючи властивості теплових потенціалів, 

поставимо у відповідність задачі (1) систему гранично-часових 

інтегральних рівнянь  

{
  
 

  
 

∑∫ ∫ 𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝜏)𝜑𝑖(𝑦, 𝜏)𝑑𝑠(𝑦)𝑑𝜏

Г𝑖

𝑡

0

2

𝑖=1

= 𝑓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈ Σ𝑇
2  ,                

∑∫ ∫
𝜕𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝜏)

𝜕𝜗(𝑥)
Г𝑖

𝜑𝑖(𝑦, 𝜏)𝑑𝑠(𝑦)𝑑𝜏 +
1

2

𝑡

0

2

𝑖=1

𝜑2(𝑥, 𝑡) = 𝑔(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈  Σ𝑇
2

(2) 

Припускаючи параметричне задання кривих Гі = {𝑥𝑖(𝑠) =

(𝑥𝑖1(𝑠), 𝑥𝑖2(𝑠)): 0 ≤ 𝑠 ≤ 2𝜋}, 𝑖 = 1, 2 запишемо систему (2) у вигляді: 
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{
  
 

  
 1

2𝜋
∑∫∫ 𝐻2𝑖(𝑠, 𝜎; 𝑡, 𝜏)𝜇𝑖(𝜎, 𝜏)𝑑𝜎𝑑𝜏

2𝜋

0

𝑡

0

2

𝑖=1

= 2𝑓(𝑠, 𝑡), (𝑠, 𝑡) ∈ [0,2𝜋] × (0, 𝑇),                   

1

2𝜋
∑∫∫ 𝐿2𝑖(𝑠, 𝜎; 𝑡, 𝜏)𝜇𝑖(𝜎, 𝜏)𝑑𝜎𝑑𝜏 + 𝜇2(𝑠, 𝑡)

2𝜋

0

𝑡

0

2

𝑖=1

= 2𝑔(𝑠, 𝑡), (𝑠, 𝑡) ∈ [0,2𝜋] × (0, 𝑇),

(3) 

𝐻𝑖𝑗(𝑠, 𝜎; 𝑡, 𝜏) = 4𝜋𝐺(𝑥𝑖(𝑠), 𝑥𝑗(𝜎); 𝑡, 𝜏),        𝐿𝑖𝑗(𝑠, 𝜎; 𝑡, 𝜏) = 4𝜋
𝜕𝐺(𝑥𝑖(𝑠),𝑥𝑗(𝜎);𝑡,𝜏)

𝜕𝜗(𝑥𝑖(𝑠))
, 

𝑓(𝑠, 𝑡) = 𝑓(𝑥2(𝑠), 𝑡), 𝑔(𝑠, 𝑡) = 𝑔(𝑥2(𝑠), 𝑡),   𝜇𝑖(𝑠, 𝑡) = 𝜑𝑖(𝑥𝑖(𝑠), 𝑡)|𝑥𝑖
′(𝑠)|. 

Після застосування методу колокації по часовій змінній з кусково-

постійними базисними функціями і точного обчислення інтегралів по часу 

система (3) редукується до рекурентної послідовності систем 2𝜋 - 
періодичних інтегральних рівнянь Фредгольма [1] 

{
 
 
 
 

 
 
 
 1

2𝜋
∑∫ 𝐻2𝑖

𝑛𝑛(𝑠, 𝜎)𝜇𝑖𝑛(𝜎)

2𝜋

0

2

𝑖=1

= 2𝑓(𝑠, 𝑡𝑛) −
1

2𝜋
∑∑ ∫ 𝐻2𝑖

𝑛𝑚(𝑠, 𝜎)𝜇𝑖𝑚(𝜎),

2𝜋

0

𝑛−1

𝑚=1

2

𝑖=1

                        

1

2𝜋
∑∫ 𝐿2𝑖

𝑛𝑚(𝑠, 𝜎)𝜇𝑖𝑚(𝜎)

2𝜋

0

2

𝑖=1

+ 𝜇2𝑛(𝑠, 𝑡𝑛) = 2𝑔(𝑠, 𝑡𝑛) −                                 (4)                

−
1

2𝜋
∑∑ ∫ 𝐿2𝑖

𝑛𝑚(𝑠, 𝜎)𝜇𝑖𝑚(𝜎),

2𝜋

0

𝑛−1

𝑚=1

2

𝑖=1

    𝑠 ∈ [0,2𝜋], 𝑛 = 0,… , 𝑁

                                                                             

          

Зауважимо, що в ядрі 𝐻𝑖𝑗
𝑛𝑚   міститься логарифмічна особливість, а 

решта ядер є неперервними. Повна дискретизація послідовності (4) 

здійснюється методом тригонометричних квадратур [2]. 

Отже в кожен момент часу необхідно розв’язувати систему лінійних 

рівнянь, матриця якої є незмінною, а права частина містить розв’язки, 

отримані у попередні моменти часу. Зважаючи на некоректність цих 

систем, при їх розв’язуванні застосовуємо регуляризацію Тіхонова.  

Проведені чисельні експерименти підтверджують ефективність 

запропонованого методу. 

1. Chapko R. On the numerical solution of the inverce parabolic problem for the 

heat quation/ R. Chapko, R. Kress, R.J. Yoon// Inverse Problems.- 1998. - 14.- 

p.853-867. 

2. Kress R. Linear Integral Equations/ R.Kress. - Heidelberg:Springer- Verlag , 

1999. - 368 c.  
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Факультет прикладної математики та інформатики  
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У рамках простої математичної моделі розглядається нелінійна 

скалярна задача синтезу плоскої еквідістантної решітки при заданих 

вимогах до діаграми направленості за потужністю. 

У даній роботі, у рамках варіаційної постановки задачі синтезу 

діаграми направленості решітки за заданою ДН за потужністю, яка 

приводить до чисельного розв'язування нелінійного інтегрального 

рівняння, пропонується алгоритм знаходження ліній галуження 

оптимальних розв'язків шляхом знаходження кривих власних значень 

відповідної нелінійної двопараметричної спектральної задачі. 

Варіаційна постановка задачі синтезу плоскої прямокутної антенної 

решітки, яка складається з 1 2 1 2(2 1)(2 1)N N N M M      випроміню-

вачів, за заданою діаграмою направленості за потужністю приводить до 

нелінійного рівняння 
1 1

2

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

1 1

( , ) 2 ( , ) | ( , ) | ( , , , , , ) ( , )f P f K c c f d d
 

                            
. (1) 

Тут 1 2( , )f    – шукана функція, а 1 2 1 2 1 2( , , , , , )K c c      – ядро вигляду 

1 2
[ ( ) ( )]1 1 1 2 2 2

1 2 1 2 1 2

1 2

( , , , , , )
M M

i c n c m

n M m M

K c c e
     

 

        , 

де nmI  – комплексні струми на випромінювачах, 1 2,d d  – віддалі між 

су-сідніми випромінювачами, 1 2( , )P   – енергетична діаграма 

направленості задана в області 1 2:{| | 1, | | 1}     ,   – деякий дійсний 

параметр.  

 Оскільки рівняння (1) є нелінійним рівнянням, то воно може мати не 

єдиний розв’язок, кількість і властивості яких залежать від кількості 

елементів ґратки та їх розміщення, а також від властивостей заданої 

діаграми направленості за потужністю 1 2( , )P   . 

 Легко переконатися, що при будь-яких обмежених значеннях 

параметрів 1c  та 2c  рівняння (1) має нульовий розв'язок. Числові 

експерименти показують, що при певних значеннях параметрів 1c  та 2c  

існують відмінні від нуля розв'язки рівняння (1). 
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Точками можливого галуження розв’язків інтегрального рівняння (1) є 

такі значення дійсних фізичних параметрів 1c  та 2c , при яких однорідне  

лінійне рівняння  
1 1

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

1 1

2
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , , , , , ) ( , )f T c c f P K c c f d d

 

                      
  

,  

(2) 

отримане лінеаризацією рівняння (1) має відмінні від тотожного нуля 

розв’язки. Отже ми отримали нелінійну (за параметрами 1c  та 2c ) 

двопараметричну задачу на власні значення 

 1 2 1 2 1 2( , ) ( , , , ) 0T c c I f c c    .   (3) 

Використовуючи властивість виродженності ядра 

1 2 1 2 1 2( , , , , , )K c c     , рівняння (2) зводиться до еквівалентної системи 

алгебраїчних рівнянь 

( , ) ( ( , ) ) 0N N N N N      D b A I b  (4) 

із симетричною матрицею ( , )N  A  розмірності N N , NI  – 

одинична матриця розмірності N N , 
N

N Rb , 1 2,c c    .  

Отже, задача знаходження ліній галуження розв'язків рівняння (3) 

зводиться до знаходження кривих власних значень нелінійної 

двопараметричної спектральної задачі (4). Очевидно, для того щоб задача 

(4) мала відмінний від нуля розв'язок необхідно, щоб  

( , ) det ( , ) 0N      D ,   (5) 

тобто власні значення задачі (4) – це нулі функції ( , )   . 

Замінивши в задачі (4) параметр   виразом      розглядається 

відповідна однопараметрична задача ( ) ( , , ) 0N N N N     D b D b  для 

фіксованих значень   і  . Тут ( )N D  – дійсна ( )N N - матриця, 

елементи якої нелінійно залежать від параметра  . Відповідне рівняння 

(5) має вигляд  

( ) det ( ) 0Nz    D .    (6) 

Очевидно, що якщо   - розв'язок рівняння (6), то ( , )      є 

власним значенням задачі (5). Отже, розв'язуючи рівняння (6) для 

послідовності різних значень   і  , отримуємо криві власних значень 

( )   задачі (5), тобто криві в яких від нульового розв'язку можуть 

відгалужуватися інші розв'язки. 
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В основі алгоритму – чисельна процедура обчислення похідних 

детермінанта матриці та алгоритм знаходження всіх власних значень у 

заданій області зміни спектральних параметрів [1-2]. 

 
1. Подлевський Б.М. Обчислення точних похідних детермінанта матриці // 

Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. математ. та інформ. – 2013.  – Вип. 20. – С. 

42-48. 

2. Подлевський Б.М. Двосторонні методи розв'язування нелінійних 

спектральних задач. – Київ: Наукова думка, 2014. – 175 с. 
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В даній роботі розглядається різницевий метод розв'язування 

внутрішньої осесиметричної задачі, який використовується  для задач 

електронної оптики, розрахунку потенціалу електростатичного поля. 

     Нехай �̅� = (0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑘 , 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑘) – прямокутник зі сторонами 𝑟𝑘 і 𝑧𝑘, 

𝛤 = {𝑟 = 𝑟𝑘 , 𝑧 = 0, 𝑧 = 𝑧𝑘} – його межа. Розглянемо в �̅� = 𝐺⋃Г внутрішню 

осесиметричну задачу Діріхле для рівняння Пуассона: 

∆𝑟𝑧𝑢 =
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
) +

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
= −𝑓(𝑟, 𝑧), (𝑟, 𝑧) ∈ 𝐺,             (1) 

𝑢|Г = 𝑔(𝑟, 𝑧), (𝑟, 𝑧) ∈ Г.                          (2) 

Введемо прямокутну сітку: 

𝛺 = {(𝑟𝑖 , 𝑧𝑗)|𝑟𝑖 = 𝑖ℎ𝑟 , 𝑧𝑗 = 𝑗ℎ𝑗;      𝑗 = 0, 𝑛, 𝑗 = 0,𝑚}. 

Задачу  (1) - (2) апроксимуємо різницевими схемами другого та четвертого 

порядків  апроксимації при 𝑟 = 0 і 𝑟 ≠ 0, отримуємо окремі рівняння на осі 

симетрії (𝑢−𝑖,𝑗 = 𝑢𝑖,𝑗) і для будь-якого вузла (𝑟𝑖 , 𝑧𝑗). Різницева схема так 

званого четвертого порядку апроксимації набуде вигляду:  

 на осі симетрії матимемо  

𝑢0,𝑗 =
3

5

ℎ𝑟
2ℎ𝑧

2

2ℎ𝑧
2+ℎ𝑟

2
𝜑0,𝑗 +

10ℎ𝑧
2−ℎ𝑟

2

5(2ℎ𝑧
2+ℎ𝑟

2)
𝑢1,𝑗 +

1

10
(𝑢1,𝑗−1 + 𝑢1,𝑗+1) + 

+
5ℎ𝑟

2−2ℎ𝑧
2

10(2ℎ𝑧
2+ℎ𝑟

2)
(𝑢0,𝑗−1 + 𝑢0,𝑗+1),      (3) 

а в кожній точці 

𝑢𝑖,𝑗 =
1

3ℎ2
((2 −

1

𝑖
−

1

4𝑖2
−

7

64𝑖3
) 𝑢𝑖−1,𝑗 + (2 +

1

𝑖
−

1

4𝑖2
+

7

64𝑖3
) 𝑢𝑖+1,𝑗 +

2(𝑢𝑖,𝑗−1 + 𝑢𝑖,𝑗+1) + (
1

2
+

1

4𝑖
+

1

128𝑖3
) (𝑢𝑖+1,𝑗+1 + 𝑢𝑖+1,𝑗−1) + (

1

2
−

1

4𝑖
−

1

128𝑖3
) (𝑢𝑖−1,𝑗−1 + 𝑢𝑖−1,𝑗+1) − (10 −

1

2𝑖2
) 𝑢𝑖,𝑗) = −𝑓𝑖,𝑗 −

ℎ2

12
(∆𝑓)𝑖,𝑗 ,           

   (ℎ =  ℎ𝑟 = ℎ𝑧 , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1,    𝑗 = 1,𝑚 − 1).                                         (4) 

Систему різницевих рівнянь (3) – (4) розв'язуємо методом верхньої 

релаксації  за точками згідно з формулами [1]: 
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�̂�0.𝑗
(𝑘+1)

= 𝑎1𝑢1.𝑗
(𝑘)
+ 0.1(𝑢1.𝑗−1

(𝑘) + 𝑢1,𝑗+1
(𝑘) ) + 𝑎2(𝑢0.𝑗−1

(𝑘) + 𝑢0.𝑗+1
(𝑘) ) + 𝑎3𝜑0,𝑗 ,    (5)                                          

�̂�𝑖,𝑗
(𝑘+1)

= 𝑝𝑖 [𝑎𝑖𝑢𝑖−1,𝑗
(𝑘+1)

+ 𝑏𝑖𝑢𝑖+1,𝑗
(𝑘)

+ 𝑐𝑖 (𝑢𝑖,𝑗−1
(𝑘+1)

+ 𝑢𝑖,𝑗+1
(𝑘)

) +

+𝑑𝑖 (𝑢𝑖+1,𝑗+1
(𝑘)

+ 𝑢𝑖+1,𝑗−1
(𝑘)

) + 𝑔𝑖 (𝑢𝑖−1,𝑗−1
(𝑘+1)

+ 𝑢𝑖−1,𝑗+1
(𝑘+1)

) + 6𝑖2ℎ2 (𝑓𝑖,𝑗 +

                                          +6𝑖2ℎ2 ( 𝑓𝑖,𝑗 +
ℎ2

12
(∆𝑓)𝑖,𝑗)] , ℎ = ℎ𝑟 = ℎ𝑧,      (6) 

 𝑢𝑖,𝑗
(𝑘+1)

= 𝜔𝑡�̂�𝑖,𝑗
(𝑘+1)

+ (1 − 𝜔𝑡)𝑢𝑖,𝑗
(𝑘), 𝑗 = 1,𝑚 − 1, 𝑖 = 0, 𝑛 − 1                   (7) 

 Приклад. Знайти розв’язок рівняння Лапласа 

𝜕2𝑢

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
= 0, (𝑟, 𝑧) ∈ 𝐺,                               (8) 

який задовольняє граничні умови: 

 

𝑢|Г1 = 1, 𝑢|Г2 = 1,  𝑢|Г3 = 1, 𝑢|Г4 = 2. 

 

Таблиця:Чисельні експерименти прикладу . 

N О(ℎ2) О(ℎ4) 

k 𝜔 𝜆 норма   k 𝜔 𝜆 норма 

8 38 1.5247 0.8052 2.4526Е-03 36 1.1697  0.4962 5.2346Е-04 

16 116 1.5693 0.9247 5.1478Е-05 101  1.5606  0.9207 6.5123Е-06 

32 368 1.5935 0.9349 3.7182Е-06 331  1.6005  0.9377 7.3947Е-07 

64 1327 1.5721 0.9259 6.4587Е-07 1273  1.5724  0.9260 1.2970Е-08 

 

На підставі одержаних результатів можна стверджувати, що метод верхньої 

релаксації за точками з різницевою схемою так званого четвертого порядку 

апроксимації має перевагу над різницевою схемою другого порядку . 

 

1. 1.Дудикевич А. Т., Підківка Л.І. Чисельне розв'язування плоскої та 

осесиметричної задачі Діріхле для рівняння Пуассона - Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 101 с. 

2. 2.Самарский А. А., Андреев  В.Б. Разностные методы для эллиптических 

уравнений - М.: Наука, 1976. - 352c. 
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ТРИКРОКОВИЙ МЕТОД З ПОРЯДКОМ ЗБІЖНОСТІ 𝟏 + √𝟐 

Скварко Катерина Андріївна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

tusja1994@gmail.com 

 

Розглянемо нелінійне функціональне рівняння: 

𝑃(𝑥) = 0, (1) 

де 𝑃(𝑥) оператор, що переводить простір 𝑋 в простір 𝑌, який 

вважається двічі диференційованим. 

Одним з найбільш ефективних методів знаходження коренів рівняння 

(1) у випадку, коли для кореня відоме наближене значення, є метод 

Ньютона: 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 − [𝑃
′(𝑥𝑛)]

−1𝑃(𝑥𝑛). (2) 

Модифікований метод Ньютона з порядком збіжності 1 + √2 вперше 

розглянуто в [1], коли послідовність {𝑥𝑛} визначається за формулами: 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 − [𝑃
′(𝜃𝑛)]

−1𝑃(𝑥𝑛), 𝑥0 = 𝜃0, 

𝜃𝑛+1 = 𝑥𝑛+1 −
1

2
[𝑃′(𝜃𝑛)]

−1𝑃(𝑥𝑛+1), 𝑛 = 0,1… 

(3) 

Алгоритм (3) у дальнішому застосовувався для розв’язування задачі 

мінімізації функції  

Трудомісткість одної ітерації даного алгоритму практично 

еквівалентна трудомісткості в методі Ньютона, однак швидкість збіжності 

вища. 

У [2] запропоновано алгоритм трикрокового методу на базі методу (3) 

для розв’язування задач мінімізації:  

𝑓(𝑥) → 𝑚𝑖𝑛, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 (4) 

а саме:  

𝑥1 = 𝑥0 − [𝑓
′′(𝜃0)]

−1𝑓′(𝑥0), 𝜃0 = 𝑥0, (5) 

𝑢𝑘 = 𝑥𝑘 − [𝑓
′′(𝜃𝑘−1)]

−1𝑓′(𝑥𝑘), 𝜃𝑘 =
𝑢𝑘+𝑥𝑘

2
, (6) 

𝑣𝑘 = 𝑥𝑘 − [𝑓
′′(𝜃𝑘)]

−1𝑓′(𝑥𝑘), (7) 

𝑥𝑘+1 = argmin
𝛾

𝑓(𝑣𝑘 + 𝛾(𝑢𝑘 − 𝑣𝑘)) , 𝑘 = 1,2, …. (8) 
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В околі розв’язку, при виконанні відповідних умов, збіжність методу 

(5)-(8) рівна 1 + √2. 

Одночасно у [2] розглянуто трикроковий ітераційно-різницевий метод, 

побудований на основі різницевого методу зі швидкістю збіжності 1 + √2, 

який у порівнянні із основним методом показав свою ефективність у сенсі 

кількості обчислень на функціях різних типів. 

Мною проведено практичну реалізацію названих алгоритмів, що 

підтверджує теоретичні дослідження, а також дано рекомендації по виборі 

початкового наближення і реалізації умови (8). 

 
1. Бартіш М. Я. Про один ітераційний метод розв’язування функціональних 

рівнянь // ДАН УРСР, Сер. А. – 1968. №5, с.387-391. 

2. Бартіш В. Я., Огородник Н. П. Трикроковий метод з порядком збіжності для 

розв’язування задач мінімізації // J. Comput. And Appl. Math. 2013, №4(114) 

3. Бартіш М. Я., Ковальчук О.В., Огородник Н. П. Трикрокові методи 

розв’язування задач безумовної мінімізації // ВІСНИК ЛЬВІВ.УН-ТУ, Сер. 

прикл. матем. та інформ., 2007. Вип.13.С.3-10 

4. Argyros I. K. On the semilocal Convergence of Werner’s Method for solving 

equations using recurrent functions // Punjab Un. J. of Math. (ISSN 1016-2526) Vol. 

43(2011) pp.19-28 

5. Danfu Han, Xinghua Wang Convergence on a deformed Newton method // Appl. 

Math and Comp. 94(1998) 65-72. 

6. Laasonen P. Ein überquadratisch konvergenter iterativer algorithmus // Ann. Acad. 

Sci. Fenn. Ser 1 1969. 

7. Werner W. Über ein Verfahren der Ordnung 1 + √2 zur Nullstellenbestimmung // 

Numer. Math. 32. 333-342 (1979). 

8. Werner W. Some supplementary results on the 1 + √2 order method for the solution 

of nonlinear equations // Numer. Math. 33. 383-392 (1982). 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 96  
   

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАСШТАБНОГО МЕТОДУ 

СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ 

Сподар Наталія Володимирівна 
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Задача адвекції-дифузії є важливим інструментом моделювання 

процесів переносу забруднень у середовищі. Проте відомим є той факт, що 

розв’язування цієї задачі числовими методами, зокрема методом 

скінченних елементів у випадку достатньо великих чисел Пекле сильно 

ускладнюється з огляду на нестійкість обчислювального процесу. Крім 

того, у багатьох сучасних науково-технічних задачах доводиться 

моделювати об’єкти зі складною багаторівневою структурою. 

Проблематичним є застосування МСЕ до розв’язування задачі адвекції-

дифузії і для випадку поєднання двох факторів: великих чисел Пекле і 

неоднорідності середовища. Вирішити цю проблему дозволяють 

різномасштабні методи, одним із яких є різномасштабний метод 

скінченних елементів (РМСЕ)  [2, 3, 4]. 

Головна ідея РМСЕ полягає в тому, що різномасштабна структура 

розв’язку відображається у локалізованих базисних функціях. Таким чином 

враховуються різномасштабні характеристики розв’язку, завдяки чому 

відбувається краща апроксимація за невеликої кількості скінченних 

елементів. Для забезпечення виконання цієї властивості, різномасштабні 

базисні функції i  визначають окремо на кожному скінченному елементі 

за допомогою класичного методу скінченних елементів (МСЕ) [1] з умови 

0iL в ,j 0

ii   на межі ,j ,,..1, nji   

де n - кількість скінченних елементів, j - j -й скінченний елемент,

L - диференціальний оператор задачі,
0

i - кусково-лінійні базисні функції 

МСЕ. 

Обчислювальний експеримент. Для прикладу розглянемо задачу 

стаціонарної адвекції-дифузії з переважаючою адвективною складовою. 

),()()())()(( xfxuxkPexuxkdiv    ,x  

.0=| u  

Тут ]1,0[[0,1]=  , ,100Pe  ,1)( xf )1,1( , 

))/(2)/(2(4

1
)()(

21  xsinxsinp
xkxk


  - функція, яка характеризує 
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неоднорідності різних масштабів,  - деяке мале число (візьмемо  

015.0 ), constp  - відомий параметр, який контролює величину 

осциляції (для цього прикладу візьмемо 12p ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розв’язання було використано 20 скінченних елементів. З рисунків 

бачимо, що розв’язок РМСЕ для відповідної одновимірної задачі є стійким, 

тоді як розв’язок МСЕ містить неприродні осциляції. Отримані результати 

демонструють ефективність різномасштабного методу скінченних 

елементів. 

  

Рис.3. Графічна ілюстрація 

розв’язку МСЕ та РМСЕ (1d). 

 

Рис.4. Графічна 

ілюстрація розв’язку 

РМСЕ. (1d). 

 

Рис.1. Графічна ілюстрація 

розв’язку МСЕ (2d). 

 
Рис.2. Вигляд різномасштабної 

базисної функції (1d і 2d). 
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 Потрібно розв'язати задачу Коші 

{
𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦),

𝑦(𝑥0) = 𝑦0 ∈ 𝑌0
 

(1) 

(2) 

Нехай функція 𝑓(𝑥, 𝑦)визначена для всіх (𝑥, 𝑦) ∈ ∆𝑥⊗∆𝑦, де ∆𝑥=

[0, 𝑑], ∆𝑦= [𝛼, 𝛽]. 

 Розв’язок методом Рунге-Кутта визначається наступними формулами: 

𝑦(𝑥 + ℎ) = 𝑦(𝑥) +∑ 𝑝𝑖𝑘𝑖(ℎ)
𝑞

𝑖=1
, 

де 

𝑘1(ℎ) = ℎ𝑓(𝑥, 𝑦), 

𝑘2(ℎ) = ℎ𝑓(𝑥 + 𝛼2ℎ, 𝑦 + 𝛽21𝑘1(ℎ)), …, 

𝑘𝑞(ℎ) = ℎ𝑓 (𝑥 + 𝛼𝑞ℎ, 𝑦 + 𝛽𝑞1𝑘1(ℎ) + ⋯+ 𝛽𝑞,𝑞−1𝑘𝑞−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 

𝑌𝑚(𝑥0) = 𝑌𝑚(0) = 𝑌0, 

𝑌𝑚(𝑥𝑗+1) = 𝑌𝑚(𝑥𝑗) +∑ 𝑝𝑖𝐾𝑖
𝑗(𝑘)

𝑞

𝑖=1
+ (𝜓 (𝑋𝑗 , 𝑌𝑚(𝑥𝑗)) + [−𝛼0, 𝛼0]) ℎ

𝑠+1, 

де 

𝐾1(ℎ) = ℎ𝐹(𝑋, 𝑌), …, 

𝐾𝑞(ℎ) = ℎ𝐹 (𝑋 + 𝛼𝑞ℎ, 𝑌 + 𝛽𝑞1𝐾1(ℎ) +⋯+ 𝛽𝑞,𝑞−1𝐾𝑞−1(ℎ)). 

 Однак, з ростом 𝑚 ширина інтервалу 𝑌𝑚(𝑥𝑗+1) суттєво збільшується. 

Для збільшення точності наближення до розв’язку задачі Коші (1)-(2) 

пропонується застосувати модифікований інтервальний метод Рунге-Кутта 
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на основі математики лінійних функціональних обмежників. Так 

отримуємо наступний метод: 

𝑆𝑗,𝑖−1 = 𝑌𝑗,𝑖−1 + [0, ℎ𝑗]∑ 𝛼𝑘𝐾𝑘(𝑋𝑗𝑖 , [𝑐𝑖 , 𝑑𝑖])
𝑚

𝑘=1
, 

𝑌𝑗𝑖 = 𝑌𝑗,𝑖−1 + ℎ𝑗∑ 𝛼𝑘𝐾𝑘(𝑋𝑗𝑖 , 𝑆𝑗,𝑖−1)
𝑚

𝑘=1
, 

𝑦(𝑥𝑗𝑖) ∈ 𝑌𝑗𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁ℎ𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛. 

𝑁ℎ1 ≤ 𝑥1, … , 𝑁ℎ𝑛 ≤ 𝑏, ℎ𝑗 = 𝑥𝑗𝑖 − 𝑥𝑗,𝑖−1 = 𝑊(𝑋𝑗𝑖), 𝑋𝑗𝑖 = [𝑥𝑗,𝑖−1, 𝑥𝑗𝑖]. 

 Наведена методика апробовувалась розв’язуванням ряду задач Коші. 

Результати проведених числових експериментів підтверджують отримані 

теоретичні висновки. 

 
1. Сеньо П. С. Арифметика лінійних функціональних інтервалів. // Вісник Львів. 

ун-ту. Серія прикл. матем. та інформ. – 2014. – Вип. 21. – с. 38-57. 

2. Сеньо П. С. Топологія простору лінійних функціональних інтервалів. //Матем. 

та комп. моделювання. Серія: фізико-матем. науки. – 2014. – Вип. 11. – с. 209-

222. 

3. Калмыков С. А., Шокин Ю. И., Юлдашев З. Х. Методы интервального анализа. 

– Новосибирск, изд. “Наука”, 1986. – с. 106-130. 
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 В [1] побудовано апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона 

функцій, заданих таблично, який використано для апроксимації функцій, 

побудови чисельних методів розв’язування задачі Коші для звичайних 

диференціальних рівнянь і їхніх систем, побудови чисельних методів 

оптимізації як гладких, так і негладких функцій. За точки зображення 

значень функції 𝑓(𝑥) взято (𝑥𝑖 , −ln|𝑓(𝑥𝑖)|). 
 В доповіді розглядається побудова апарату мажорант і мінорант та 

їхніх діаграм функцій, заданих таблично, де за точки зображення значень 

функції 𝑓(𝑥) береться (𝑥𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)). Такий підхід значно спрощує побудову 

апарату та й чисельні методи, побудовані на основі цього апарату, будуть 

простішими. 

 Розглянемо функцію дійсної змінної 𝑦 = 𝑓(𝑥), яка задана своїми 

значеннями в деяких точках 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛: 

𝑓(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 

 Нехай 

|𝑦𝑖| ≤ 𝑀, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 

де 𝑀 – деяка стала.  

Точку 𝑃𝑖(𝑥𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)) з координатами 𝑥 = 𝑥𝑖 , 𝑦 = 𝑓(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖  в площині 

𝑥𝑦 назвемо точкою зображення значення функції 𝑦 = 𝑓(𝑥) у точці 𝑥 = 𝑥𝑖. 
Множину таких точок позначимо через 𝑆 , а її опуклу оболонку – через 

С(𝑆). 

Для кожного 𝑥 ∈  [𝑥1, 𝑥𝑛] визначимо дві точки 𝐵𝑥(𝑥, 𝛼𝑥) і 𝐷𝑥(𝑥, 𝛽𝑥), 
де  

𝛼𝑥 = sup
(𝑥,𝑦)∈𝐶(𝑆)

𝑦 ,   𝛽𝑥 = inf
(𝑥,𝑦)∈𝐶(𝑆)

𝑦 . 

Множина точок 𝐵𝑥(𝑥, 𝛼𝑥), 𝑥 ∈  [𝑥1, 𝑥𝑛], утворює лінію 𝜗𝑓, яка 

обмежує С(𝑆) зверху, а множина точок 𝐷𝑥(𝑥, 𝛽𝑥), 𝑥 ∈  [𝑥1, 𝑥𝑛], утворює 

лінію 𝛿𝑓, яка обмежує С(𝑆) знизу. Ці лінії є неперервними ламаними 

лініями і їх рівняння мають відповідно вигляд 

𝑦 = 𝛼(𝑥)   і   𝑦 = 𝛽(𝑥), 

де 𝛼(𝑥) = 𝛼𝑥, 𝛽(𝑥) = 𝛽𝑥. 

 Позначимо  

𝑀𝑓(𝑥) = 𝛼(𝑥),   𝑚𝑓(𝑥)= 𝛽(𝑥), 𝑥 ∈  [𝑥1, 𝑥𝑛] . 

Тоді для кожного 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, виконуються нерівності 
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𝑓(𝑥𝑖) ≤ 𝑀𝑓(𝑥𝑖),    𝑓(𝑥𝑖) ≥ 𝑚𝑓(𝑥𝑖). 

 Функції 𝑦 = 𝑀𝑓(𝑥) і 𝑦 = 𝑚𝑓(𝑥), визначені на проміжку [𝑥1, 𝑥𝑛], 

називатимемо, відповідно, мажорантою і мінорантою функції 𝑦 = 𝑓(𝑥) 
на цьому проміжку. 

 Ламані лінії 𝜗𝑓 і 𝛿𝑓, визначені на проміжку [𝑥1, 𝑥𝑛] називатимемо, 

відповідно, діаграмою мажоранти і діаграмою міноранти функції 𝑦 =
𝑓(𝑥) на цьому проміжку. 

 Нехай 

𝑀𝑓(𝑥𝑖) = 𝑇𝑖 ,   𝑚𝑓(𝑥𝑖) = 𝑡𝑖,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛 . 

Величини 

𝑅𝑖 =
𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

,   𝑟𝑖 =
𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1,   𝑅𝑛 = −∞,   𝑟𝑛 = ∞) 

називатимемо, відповідно, i-м числовим нахилом діаграми 𝜗𝑓 та i-м 

числовим нахилом діаграми 𝛿𝑓. 

 Якщо точка зображення 𝑃𝑖 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛 розміщена в вершині 𝜗𝑓 або 

𝛿𝑓, то індекс і називатимемо, відповідно, вершинним індексом 𝜗𝑓 або 𝛿𝑓. 

Якщо точка зображення 𝑃𝑖 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛, знаходиться на 𝜗𝑓 або 𝛿𝑓, то 

індекс і називатимемо, відповідно, діаграмним індексом 𝜗𝑓 або 𝛿𝑓. Індекси 

і = 1 та і = n віднесемо до вершинних індексів. 

 Множину всіх вершинних індексів 𝜗𝑓 і 𝛿𝑓 позначимо, відповідно, 

через  𝐼1  та  𝐼2 , а множину діаграмних індексів, відповідно, через  𝐺1  та  𝐺2 . 
Очевидно,  𝐼1 ⊂ 𝐺1 ,  𝐼2 ⊂ 𝐺2 і   𝑇𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖)  для всіх  𝑖 ∈ 𝐺1 ,  𝑡𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖)  для 

всіх  𝑖 ∈ 𝐺2 . 
Введений апарат передбачається використати для апроксимації 

функцій, побудови чисельних методів розв’язування задачі Коші для 

звичайних диференціальних рівнянь і їхніх систем, розробки чисельних 

методів оптимізації як гладких, так і негладких функцій, тощо. 

 

1. Цегелик Г.Г. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, 

заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі: монографія / Г. 

Г. Цегелик – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 190 с. 
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У роботі розглядається одновимірна задача теплопровідності з 

точковими джерелами тепловиділення. Опис таких джерел відбувається за 

допомогою дельта-функції Дірака і застосування до чисельного аналізу 

задачі, наприклад, сіткових методів призводить до необхідності 

апроксимувати дельта-функцію якоюсь послідовністю звичайних функцій, 

що призводить до зайвих похибок у наближеному розв’язку. Вільними від 

цього недоліку є наближено-аналітичні методи, наприклад, метод 

Гальоркіна для нестаціонарних задач, у якому за рахунок використання 

апарату гільбертових просторів можна точно врахувати властивості 

точкових джерел. Отже, вдосконалення методів чисельного аналізу 

процесів теплопровідності з точковими джерелами тепла на основі методу 

Гальоркіна є актуальною науковою проблемою.  

Нехай по стрижню 0 x l  , на бічній поверхні якого відбувається 

конвективний теплообмін з навколишнім середовищем (температура якого 

дорівнює нулю), рухається піч з постійною швидкістю 0v . Потік тепла від 

печі до стрижня дорівнює ( ) htq t Ae , де h  – коефіцієнт теплообміну, що 

входить в рівняння теплопровідності для стрижня 

2
2

2

u u
a hu

tx

 
 


. Треба 

знайти температуру ( , )u x t  стрижня, якщо його початкова температура 

дорівнює нулю і температура кінців підтримується рівною нулеві. 

Математична модель має вигляд: 

 
2

2
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0
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 ,  
0

0
t

u

 ,  (0, )x l  . (2) 

 . (3) 

Точний розв’язок задачі (1), (2) має вигляд: 
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. 

Для побудови наближеного розв’язку задачі (1), (2) використано метод 

Гальоркіна. Наближений розв’язок задачі (1), (2) знаходився у вигляді 

 
1

( , ) ( ) ( )
n

n k k

k

u x t c t x


  , 

де ( )k x  – координатні функції. 

Для визначення ( )kc t  маємо систему диференційних рівнянь 

 
1 1

( ) ( ) ( )
n n

i ij i ij j

i i

c t b c t a l t
 

   , 1, 2, ...,j n    , 

 
1

(0) 0
n

i ij

i

c s


 ,   1, 2, ...,j n    ,  

де ( , )ij i jb    ,  [ , ]ij i ja    , ( ) ( , )j jl t f  . 

Обчислювальний експеримент було проведено для задачі (1), (2) при 

значеннях параметрів 1l  , 1a  , 2h  , 0 1v  , 1A  , 1c  , 1  , 1  . 

Координатними послідовностями були обрані 

 
(1) 2

( ) ( ) 1k k

x
x x l x P

l

 
    

 
,  0,1, ...k    , 

 
(2) ( ) sink

kx
x

l


  ,  1, 2, ...k    . 

В табл. 1 наведено порівняння наближених розв’язків, отриманих на 

цих координатних функціях, і точного розв’язку у різні моменти часу. 

 

Таблиця 1 

Координат

ні 

функції 

n
 

( , ) ( , )nu x t u x t   , якщо t  дорівнює 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  

sin
k x

l


 

5 
20,38 10

 

20,33 10

 

20,28 10

 

20,21 10

 

30,10 10

 

1

0 

20,14 10

 

20,12 10

 

20,10 10

 

30,81 10

 

40,21 10
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1

5 

30,81 10

 

30,67 10

 

30,55 10

 

30,45 10

 

50,79 10

 

2
( ) 1k

x
x l x P

l

 
  

 

 

5 
10,67 10

 

10,16 10

 

10,11 10

 

20,99 10

 

10,34 10

 

1

0 

10,50 10

 

20,96 10

 

10,11 10

 

20,61 10

 

10,63 10

 

1

5 

10,57 10

 

10,12 10

 

10,12 10

 

20,69 10

 

10,85 10

 

 
1. Михлин С.Г. Численная реализация вариационных методов. − М.: Физматгиз, 

1966. − 432 с. 

2. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними 

методами. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 222 с. 
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Одним із найпоширеніших чисельних методів розв’язування задач мате-

матичної фізики є метод скінченних елементів(МСЕ). Зокрема, він широко 

застосовується у задачах механіки. МСЕ дає можливість детального вра-

хування фізичної та геометричної нелінійності матеріалу, розрахунку 

оболонкових конструкцій і т.п. В останню декаду з явилися модифікафіції 

стандартного МСЕ, які дозволяють використати сучасні досягнення 

обчислювальної математики та комп’ютерних технологій. Однією із 

модифікацій є МСЕ розривів–звязків (МСЕРЗ)[1]. 

У цьому випадку задачі теорії пружності зводяться до задач типу знахо-

дження сідлової точки функціоналу. Цей підхід дозволяє застосувати   кла-

сичний МСЕ окремо у кожній з підобластей. Це, окрім природного 

спрощення структури задачі відкриває перспективи використання парале-

льних обчислень.  

 

МСЕРЗ вимагає застосування ітераційних методів розв’язування систем 

лінійних алгебрачних рівнянь(СЛАР) до яких зводиться вихідна задача. 

Нами використовувався  метод спряжених градієнтів. Для пришвидшення 

збіжності ітераційного методу застосовувався процес передумовлення мат-

риці СЛАР. Проведені обчислювальні експерименти розпаралелення 

методу спряжених градієнтів  з передумовлювачем дають можливість 

зробити висновки про швидкість виконання програми. 

 

1. Nguyen D.T.  Finite element methods: Parallel-Sparse Statics and Eigen-Solutions / 

D.T.  Nguyen / Springer, 2006, 533 с.  

Підобласть 1 

 

Підобласть 2 

 

 

Підобласть  3 

 
рис 1. Декомпозиція областей 
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Шунькін Юрій Валерійович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

jurkash@gmail.com 

 

Нехай у евклідовому просторі ℝ3 міститься поверхня 𝑆, обмежена 

кусково-гладким контуром скінченної довжини 𝜕𝑆, тобто 𝑆 ≔ 𝑆 ⋃𝜕𝑆. 

Розв’язок розглядуваної диференціальної задачі шукатимемо в 

необмеженій області Ω𝑆
−: = ℝ3\𝑆 за припущення двосторонності 𝑆, а саме, 

необхідно знайти функцію 𝑢𝜖ℋ1(Ω𝑆
−, Δ), яка задовольняє умови: 

 Δ𝑢 = 0 в Ω𝑆 , (1) 

 𝛿±𝑢 = 𝑔± на 𝑆, (2) 

 lim
|𝑃|→∞

𝑢(𝑃) = 0. (3) 

Тут 𝛿±𝑢:ℋ1(Ω𝑆) →  ℋ
1

2(𝑆) - оператори сліду, 𝑔±𝜖ℋ
1

2(𝑆) - задані 

функції, у цьому разі 𝑔±(𝑀) відомі значення шуканої функції в точці 𝑀 на 

𝑆, відповідно з додатного та  від’ємного боків, а  

ℋ1(Ω𝑆, Δ) ≔ {𝑢|𝑢ϵℋ1(Ω𝑆
−),   Δuϵ L2(Ω𝑆

−)} . 

У випадку електростатичної інтерпретації (1)-(3) вважаємо, що 𝑔− =
𝑔+ і виражає граничне значення потенціалу на 𝑆. Суттєвим узагальненням 

задачі (1)-(3) є припущення, що 𝑆 являє собою сукупність ліпшицевих 

кусково-гладких розімкнених поверхонь в ℝ3, тобто 𝑆 ≔∪𝑖=1
𝑁 𝑆𝑖 . 

Ефективним методом розв’язування задачі (1)-(3) виявився так званий 

комбінований підхід. Він дозволяє методом інтегральних рівнянь (ІР) 

«замкнути» область, яка містить сукупність заряджених поверхонь, тобто 

перейти до розв’язування деякої внутрішньої задачі з відомими значеннями 

потенціалу в будь-якій точці отриманої межі. Такий спосіб дає можливість 

у подальшому з високою точністю ефективно, використовуючи метод 

сіток, здійснювати чисельний аналіз основних характеристик 

досліджуваних електростатичних полів.  

Не зменшуючи загальності, розглянемо осесиметричний варіант задачі 

(1)-(3). Тому інформацію щодо форми заряджених електродів, 

змодельованих сукупністю розімкнених поверхонь 𝑆, задамо 

параметричним зображенням у напівплощині 𝑧𝑟(𝑟 > 0) твірних 𝐿𝑖, які 

обертанням навколо осі 𝑜𝑧 утворюють бічні поверхні 𝑆𝑖 деяких круглих 

циліндрів. 

Нехай 𝐿𝑖 ≔ {𝑧𝑖 = 𝑧𝑖(𝜏), 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖(𝜏),   𝛼𝑖 ≤ 𝜏 ≤ 𝛽𝑖;    𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅}. Функції 

𝑧𝑖(𝜏) і 𝑟𝑖(𝜏) вважаємо, як мінімум, гладкими на (𝛼𝑖 , 𝛽𝑖). При застосуванні 
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методу ІР розв’язування спрощеного варіанту задачі (1)-(3) зводиться до 

такої системи операторних рівнянь: 

 (𝐴�̅�)(𝜏̅) = 𝑈0
(𝑖),   𝜏̅𝜖(𝛼𝑖 , 𝛽𝑖) (𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅). (4) 

Тут  �̅�(𝜏) ≔ {𝑞𝑖(𝜏),   𝜏𝜖[𝛼𝑖 , 𝛽𝑖]}𝑖=1
𝑁  - сукупна густина  розподілу зарядів 

на  𝐿 ≔∪𝑗=1
𝑁 𝐿𝑗;   𝑈0

(𝑖)
 - граничні значення потенціалів на 𝐿𝑖, 𝐴 являє собою 

матрицю деяких інтегральних операторів, тобто 𝐴 ≔ (𝐴𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1
𝑁 . 

Систему (4) вважаємо певним  ІР, яке належить до складу рівнянь зі 

слабкою (логарифмічною) особливістю в ядрі. Розв’язок такого ІР, 

спираючись на фізичні міркування, розглядаємо як елемент декартового 

добутку модифікованих просторів Гьольдера ℋ𝜇𝑖
∗ (Δ𝑖), де  

Δ𝑖 ≔ (𝛼𝑖 , 𝛽𝑖),   0 < 𝜇𝑖 ≤ 1(𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅). 
Для одержання наближеного розв’язку (4) застосовували метод 

Боголюбова-Крилова. Звертаючись до практики математичного 

моделювання електронно-променевих приладів, відзначимо, що для 

розрахунку електронно-оптичних систем методом сіток апроксимацію 

рівняння (1), як правило , здійснюють з точністю 𝑂(ℎ2) на шаблоні типу 

«хрест». Використовуючи для розв’язування отриманих різницевих 

рівнянь метод верхньої релаксації за лініями, подамо останні у вигляді: 

 
𝑎𝑖𝑢𝑖,𝑗−1

(𝑛+
1

2
)
− 𝑏𝑖𝑢𝑖,𝑗

(𝑛+
1

2
)
+ 𝑐𝑖𝑢𝑖,𝑗+1

(𝑛+
1

2
)
= −(𝑑𝑖𝑢𝑖−1,𝑗

(𝑛+1) +

𝑒𝑖𝑢𝑖+1,𝑗
(𝑛+1)), 

(5) 

 

 
𝑢𝑖,𝑗
(𝑛+1)

= 𝜔𝑡𝑢𝑖,𝑗
(𝑛+

1

2
)
+ (1 − 𝜔𝑡)𝑢𝑖,𝑗

(𝑛)
, (6) 

де 𝑎𝑖 ≔
1

ℎ2
,   𝑏𝑖 ≔

4

ℎ2
,   𝑑𝑖 ≔

1

ℎ2
(1 −

ℎ

2𝑟𝑖
),   𝑐𝑖 ≔

1

ℎ2
,   𝑒𝑖 ≔

1

ℎ2
(1 +

ℎ

2𝑟𝑖
),   𝑟𝑖 = 𝑖ℎ, 𝑖 = 1,2,3, … -для квадратної сітки ( ℎ - крок сітки по 𝑟 і 𝑧), 𝜔𝑡 

- оптимальне значення параметра релаксації. На осі симетрії (при 𝑖 = 0) 

коефіцієнти  𝑎0, 𝑏0, 𝑐0, 𝑑0, 𝑒0 мають таке зображення: 

𝑎0 = 𝑐0 =
1

ℎ2
,   𝑏0 =

6

ℎ2
,   𝑑0 = 0,   𝑒0 =

4

ℎ2
. 

Різницеве рівняння (5) є системою лінійних алгебричних рівнянь 

високою порядку зі стрічковою матрицею. Цю систему розв’язували 

методом верхньої релаксації за лініями (6) у відповідності з відомою 

методикою. 

 
1. Sybil Yu.M. Three dimensional elliptic boundary value problem for an open Lipschitz 

surface / Yu.M.Sybil // Матем. студії.−1997.−Т.8, №2. − С.79-96. 

2. Дудыкевич А.Т. Комбинированный метод решения внешних осесимметричных 

краевых задач теории потенциала / А.Т.Дудыкевич, И.В.Людкевич, Б.А.Остудин 

// Теоретическая электротехника.−1984. −Вып.36.−С.79-84. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ В СТЕНДІ 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ШЛЯХОМ 

ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСУ БУЛЬБАШОК КИПІННЯ 

Гаврилюк Сергій Вікторович 

ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури» 

Факультет «Технології життєзабезпечення у будівництві» 

shkiper000@yandex.ru 

 

Для визначення необхідних даних будемо використовувати дійсно 

існуючий стенд з такими характеристиками: 

tн.в=20℃ 

tв=5℃ 

tп=15℃ 

tкип=96,18℃ 

Ps=1,013бар 

ρв
′
=0,9997г см3⁄  

ρв.п.
′′

=0,5635г см3⁄  

σ=59,8∗10−3Н м⁄  

Для виникнення кипіння завжди потрібен деякий перегрів рідини. На 

початку дослідження визначимо тепловий потік: 

𝑄 = 𝑟 ∗ 𝐺′′ 
𝑄 = 2,02 ∗ 106 ∗ 4,96 = 9,45 ∗ 106    Вт 

Через те що, тепловий потік не може рости до безмежності, виникає 

потреба в визначенні критичного значення теплового потока: 

𝑞
кр1=0,14∗𝑟∗√𝜌′′

 

𝑞кр1=0,14∗2,02∗106∗√563,5=6,70∗106      Вт м2⁄  

Так як різниця між критичним тепловим потоком та тепловим потом 

не значана, в нашому стенді буде протікати другим режим бульбашкового 

кипіння [1]. 

Із рівняння Лапласа виходить що в перегрітій рідині не всі будь які 

випадково створенні маленькі бульбашки можуть продовжувати рости 

далі, а тільки т,і радіус яких перевищує мінімальне значення.  Після деяких 

перетворень рівняння Лапласа приймає вид [1]: 

𝑅 =
2𝜎

𝑃𝑠
′ ∗ ∆𝑡

∗
𝜌′

𝜌′ − 𝜌′′
 

𝑅 =
2 ∗ 59,8 ∗ 10−3

7,894 ∗ 96,18 − 5
∗

0,9997

0,9997 − 0,5635
= 3,8   мкм 

Внаслідок тяжкого статичного характеру процесу бульбашкового 

кипіння, а також впливу поверхневих умов, задача узагальнення даних по 

тепловіддачі є досить складною. Для опису рівняння тепловіддачі будемо 

користуватися рівняннями подоби. В цілому при досить розвиненому 

кипінні, коли поблизу поверхні нагрівання об'ємне паровміст стає значним, 

інтенсивність тепловіддачі визначається за формулою подібності:  

𝛼 = 𝜆 𝛿еф ⁄  

І в наслідок деяких математичних перетворень формули подібності 

отримуємо вихідну формулу для тепловіддачі [1]: 
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𝛼 =
3,4 ∗ 𝑃0,18

1 − 0,0045 ∗ 𝑃𝑠
∗ 𝑄

2
3⁄  

𝛼 =
3,4 ∗ 1,0130,18

1 − 0,0045 ∗ 1,013
∗ (9,45 ∗ 105)

2
3⁄ = 1,38 ∗ 105   Вт м2⁄ ∗ ℃ 

Так як на процес термічної обробки бетону впливає і конденсат, 

виникає необхідність в його визначені, з формули теплового потоку [1], 

визначаємо кількість конденсату: 

𝐺 = 𝑄/𝑟 

𝐺 =
5549 ∗ 106

2,02 ∗ 106
= 2,7 ∗ 10−3, кг с⁄  

Після подальших розрахунків, визначається що такої інтенсивності 

тепловіддачі достатньо щоб, пластина яка розділяє бетон і ємність з водою, 

до 75-80℃, а цієї температури достатньо для того щоб скоротити період 

набору міцності бетоном з 24 доби до 24 годин. 

 
1. Михеев М.А. Теплоотдача при пузырьковом кипении. – В кн.: Основы 

теплопередачи. М., Изд-во «Энергия» 1977, с. 119-160 

2. Звездов А.И, Малинина Л.А, Руденко И.Ф «Технология бетона и железобетона 

в вопросах и ответах». [НИИЖБ], 2005. - 446 с. 

3. Краснощеков Е.А, Суномел А.С, «Задачник по теплопередаче» М., Изд-во 

«Энергия» 1980. – 285 c. 
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ДЕЛ-02 

Главчев Дмитро Максимович,  

Харківський національний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій 

dmitriyglavchev@gmail.com 

 

Одним з основних питань науково-технічної політики Укрзалізниці, є 

впровадження на залізничному транспорті надійних енергозберігаючих 

інформаційно-керуючих систем, що автоматизують процес управління 

рухомим складом. В умовах економічної кризи в країні, це питання постає 

дуже гостро. Вартість палива постійно зростає, тому перевізники повинні 

постійно підіймати ціни на свої послуги, а це може стати причиною відмови 

клієнтів від користування послугами залізничного транспорту. Це може 

призвести до зниження пасажиропотоку, та кількості перевезень, а ці два 

фактори дуже тісно пов’язані з кількістю робочих місць, величиною 

податків, що будуть віддані до бюджету країни. Усе це вказує на 

важливість залізничної галузі та на її залежність від економічних умов та 

цін на паливо. Для втримання цін перевезень, на одному рівні, за рахунок 

скорочення витрат палива, пропонується використовувати програмне 

забезпечення для підтримки прийняття рішень машиністом дизель-потяга.  

В залізничній галузі існує величезна кількість факторів, що впливають 

на загальну величину витрат. Проте, основна частина енергетичних витрат 

на залізничному транспорті припадає на тягу потягів, тому впровадження 

на рухомому складі систем підтримки прийняття рішень, які дозволяють за 

рахунок використання сучасних розробок у галузі штучного інтелекту і 

методів оптимального керування істотно поліпшити алгоритми управління 

рухомим складом в плані економії енергоресурсів, є актуальним завданням. 

Особливо це необхідно в умовах, що характеризуються серйозними 

кризовими явищами, і як наслідок, прагненням до економії всіх видів 

енергоресурсів [1 – 3]. 

У доповіді пропонується програмне забезпечення для інтелектуальної 

підтримки прийняття рішень машиністом, яке дозволяє в реальних умовах 

експлуатації рухомого складу формувати для машиніста рекомендації з 

управління поїздом, при яких дотримується заданий графік руху з 

мінімальною витратою енергоресурсів [4 – 6]. 

Розроблений програмний продукт, використовуючи метод тягових 

розрахунків, здатний моделювати рух дизель-поїзда по конкретній ділянці 

шляху в реальному часі, пропонувати машиністу змінювати режим руху 

поїзда в залежності від різних факторів (погодних умов, дорожньої 
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обстановки, стану колій, завантаження складу, типу вантажу і т.д.), для 

мінімізації споживаного палива. 

В майбутньому планується, також, враховувати статистичні дані для 

певної ділянки шляху. Зокрема збирати та зберігати результати 

багаторазово пройденого шляху (кількість спожитого палива), та 

аналізувати їх відмінності. Використання теоретичних й практичних 

результатів одночасно – це дуже ефективний інструмент для контролю 

правильності роботи програмного забезпечення. Це дозволить створити 

статистичну базу з рекомендаціями для ще більш ефективного 

використання енергоресурсів та підвищити точність розрахунків. 

Робота виконувалась в рамках госпдоговору з Укрзалізницею 

«Розробка та впровадження програмного забезпечення для визначення 

економічного ведення дизель-поїздів серії ДЕЛ-02 № 001, 002, 003, 004 у 

моторному депо Христинівка» (Договір на створення науково-технічної 

продукції № 60366 з Одеською залізницею, м. Одеса, м. Христинівка). 
 

1. Дмитриенко В.Д. Моделирование и оптимизация процессов управления 

движением дизель-поездов / В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный. – Х.: 

HTMT, 2013. – 248 с. 

2. Дмитриенко В.Д. Программное обеспечение для оптимизации процессов 

управления дизель-поездом / В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный, 

Д.М. Главчев // Проблеми інформатики та моделювання: тезиси. чотирнадцятої 

міжнар. наук.-техн. конф., Ялта, 22-28 вересня 2014. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2014. – С. 39. 

3. Дмитриенко В.Д. Программное обеспечение для моделирования движения 

дизель-поезда / В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный, Д.М. Главчев // 
Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної 

конференції студентів, магістрів та аспірантів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 

С. 24. 

4. Дмитриенко В.Д. Система поддержки принятия решений для управления 

динамическим объектом / В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный, А.О. 

Нестеренко // Сборник трудов II Международной научно-технической 

конференции «Компьютерные науки и технологии». – Белгород: ООО «ГиК», 

2011. – С. 184–188. 

5. Заковоротный А.Ю. Разработка обобщенной структуры интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений машинистом дизель-поезда /  

А.Ю. Заковоротный, С.Ю. Леонов, М.В. Мезенцев // Системы обработки 

информации: сборник научных трудов. – Х.: ХУВС, 2015. – Вып. 3 (128). – С. 

7–14.  

6. Дмитриенко В.Д. Автоматизация символьных вычислений в процессе 

преобразования нелинейных моделей объектов к эквивалентным линейным /  

В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный // Transaction of Azerbaijan National 

Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: 

Informatics and Control Problems. – Azerbaijan, 2014. – Vol. XXXIV. – № 6. 
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Часто у прикладних областях (наприклад, теорія автоматичного 

регулювання, оптимальне управління, теорія електричних схем і 

електричних ланцюгів, кінетика хімічних реакцій, керування хімічним 

процесом, гідродинаміка, теплотехніка, динаміка руху механічних систем) 

моделі процесів описуються за допомогою задачі Коші з диференціально-

алгебраїчною системою виду 

{
A(t)x′(t) = B(t)x(t) + f(t)

x(𝑡0) = x0
 

де A(t) - вироджена. 

 

Значною проблемою цього класу задач є те, що їх не можна 

елементарно звести до еквівалентних із системою звичайних 

диференціальних рівнянь x'(t)=𝐴−1(t)B(t)x(t) + 𝐴−1(t)f(t), оскільки 𝐴−1(t) не 

існує у зв’язку з тим, що det(A)=0. Загалом, такі задачі при заданих 

початкових умовах можуть мати безліч розв’язків, або ж ні одного. 

Додаткова складність полягає в тому, що початкові умови мають бути 

певним чином узгоджені. 

На сьогодні досліджено різні підходи чисельного розв’язання даної 

задачі, серед них модифікації методів Рунге-Кутта, Розенброка, 

багатокрокових та екстраполяційних методів. Значну увагу також 

приділяють методам, основною ідеєю яких є використання різних видів 

узагальненої оберненої матриці. 

Означення. Матриця 𝐴†розмірності (n x m) називається 

псевдооберненою, якщо виконуються рівності: 

1. А𝐴†А=А 

2. 𝐴†А𝐴†=𝐴† 

3. (А𝐴†)*=А𝐴† 

4. (𝐴†А)*=𝐴†А. 

Теорема. Псевдообернена матриця для довільної матриці А існує, 

єдина і має вигляд 

𝐴†=С*(С𝐶∗)−1(𝐵∗В)−1В*, 

де В, С - компоненти скелетного розкладу А=ВС матриці А. 

Наслідок 1. Якщо стовпці матриці А лінійно незалежні, то  

𝐴†=(𝐴∗А)−1А* 
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Наслідок 2. Якщо рядки матриці А лінійно незалежні, то 

𝐴†=А*(А𝐴∗)−1 

Використаємо псевдообернену матрицю замість оберненої: 

A(t)x'(t) = B(t)x(t) + f(t) ≅ x'(t)  = 𝐴(𝑡)†B(t)x(t) + 𝐴(𝑡)†f(t) 

Теорема. Розв’язок задачі Коші  

x'(t)  = 𝐴(𝑡)†B(t)x(t)+ 𝐴(𝑡)†f(t), x(𝑡0) = x0 , 

отриманий за різницевою схемою 
(𝑥𝑖−𝑥𝑖−1)

ℎ
=𝐴†(ih)B(ih)𝑥𝑖−1+𝐴†(ih)f(ih),            i=1..N,   h=

(𝑏−𝑎)

𝑁
,   𝑥0= x(𝑡0), 

при h→0 прямує до точного розв’язку: 𝑥𝑖 →x(ih), h→0 

Теорема. При рoзв’язанні задачі Коші A(t)x'(t) = B(t)x(t) + f(t), x(𝑡0) =
x0 з використанням псевдооберненої матриці умова узгодженості 

початкових даних з правою частиною системи має вигляд: 

 

[E - A(𝑡0) 𝐴†(𝑡0)]B(𝑡0) x0= -[E - A(𝑡0) 𝐴†(𝑡0)]f(𝑡0) 

 

Метод знаходження псевдооберненої матриці за допомогою 

скелетного розкладу алгоритмічно простий  і зрозумілий, легко 

реалізується на мовах високого рівня. Також знаходження псевдооберненої 

матриці (іншими методами, наприклад, з використанням svd) реалізовано у 

багатьох пакетах комп’ютерної математики. Це може значно спростити 

дослідження математичних моделей, що відносяться до описаного класу. 

 
1. Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений/Ю. Е. Бояринцев. - Новосибирск: Наука, 1980. 

- 222 с. 

2. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи/Э. Хайрер, Г. Ваннер; 

[пер. з англ. С.С. Филиппов]. - М.:Мир, 1999. - 685 с.: іл. — ISBN 5-03-003117-

0. 
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На сьогодні досить гостро постала проблема забруднення грунтів 

небезпечними хімічними речовинами та їх поширення підземними водами. 

У зв’язку з цим, актуальними є проблеми комп’ютерного моделювання 

процесів дифузії  та масоперенесення шкідливих речовин. Зокрема, ці 

процеси необхідно досліджувати у багатокомпонентних неоднорідних 

середовищах. 

Процес гетеродифузії домішкової речовини у середовищі, яке займає 

область x  з границею x , описується математичною моделлю [1]:  

1 1

,   ( , ) , 1,
s s

i
ij j ij j i x t

j j

c
D c k c f x t i s

t  

 
          

   
  ,           

(1) 

 0 0( , ) ( ),   1,i i x x xc x t c x i s x     ,             (2) 

1 1

 ( , ) ( , ),  ( , ) ,  ,   1,
s s

ij j ij j i x t

j j

D c x t c x t x t i s 
 

 
          
 
 
 n  

(3) 

В моделі (1)-(3): s  ( s  3) - кількість станів середовища, в яких 

знаходиться домішкова речовина (поровому розчині, адсорбованій на 

скелеті середовища воді та скелеті середовища); ( , ),  1,c x t i s
i

  - 

концентрація домішки (забруднювача) у відповідних станах; 

( , ),  1,if x t i s  - інтенсивність внутрішніх джерел у кожному із станів 

середовища; ijD , ijk , , 1,i j s  - коефіцієнти дифузії  і коефіцієнти 

інтенсивності процесів переходу частинок з одного стану в інший; n  - 

одиничний вектор зовнішньої нормалі. 

З використанням напівдискретних апроксимацій Гальоркіна та методу 

скінченних елементів (МСЕ) початково-крайова задача (1)-(3) зводиться до 

задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь (СЗДР) 

відносно вузлових значень концентрацій домішки [2]. Для розв’язування 

отриманих СЗДР використовується схема Кранка-Ніколсона.  
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Розв’язки задачі (1)-(3) залежать від ряду параметрів моделі - 

коефіцієнтів рівнянь моделі та початково-крайових умов. Числові значення 

деяких із цих параметрів в реальних задачах часто є невідомими. В той же 

час, відомими є експериментальні значення деяких характеристик системи, 

які залежать від концентрації домішки та параметрів системи.  В результаті 

отримуємо задачу ідентифікації параметрів, яка полягає у визначенні 

невідомих параметрів моделі із умови мінімуму вибраного функціоналу 

нев’язки з метою налаштування моделі на реальну систему [3]. 

В даній роботі вибрано наступний критерій  ідентифікації: 

*

1

( ) ( ( , , ) ( , )) min ,
m

j j u

j

u c t x u c t x


  

                            

(4) 

де 1[ ,..., ]
T

nu u u - вектор невідомих параметрів, який утворено з 

частини коефіцієнтів дифузії та коефіцієнтів інтенсивності процесів 

переходу; , 1,jx j m - набір точок, в яких відоме експериментальне 

значення сумарної концентрації домішки в деякий момент часу t ;
 

* ( , )jc t x

,
1

( , , ) ( , , )
s

j i j

i

c t x u c t x u


 - експериментальні та визначені згідно моделі 

значення сумарної концентрація домішки в деякий момент часу t  у точці 

jx
 

відповідно. Мінімізація функціоналу (4) здійснюється методом 

Нелдера-Міда (метод нелінійного програмування  нульового порядку).  

В роботі реалізовано програму з використанням кросплатформного 

середовища для програмування Qt (інтерфейсна частина) та середовища 

Matlab (розв’язування початково-крайової задачі та задачі нелінійного 

програмування). Приведено розв’язки задач аналізу (1)-(3) та ідентифікації 

параметрів (коефіцієнтів дифузії) для процесу гетеродифузного 

масопереносу домішкової речовини в  двовимірній, за просторовими 

координатами, прямокутній області. В ролі модельних експериментальних 

значень 
* ( , )jc t x  вибрано значення сумарної концентрації домішки в 

кінцевий момент часу  на рівномірній прямокутній сітці в області x .  

 
1. Чапля Є. Я..  Математичне моделювання гетеродифузного масопереносу / Є. Я. 

Чапля, О. Ю. Чернуха. - Львів.: СПОЛОМ, 2003. - 128с. 

2. Савула Я. Г.  Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними 

методами / Я. Г. Савула. - Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2004. – 221 с. 

3. Щербатий М. Задачі ідентифікації параметрів для моделей динаміки процесів 

масопереносу домішкової речовини в гетерогенних середовищах. / Щербатий 

М. // Сучасні проблеми механіки і математики: Збірник наукових праць 

міжнародної конференції, Том 2. — Львів, Україна. — 2013.  — С. 193-195.  
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Багаточисельні прикладні процеси біології, екології, медицини 

описуються диференціально-різницевими рівняннями, аналітичний 

розв’язок яких вдається отримати тільки для найпростіших типів  таких 

рівнянь [1]. 

У роботі досліджуються наближені методи розв’язання 

диференціально – різницевих рівнянь, які є комбінацією класичних 

різницевих схем та інтерполяційних алгоритмів [2].  

Для початкової задачі 

))(),...(),(,()( 1 ktxtxtxtftx   ,                                (1) 

],0,[),()(   tttx                                                (2) 

де  
n

...
21 , розв’язок шукається у вигляді ітераційної 

схеми: 
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де  0,,...,2,1,0,  hniihti .
 

Величини ,,...,1,0,, njz ij  , ni ,...,1,0  обчислюємо за алгоритмом: 

1) знаходимо 1: 
jj kjikj tttk  ; 

2) обчислюємо ijz , , використовуючи інтерполяційний многочлен 

Лагранжа, побудований по точках ),(
jj kk xt , ),( 11  jj kk xt : 
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1

1, . 

Теорема. Якщо розв’язок початкової задачі (1)-(2) двічі неперервно 

диференційована функція, то різницева схема (3) збіжна при 0h , 

порядок збіжності 1p . 

 

Ітераційна схема застосована для розв’язання початкової задачі для 

епідеміологічної моделі з двома запізненнями [3-4]: 
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Числові експерименти показують, що при фіксованому інкубаційному 

періоді 12   періодичні спалахи інфекції виникають, якщо час втрати 

імунітету 7 . В цьому випадку варто проводити вакцинацію для того, 

щоб епідемія припинилась. Якщо ж 6 , то епідемія стабілізується.  

 

 

Рис. Розв’язок моделі із запізненням при τ=7, 2 =1 
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медицине. – Екатеринбург: Уральский университет, 2008. – 91с.  

2. Alan Feldstein. Convergence and asymptotic error expansion for Euler’s method for 

variable delay differential equations// Applied Numerical Mathematics. – 2006. – 

№56. – P. 271–283. 

3. Братусь А., Новожилов А., Платонов А. Динамические системы и 

модели в биологии.– М.:Физматлит, 2010.  – 436 с. 

4. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных  дифференциальных 

уравнений. Нежесткие задачи. – М.: Мир, 1990. –  512 с. 
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На даному етапі розвитку нашої країни проблема демографії є 

надзвичайно актуальною. Під час дослідження даного питання, нами було 

розглянуто такі емпіричні дані про населення України, як: кількість, 

статево-вікова структура, приріст (скорочення) та його міграція, рівень 

смертності при народженні. Також проводилося виявлення чинників, які 

впливають на зміни цих показників.  

 Станом на 1 січня 2015 року за даними державної служби статистики 

України в нашій державі проживає 42,9 млн. осіб, без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м.Севастополя [1]. Провівши порівняння чисельності населення за останні 

20 років, ми бачимо, що кількість осіб, які проживають на території 

України, різко зменшується (рис. 1). 

 
Рис.1 Динаміка чисельності населення України (1990-2014 рр.) 

 

 

З 1994р. почалось швидке міграційне скорочення. Сальдо знизилося з 

+ 55 тис. у 1993 р. до - 143 тис. у 1994р. І на цьому рівні (приблизно 150 

тис. щорічно) міграція стабілізувалась до 2001 р. включно. За цей період, з 

1994 по 2001, населення внаслідок міграційних процесів зменшилось на 
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1156 тис., у 2002 – 2004 рр. ще на 66 тис. У 2005 р. сальдо знову стало 

додатнім, і за 2005 – 2011 рр. міграційний приріст вже становив 97 тис. осіб 

(рис.2)

 
Рис.2 Міграційний рух населення (зовнішня міграція) 

 

Дослідивши статево-віковоу структуру населення України, можна 

зробити висновок, що в Україні впродовж багатьох років кількісно 

переважають жінки. З досліджень також бачимо, що і середня тривалість 

життя жінок є значно вищою, ніж чоловіків. 

Метою роботи є побудова економіко-математичних моделей на основі 

зібраних даних про показники, які описують демографічну ситуацію в 

Україні. На основі побудованих моделей здійснюється порівняння змін 

показників впродовж останніх 20-ти років. А також ми виявили, які 

чинники впливають на зміну цих показників і як саме змінюються 

статистичні дані під дією того чи іншого чинника. Для аналізу тенденції 

чисельності населення України (млн. осіб), кількості народжуваності та 

смертності, показників міграції за період 1994 - 2014рр. було побудовано 

лінійні, логарифмічні, степеневі та квадратичні часові тренди. На їх основі 

обчислено прогнозні значення вибраних показників. Якість моделей 

порівнювалась за допомогою коефіцієнтів кореляції та детермінації. 

 Так як проблема демографії в Україні є актуальною, використання 

математичного моделювання у вивченні даного питання є дуже доцільним, 

адже на основі отриманих результатів прогнозів ми маємо можливість 

побачити, які зміни можуть відбутись, виявити слабкі ланки, а також 

фактори, які впливають на наявні проблеми, та знайти  оптимальні способи 

їх розв’язання. 
 

1. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

2. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефанівський А. Демографічні 

перспективи України до 2026 р. — К., 1996.  
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Питання прогнозування динаміки курсу валют є надзвичайно 

важливим для підтримки стабільності життя населення та економічного 

розвитку країни [1]. Без надійного та об’єктивного прогнозування 

валютного курсу є  неможливим планування дохідної та витратної частини 

бюджету держави, визначення експортних та імпортних цін на продукцію, 

впровадження ефективної валютної політики. У цьому випадку важко 

передбачати зміни цін на товари, а, отже, і необхідність та вибір часу їх 

покупки, а також можливість своєчасної конвертації валюти та 

регулювання обсягів заощаджень в іноземній валюті.  

Оскільки валютний курс піддається постійному коливанню на 

світовому валютному ринку, неможливим є врахування всіх чинників, що 

впливають на цей процес, що, відповідно, ускладнює пошук підходів для 

побудови оптимальних економіко-математичних моделей. 

Для дослідження динаміки валютних курсів було використано 

математичний апарат екстраполяції динамічних рядів часовими трендами. 

Для аналізу тенденцій на основі даних статистичних рядів і здійснення 

прогнозних оцінок на певний період часу T із урахуванням 

закономірностей, що склалися у попередньому періоді, нами було 

використано поліномні лінійні, логарифмічні та гіперболічні рівняння 

трендів, тобто 

 

 Лінійний :  𝑦�̃� = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑘𝑡
𝑘; 

 Логарифмічний:  𝑦�̃� = 𝑎0 + 𝑎1ln(𝑡) + ⋯+ 𝑎𝑘(ln(𝑡))
𝑘; 

 Гіперболічний: 𝑦�̃� = 𝑎0 + 𝑎1
1

𝑡
+⋯+ 𝑎𝑘(

1

𝑡
)𝑘. 

 

Нами розроблено програмний комплекс, який дає можливість 

екстраполювати довільний статистичний ряд даних поліномними 

лінійними, логарифмічними та гіперболічними трендами порядку k=1,..,50. 

На основі вхідних даних методом найменших квадратів визначаються 

системи нормальних рівнянь для знаходження невідомих параметрів 

моделей. Використовуючи відповідні поліноми зі знайденими 

коефіцієнтами, розраховується прогноз на період часу T. 

Крім того, обчислюється коефіцієнт кореляції для визначення сили 

зв’язку між вхідним динамічним рядом (реальними значеннями) та 

побудованим трендом (теоретичними значеннями), на основі якого 
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приймається рішення про адекватність побудованої моделі реальному 

процесу. 

Розроблена програма застосовувалася для аналізу та прогнозування 

динаміки валютних курсів (долара, євро і т. д. відносно гривні). 

Нехай вхідними даними є спостереження за динамікою курсу долара 

здійсненого протягом 427 днів (січень 2014 – березень 2015). Побудуємо 

лінійний поліномний тренд порядку k=9. На рис. 1 наведено тренд (𝑦�̃�) та 

вхідний статистичний матеріал (𝑦𝑡). 

 
Рис. 1. Програма для побудови поліномних часових трендів 

 

Таким чином, знайдено невідомі коефіцієнти полінома 𝑎𝑖, i=0,...,9. 

Побудована модель має вигляд: 

𝑦�̃� = 9,002 − 0,202 𝑡 + 0,009𝑡
2 − 0,0001𝑡3 + (1,89𝐸 − 06)𝑡4 −

(1,21𝐸 − 08)𝑡5 + (4,71𝐸 − 11)𝑡6 − (1,09𝐸 − 13)𝑡7 + (1,37𝐸 − 16)𝑡8 −
(7,16𝐸 − 20)𝑡9. 

 

Коефіцієнт кореляції r=0,9719, що свідчить про адекватність 

побудованої моделі реальному процесу. 

На рис. 2 зображено прогнозні оцінки, розраховані на основі 

побудованої моделі, на період часу T=55(днів). 

 
Рис. 2. Прогнозні значення 

 

1. Сергієнко О. А., Татар М. С. «Моделі прогнозування валютних курсів в 

системі управління конкурентоспроможністю підприємства».  
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Рентабельність є однією з базових категорій економіки. Вона 

розраховується шляхом зіставлення прибутку до витрат. Сутність 

проблеми підвищення рентабельності виробництва полягає у збільшенні 

прибутку на кожну одиницю витрат у процесі використання наявних 

економічних ресурсів. Аналіз рентабельності виробництва дає змогу 

виявити тенденції розвитку підприємства, вказати керівництву 

підприємства шляхи подальшого поступу, звернути увагу на можливі 

помилки у господарській діяльності, а також виявити резерви зростання 

прибутку, щоб  підприємство успішніше функціонувало на ринку. 

Нами запропонована оптимізаційна модель, яка дає змогу знаходити 

ефективні шляхи підвищення рентабельності виробництва. 

Для виробництва продукції (товарів) використовуються різні ресурси 

(сировина, знаряддя, праця тощо). Відомо, скільки одиниць кожного 

ресурсу використовується для виробництва одиниці кожної продукції, 

запас кожного ресурсу, затрати (в грошах) на виготовлення одиниці кожної 

продукції, а також прибуток від реалізації одиниці кожної продукції. 

Задача полягає в такому складанні плану виробництва продукції, за якого 

при використанні наявних ресурсів рентабельність виробництва була б 

найбільшою. 

Для складання математичної моделі задачі введемо такі позначення:  
m – кількість ресурсів, що використовуються у виробництві; 

n  - кількість видів різної продукції, яку можна виготовляти з наявних 

ресурсів; 

ija – кількість одиниць і-го ресурсу, що використовується для 

виробництва одиниці j-ї продукції; 

ib  – кількість одиниць і-го ресурсу, що можна використати у 

виробництві продукції; 

jp  – прибуток від реалізації одиниці j-ї продукції; 

jc  – затрати на виготовлення одиниці j-ї продукції; 

jx  – кількість одиниць j-ї продукції, що планується виготовити 

(шукані величини). 

Тоді математична модель задачі матиме вигляд: 
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jij bxa 
1

,    mi ,...,2,1 ; 

0jx ,    nj ,...,2,1 . 

Ця задача еквівалентна такій двокритеріальній задачі: 

max
1




n

j

jj xpP , 

min
1




n

j

jj xcC  

за умов 

i

n

j

jij bxa 
1

,    mi ,...,2,1 , 

0jx ,    nj ,...,2,1 . 

Зрозуміло, що одночасно забезпечити максимальний прибуток і 

мінімальні затрати у виробництві неможливо. Тому для розв’язування 

задачі використаємо ідею методу послідовних поступок [1], відшукуючи 

компромісний розв’язок, який забезпечує певний прибуток з невеликими 

затратами. Для розв’язання однокритеріальних задач можна використати 

симплексний метод [2]. 

 
1. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник / О.Ф. 

Волошин, С.О. Мащенко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський 

університет”, 2010. – 336с. 

2. Цегелик Г.Г. Математичне програмування: навч. посіб. / Г.Г. Цегелик.  Львів: 

Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, – 2011.  338 с. 

  



СНКПМІ-2015  SSCAMI-2015 127 
 

ОБЕРНЕНА МАТРИЦЯ ДРАЗІНА  

ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВЯЗКІВ СИСТЕМ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

Левус Ярослав Юрійович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  

levus_slav@hotmail.com 

 

У математичному моделюванні часто трапляються випадки, коли 

система моделі є виродженою системою звичайних диференціальних 

рівнянь. Розроблено різні групи чисельних методів для розв'язання 

проблем, пов'язаних з виродженістю системи. 

Для заходження розв’язків системи 

{
𝐴(𝑡)𝑥′(𝑡) = 𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡)

𝑥(𝑡0) = 𝑥0 
,   

де A(t) – вироджена, можна використовувати  обернену матрицю 

Дразіна. 

 

Означення. Оберненою матрицею Дразіна до (n x n) – матриці A 

називається матриця 𝐴𝐷, яка задовільняє умови 

1) 𝐴𝐴𝐷 = 𝐴𝐷𝐴 

2) 𝐴𝐷𝐴𝐴𝐷 = 𝐴𝐷 

3) 𝐴𝐷𝐴𝑘+1 = 𝐴𝑘 
де k – індекс матриці А, тобто найменше із невід’ємних цілих чисел для 

яких 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐴𝑘+1 = 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐴𝑘 

Обернена матриця Дразіна визначена лише для квадратних матриць. 

 

Теорема. Обернена матриця Дразіна  𝐴𝐷 до будь-якої (n x n) матриці А 

існує єдина і може бути визначена у такому вигляді: 

нехай 

𝐴 = 𝑁 (
𝐼0 0
0 𝐼!

)𝑁−1 

жорданове представлення матриці A, де 𝐼0 складається із нільпотентних 

блоків, а  𝐼! - із неособливих, тоді 

𝐴𝐷 = 𝑁 (
0 0
0 𝐼 1

−1)𝑁
−1 

 

Відомо, що якщо матриця А неособлива, то її обернена матриця 

записується у вигляді інтеграла Коші 

𝐴−1 =
1

2𝜋𝑖
∮
1

𝑧
(𝑧𝐸 − 𝐴)−1𝑑𝑧

𝐾
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де контур K обмежує кільцеву область (з центром в точці нуль), 

всередині якої знаходятся всі власні значення матриці A. 

Теорема. Обернену матрицю Дразіна  𝐴𝐷 до матриці  A можна 

представити у вигляді  

𝐴𝐷 =
1

2𝜋𝑖
∮
1

𝑧
(𝑧𝐸 − 𝐴)−1𝑑𝑧

𝐾

 

де контур K складається із двох концентричних кругів з центром у 

точці нуль, між якими знаходятся всі ненульові власні числа матриці А. 

Нехай  𝐴 = 𝐵0Г0 – скелетний розклад квадратної (n x n) – матриці A. 

𝐴𝑖 = Г𝑖−1В𝑖−1 = В𝑖Г𝑖 
𝑖 = 1, 2, … , 

𝐴0 = 𝐴 = Г0В0  
де Г𝑖В𝑖 – скелетний розклад матриці  𝐴𝑖. 
Позначимо 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐴𝑖 = 𝑟𝑖  
Теорема. Нехай k – перше із послідовності невід’ємних цілих чисел, 

при яких у скелетному розкладі матриці або 𝑟𝑘 = 0, або 𝑟𝑘 = 𝑟𝑘−1 ( вважаєм, 

що 𝑟−1 = 𝑛 ). Тоді якщо 𝑟𝑘 = 0, то  

𝐴𝐷 = 0, 
а індекс матриці А дорівнює k+1. Якщо 𝑟𝑘−1 = 𝑟𝑘, то  

𝐴𝐷 = 𝐵0𝐵1…𝐵𝑘−1(𝐴𝑘
−1)𝑘+1Г𝑘−1…Г1Г0, 

а індекс матриці A дорівнює k. 

 

Застосування оберненої матриці Дразіна не обмежується розглянутим 

випадком. Загалом матрицю Дразіна використовують при розв’язанні 

1. Нестаціонарних лінійних систем диференціальних рівнянь 

2. Рекурентних рівнянь 

3. Алгебро-диференціальних систем 

та інших задач. 

 
1. Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений/Ю. Е. Бояринцев. - Новосибирск: Наука, 1980. - 

222 с. 
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ВИКОРСИТАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ 

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Марко Марія Ярославівна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики  
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Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів, 

підвищення їх конкурентоздатності неможливі без подолання проблем 

міжрегіональних відмінностей, ліквідації кризових явищ і відсталості у 

розвитку окремих територій країни. Основною метою соціально-

економічного розвитку країни та її регіонів є поліпшення якості життя 

населення. Сьогодні ефективна регіональна політика стимулювання 

розвитку регіонів неможлива без перерозподілу (прямого чи непрямого) 

ресурсів і прав між регіонами.  

В доповіді розглядається задача оптимального розподілу бюджетних 

коштів серед регіонів України , будується математична можель задачі та 

алгоритм її розв’ язання на основі методу динамічного програмування. 

Нехай відомі виділені бюджетні кошти, які необхідно розподілити 

серед регіонів України,  коефіцієнт важливості коштів, виділених для того 

чи іншого регіону. Задача полягає в такому розподілі бюджетних коштів, 

за якого сумарний коефіцієнт важливості від використання цих коштів 

регіонами був би найбільшим. 

Для побудови моделі задачі введемо такі позначення: m – кількість 

грошових одиниць коштів, які виділені для розподілу серед регіонів; S – 

розмір однієї грошової одиниці коштів ( наприклад 1000 грн ); n – кількість 

регіонів, серед яких необхідно розподілити виділені бюджетні кошти ; Ri – 

i -й регіон ( i = 1,2,…,n ) ; 

 сi ( xj ); i = 1,2,…,n , - коефіцієнт важливості використання xj =j, j = 

1,2,…, m, одиниць коштів i-м регіоном Ri ;xi , i = 1,2,…,n , - кількість 

грошових одиниць коштів, що планується виділити i-му регіону Ri ( шукані 

величини ) . Тоді математична модель задачі метиме вигляд : 

1

( ) max
n

i i

i

C c x


   , 

1

n

i

i

x m


  , 

 0,1,..., , 1,2,...,ix m i n  . 

Для розв’язання задачі використаємо метод динамічного 

програмування [1,2]. Позначимо через  Сr(xj), 
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 r =1,2,…,n , сумарний коефіцієнт важливості від використання   xj xj = 

j, j = 1,2,…,m,,грошових одиниць коштів першими r регіонами R1,R2,…,Rr , 

а через  
*

rC (xj), r =1,2,…,n, максимальний сумарний коефіцієнт важливості 

від використання  xj = j, j = 1,2,…,m, грошових одиниць коштів першими r 

регіонами. 

Процес розв’язування задачі розіб’ємо на n кроків. На першому кроці 

визначимо максимальнй коефіцієнт важливості від використання xj = j, j = 

1,2,…,m, грошових одиниць коштів першим R1 регіоном. На другому кроці 

визначимо сумарний максимальний коефіцієнт важливості від 

використання   xj = j, j = 1,2,…,m, грошових одиниць коштів першими R1 та 

R2 регіонами. І т.д. Нарешті, на останньому кроці визначимо максимальний 

сумарний коефіцієнт важливості від використання m грошових одиниць 

коштів усіма регіонами. 

Оптимальний розподіл грошових коштів серед регіонів визначається 

так.  Нехай 
*

nC  (m) досягає максимуму для p= 1l   , тоді 1l  грошових 

одиниць коштів треба виділити для n-го регіону Rn. Далі необхідно 

розподілити m- 1l  грошових одиниць коштів серед регіонів R1,R2,…,Rn-1. 

Припустимо, що 
*

1 1( )nC m l   приймає найбільше значення для p= 2l . Це 

означає, що 2l  грошових одиниць коштів треба виділити для (n-1)-го 

регіону Rn-1. Якщо 
*

2 1 2( )nC m l l    досягає максимуму для p= 3l , то 3l  

грошових одиниць коштів треба виділитидля регіону Rn-2. І т.д. Нехай 

  221
*
2  nlllmC   приймає найбільше значення для 

1np l  . 

Тоді регіону R2 треба виділити 1nl   грошових одиниць коштів. Нарешті, 

1 2 1( ... )n nl m l l l       грошових одиниць коштів треба виділити для 

першого регіону R1.  

      Сумарний максимальний коефіцієнт важливості розподілу m 

грошових одиниць коштів серед регіонів становить 
*( )nC m  одиниць. 

 
1. Беллман Р. Динамическое программирование / Р. Беллман. – М.: Изд-во 

иностранной литературы, 1960. – 400 с. 

2. Цегелик Г.Г. Математичне програмування: навч. посіб. / Г.Г. Цегелик.  Львів: 

Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, – 2011.  338 с. 
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ПОБУДОВА АДАПТИВНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ НА ОСНОВІ Т-

СПЛАЙНІВ І NURBS 
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Розглядається твердий пружний об’єкт K , який вкладений у евклідів 

простір і займає область 
2R . Межа Г  області   складається з 

частин 
uГ  та 

tГ , які не перетинаються: 

 tutu ГГГГГ , . 

Плоска задача лінійної теорії пружності 

в стаціонарній постановці за відсутності 

об’ємних сил зводиться до побудови 

розв’язку рівняння рівноваги в 

напруженнях: 

 x,0̂


.       (1) 

На частині uГ  поверхні Г задані кінематичні крайові 

умови (умови Діріхле): 

uГxu  ,0 ,    (2) 

а на частині tГ - статичні крайові умови (умови Неймана): 

tГxtn  ,ˆ


 ,    (3) 
де t


- заданий вектор граничних зусиль.  

Для розв’язування поставленої задачі було використано метод 

скінченних елементів (МСЕ). В основу методу в якості базисних функцій 

було вибрано NURBS, які вважаються фундаментальним блоком 

ізогеометричного аналізу. NURBS є узагальненням В-сплайнів та кривих 

Безьє. Основною властивістю NURBS є зважування контрольних точок. 

Визначаються NURBS наступним чином: 





n

i

ipii

n

i

ipi
ARA

w

WN
a

1

,

1

,
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  , (4) 

де 



n

i

ipi WNw
1

, )()(  - вагова функція. 

Рис. 1 
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 У випадку, коли CWi   i , де constc  , базис NURBS зводиться до 

базису В-сплайнів. 

       Також були вивчені Т-сплайни. Ключовими відмінностями Т-

сплайнів від NURBS є те, що контрольні точки NURBS повинні утворювати 

топологічну подобу прямокутної решітки, в той час як у T- сплайнів 

допустимі так звані внутрішні T- точки (контрольна точка з трьома, а не 

чотирма сусідами). При моделюванні органічних поверхонь за допомогою 

T- сплайнів вдається скоротити число контрольних точок вдвічі порівняно 

з NURBS. 

Для реалізації даного методу було розроблено програмний комплекс на 

мові С#. В основу методу в якості базисних функцій було використано  як 

NURBS, так і T-сплайни. Проведено його тестування для задачі жорстко 

защемленого бруса, верхня поверхня якого перебуває під дією 

стаціонарного силового навантаження, яке 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. Clemens V. An isogeometric approach to cohesive zone modeling / Michael A.Scott, 

Rene de Borst, Thomas J. R. Hughes // INTERNATIONAL JOURNAL  FOR  

NUMERICAL  METHODS  IN  ENGINEERING, 2010. – P.336 – 339 

3. Hutton D. Fundamentals of finite elements analyses / INTERNATIONAL EDITION 

ISBN, 2004. – P.327 – 356 

4. Тимошенко С. П. Теория упругости / С. П. Тимошенко, Дж. Гудьер. – Москва: 

Наука, 1975. – 576 с. 

5. Cottrell J. Austin, Hughes Thomas J.R., Bazilevs Yuri. Isogeometric 

Analysis:Toward Integration of CAD and FEA.–John Wiley & Sons.–2009. –P.335 
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При чисельному дослідженні процесів тепло- і масопереносу, які 

супроводжуються зміною агрегатного стану середовища (наприклад, його 

плавленням чи застиганням) часто виникає необхідність розв’язання задачі 

Стефана. Особливість цієї задачі полягає в змінних розмірах області, у якій 

досліджується температурне поле, за рахунок існування рухомої межі 

розділу фаз, дослідження поведінки якої з плином часу являє собою 

основну ціль розв’язання. Задача Стефана характеризується значною 

геометричною та фізичної нелінійностями, що вкрай ускладнює 

відшукання наближеного розв’язку [1]. 

Пояснимо основний підхід до розв’язання задач типу Стефана з 

виділенням межи фазового переходу на прикладі простої одновимірної 

однофазної задачі Стефана. 

Розглянемо відрізок (0, )l  , який точкою ( )x t   (межа фазового 

переходу), (0) 0   розбивається на дві підобласті: 

 ( ) { | 0 ( )}t x x t     ,    ( ) { | ( ) }t x t x l     .  

Вважаємо, що температура фазового переходу дорівнює нулю ( 0u 

), а тому в твердій фазі, яка займає область  , покладемо ( , ) 0u x t  , а у 

рідкій (область  ) – ( , ) 0u x t  . Для знаходження температури у рідкій 

фазі розглянемо рівняння теплопровідності (однорідне середовище): 

 

2

1

2
0

u u

t x

 
 

 
,     ( )x t ,     0 ( )x t   ,  (1) 

а для знаходження температури в твердій фазі розглянемо рівняння 

теплопровідності вигляду (однорідне середовище) 

 

2

2
0

u u

t x

 
  
 

, ( )x t , ( )t t l   . (2) 

Доповнимо рівняння (1) і (2) умовами: 

 00
0

t
u u


  ,   1 0 cx

u u

 , 2 0x l

u u

 . (3) 

На межі фазового переходу виконані наступні умови: 

 
1 20 0x x

u u
 

 ,  2 1

0 0x x

u u d

x x dt 

  
   
 

. (4) 
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Сталі  ,  ,   пов’язані з теплофізичними характеристиками 

розглядуваного процесу. 

Для розв’язання даної задачі використовуємо метод Гальоркіна [3]. 

Виконаємо в задачі (1) – (4) заміну 

 ( , ) ( , ) ( , )u x t x t v x t   , 

де ( , )v x t  – нова невідома функція; ( , )x t  – функція, яка задовольняє 

умови 
0 cx

u


  ,  0x l
u


  ,  

( )
0

x t
  . 

Згідно з методом Гальоркіна, розв’язання задачі шукатимемо у вигляді 

суми 

 
( )

1

( , ) ( ) ( , )
n

n

k k

k

v x t c t x t


  , 

де ( )kc t , 1, ...,k n   , – невідомі функції; ( , )k x t , 1, ...,k n   , – 

координатні функції. Функції 1( ), ..., ( )nc t c t   знайдемо з умови 

ортогональності відхилу функціям 1( , ), ..., ( , )nx t x t   : 

 
1 1

( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )
n n

k kj k kj j

k k

c t a x t c t b x t f t
 

   ,  1, ...,j n   , 

 

( )

0 ( )

( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

t l

kj k j k j

t

a t x t x t dx x t x t dx





       , 

 
2

2

0

( , )
( ) ( , )

l

k

kj j

x t
b t x t dx

x

 
  

 ,  , 1, ...,k j n   , 

 

( ) 2 2

2 2

0 ( )

( ) ( , ) ( , )

t l

j j j

t

f t x t dx x t dx
t tx x





        
        

     
  ,  

, 1, ...,k j n   . 

Початкові умови 
0(0)k kc c , 1, ...,k n   , отримаємо, розв’язавши 

систему 

 
0

1

n

k kj j

k

c g h


 , 1, ...,j n   , 

 
0

0

l

kj k j t
g dx


   ,     0 0 0

0

l

j jt t
h u dx

 
   ,  , 1, ...,k j n   . 

1. Прусаков Г.М. Математические модели и методы в расчетах на ЭВМ. – М.: 

Наука, 1993. – 144 с. 

2. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. – М.: 

Едиториал УРСС, 2003. – 784 с. 
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Вода є необхідною для життя. Тому важливим є правильне 

використання води, керуванням її руху та захист водневого балансу. За  

допомогою числового моделювання можна передбачити процес 

перенесення забруднюючих речовин, результати їх змін, реакцій які 

відбуваються. Це дає змогу знати зміну концентрації речовини в часі і в 

просторі і впливати на її розподіл. 

Математична Модель 

Рівняння переносу субстанції у воді: 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ �⃗�𝒈𝒓𝒂𝒅𝑐 − 𝒅𝒊𝒗(𝜈�̂�𝒈𝒓𝒂𝒅𝑐) +

𝑞𝜔𝑐

𝜌𝜔
 =

𝑞𝑐
𝜌𝜔
 ,     (1) 

де �⃗� – швидкість потоку води, 𝜈�̂� – тензор коефіцієнтів дифузії, 𝑐 – 

концентрація речовини, 𝑞𝑐–  джерело конценрації, 𝑞𝜔– джерело води, 𝜌𝜔 – 

густина води. 

Розглянуто рівняння (1) для одновимірного стаціонарного випадку у 

вигляді: 

𝑣𝑐′ − 𝜈𝑐′′ = 0.       (2) 
Отримано його розв’язки: 

𝑐1(𝑥) =
𝑒
𝑣
𝜈𝑥+

ℎ𝑣
2𝜈−1

𝑒
ℎ𝑣
𝜈 −1

   ,   𝑐2(𝑥) =
𝑒
𝑣
𝜈𝑥+

ℎ𝑣
2𝜈−𝑒

ℎ𝑣
𝜈

1−𝑒
ℎ𝑣
𝜈

    

для крайових умов:  𝑐1 (−
ℎ

2
) = 0, 𝑐1 (

ℎ

2
) = 1,   𝑐2 (−

ℎ

2
) = 1, 𝑐2 (

ℎ

2
) = 0. 

     Інший розв’язок рівняння (2) подано у вигляді: 

 𝑐(𝑥) = 𝑎1𝑐1(𝑥) + 𝑎2𝑐2(𝑥).  
     На шукану функцію рівняння (2) накладемо граничні умови 

𝑐3
′ (−

ℎ

2
) = 𝛼, 𝑐3 (

ℎ

2
) = 𝛽 або 𝑐4 (−

ℎ

2
) = 𝛼, 𝑐4

′ (
ℎ

2
) = 𝛽. Отримаємо розв’язки:     

 𝑐3(𝑥) = 𝛽 +
𝛼𝜈

𝑣
(𝑒

𝑣

𝜈
𝑥+

ℎ𝑣

2𝜈 − 𝑒
ℎ𝑣

𝜈 )  або  𝑐4(𝑥) = 𝛽 +
𝛼𝜈

𝑣
(
𝑒
𝑣
𝜈𝑥+

ℎ𝑣
2𝜈−1

𝑒
ℎ𝑣
𝜈

) .  

Розглянемо рівняння (2) у прямокутній області Ω= [𝑥1
0,𝑥1

𝑒 ] × [−
ℎ

2
,
ℎ

2
]. 

Подамо його розв’язок у вигляді: 

 𝑐(𝑥) = 𝑎1(𝑥1)𝑐1(𝑥2) + 𝑎2(𝑥1)𝑐2(𝑥2)     (3)  

Усереднимо (3) за зміною  𝑥2 , тобто: 

1)проінтегруємо рівняння (2) на проміжку [−
ℎ

2
,
ℎ

2
]; 
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2)домножимо рівняння (2) на 𝑥2 і проінтегруємо на проміжку [−
ℎ

2
,
ℎ

2
]. 

Отримаємо систему рівнянь для знаходження коефіцієнтів 𝑎1 =
𝑎1(𝑥),    𝑎2 = 𝑎2(𝑥): 

{  
𝛼11𝑎1

′′ + 𝛼12𝑎2
′′ + 𝛽11𝑎1

′ + 𝛽12𝑎2
′ = 𝑓 − 𝑘1;

𝛼21𝑎1
′′ + 𝛼22𝑎2

′′ + 𝛽21𝑎1
′ + 𝛽22𝑎2

′ + 𝛾21𝑎1 + 𝛾22𝑎2 = 𝑓 − 𝑘2,
 

де 𝛼11, 𝛼12, 𝛼21, 𝛼22, 𝛽11, 𝛽12, 𝛽21, 𝛽22𝛾21, 𝛾22 – визначені сталі. 

𝑘1 = 𝑞𝑛
+ + 𝑞𝑛

− + 𝑣2 (𝑐 (
ℎ

2
) − 𝑐 (−

ℎ

2
)), 𝑘2 = 𝑣2

ℎ

2
(𝑐 (

ℎ

2
) + 𝑐 (−

ℎ

2
)); 

 𝑞𝑛
+ = −𝜈

𝜕

𝜕𝑥2
𝑐 (

ℎ

2
) , 𝑞𝑛

− = 𝜈
𝜕

𝜕𝑥2
𝑐 (−

ℎ

2
) – потоки. 

Для чисельної реалізації проведених досліджень розроблено 

програмне забезпечення на мові C# у середовищі Visual Studio 2014(рис. 1). 

Це дозволяє визначати зміну концентрації 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4 для різних вхідних 

даних у шуканій області. 

  
Рис. 1. Інтерфейс програми та результати розподілу концентрацій. 

Висновок 

Отримано систему диференціальних рівнянь для знаходження 

коефіцієнтів розв’язку рівняння (2). Розроблено програму для дослідження 

концентрацій 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4 при різних вхідних даних. 

 
1. Reinhard Hinkelmann. Efficient numerical methods and information-processing 

techniques for modeling hydro- and environmental systems.- Berlin, Germany. – 

2005. c.48-55 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_simulation  
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_simulation
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Нелінійні хвильові явища часто присутні в багатьох галузях 

природничих наук, таких як динаміка рідин, хімія, біологія (динаміка 

популяцій), фізика твердого тіла (коливання ґраток) і т.д. У зв'язку зі 

збільшенням інтересу до знаходження точних розв’язків цих проблем, було 

винайдено цілий ряд аналітичних методів рішень. Одним з них є Tanh-

метод, який дає можливість знайти точні розв’язки у вигляді гіперболічних 

тангенс функцій. 

Нехай  на нескінченновимірному гладкому періодичному многовиді 

𝑀 = 𝐶𝑙
∞(𝑅1, 𝑅2), де 𝑙 – період, задана динамічна система типу Кортевега-

де Фріза: 

  {
𝑢𝑡 =

1

2
𝑣𝑥𝑥𝑥 + 2𝑢𝑣𝑥 + 𝑢𝑥𝑣

𝑣𝑡 = 2𝑢𝑥 + 3𝑣𝑣𝑥                  
,                          (1) 

де 𝑢(𝑥, 𝑡), 𝑣(𝑥, 𝑡) ∈ 𝑀 = 𝐶𝑙
∞(𝑅1, 𝑅2) – гладке за Фреше поліноміальне 

векторне поле. 

Приймемо 𝑥1 = 𝑥, 𝑥2 = 𝑡, 𝑈1 = 𝑢, 𝑈2 = 𝑣 та перепишемо систему (1) 

так: 

                           {
𝑈1, 𝑥2 −

1

2
𝑈2, 𝑥1𝑥1𝑥1 − 2𝑈1𝑈2, 𝑥1 − 𝑈1, 𝑥1𝑈2 = 0

𝑈2, 𝑥2 − 2𝑈1, 𝑥1 − 3𝑈2𝑈2, 𝑥1 = 0                           
,                 

(2) 

Послідовно виконаємо кроки методу гіперболічних тангенс функцій: 

Крок 1. Перетворимо систему (2) у нелінійне звичайне диференціальне 

рівняння, розв’язок якого шукаємо у рухомій системі відліку:  

𝜑 =  ∑𝑘𝑗𝑥𝑗 + 𝜑0,

2

𝑗=1

 

де компоненти 𝑘𝑗 , 𝑗 = 1,2̅̅ ̅̅  хвильового вектора і фаза 𝜑0 є постійними. 

Переводимо систему задану рівнянням (2) у систему звичайних 

диференціальних рівнянь, де T = tanhφ: 

{

𝑘2(1 − 𝑇
2)𝑈1

′ + 𝑘1
3(1 − 4𝑇2 + 3𝑇4)𝑈2

′ − 6𝑘1
3𝑇(1 − 𝑇2)2𝑈2

′′ +

+𝑘1
3(1 − 𝑇2)3 ∙ 𝑈2

′′′ − 2𝑈1𝑘1(1 − 𝑇
2)𝑈2

′ − 𝑈2𝑘1(1 − 𝑇
2)𝑈1

′ = 0,

𝑘2(1 − 𝑇
2)𝑈2

′ − 2𝑘1(1 − 𝑇
2)𝑈1

′ − 3𝑈2𝑘1(1 − 𝑇
2)𝑈2

′ = 0.        

          

(3) 

Крок 2. Шукаємо степені поліноміальних розв’язків. Оскільки ми 

шукаємо розв’язок у вигляді полінома від 𝑇, то запишемо його у вигляді: 
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𝑈𝑖(𝑇) =∑𝑎𝑖𝑗𝑇
𝑗 .

𝑀𝑖

𝑗=0

 

Розв’язавши систему лінійних рівнянь отримуємо 𝑀1 = 2,𝑀2 = 1. 
Розв’язки набудуть вигляду: 

                                      {
𝑈1 = 𝑎10 + 𝑎11𝑇 + 𝑎12𝑇

2,
𝑈2 = 𝑎20 + 𝑎21𝑇.                

                                   (4) 

 Крок 3. Одержуємо алгебраїчну систему рівнянь для визначення 

коефіцієнтів 𝑎𝑖𝑗 , тобто підставляючи (4) у (3), після деяких алгебраїчних 

перетворень та прирівнявши коефіцієнти при кожному 𝑇 до нуля 

отримуємо систему рівнянь для невідомих 𝑎𝑖𝑗  і параметрів хвилі 𝑘𝑗: 

      

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
−𝑎11𝑎20𝑘1 − 2𝑎10𝑎21𝑘1 + 𝑎21𝑘1

3 + 𝑎11𝑘2 = 0,                        
−2𝑎12𝑎20𝑘1 − 3𝑎11𝑎21𝑘1 + 2𝑎12𝑘2 = 0,                                    

𝑎11𝑎20𝑘1 + 2𝑎10𝑎21𝑘1 − 4𝑎12𝑎21𝑘1 − 4𝑎21𝑘1
3 − 𝑎11𝑘2 = 0,

2𝑎12𝑎20𝑘1 + 3𝑎11𝑎21𝑘1 − 2𝑎12𝑘2 = 0,                                       

4𝑎12𝑎21𝑘1 + 3𝑎21𝑘1
3 = 0,                                                                

−2𝑎11𝑘1 − 3𝑎20𝑎21𝑘1 + 𝑎21𝑘2 = 0,                                             

−4𝑎12𝑘1 − 3𝑎12
2 𝑘1 = 0,                                                                   

2𝑎11𝑘1 + 3𝑎20𝑎21𝑘1 − 𝑎21𝑘2 = 0,                                                

4𝑎12𝑘1 + 3𝑎21
2 𝑘1 = 0,                                                                       

𝑎21 ≠ 0, 𝑎12 ≠ 0, 𝑘1 ≠ 0, 𝑘2 ≠ 0.                                                   

       (5) 

Послідовно виконуємо наступні два кроки: розв’язуємо систему (5), 

отримуємо розв’язок та будуємо графіки функцій 𝑢(𝑥, 𝑡) та 𝑣(𝑥, 𝑡).  
 

1. Гентош О. Є., Притула М. М., Прикарпатський А. К. Диференціально-

геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегровних нелінійних 

динамічних систем на функціональних многовидах. – Львів: Видавничий центр 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 408 с. 

2. Кудряшов Н.А. Нелінійні хвилі та солітони. – Соросівський освітній журнал. – 

1997. – № 2. – С. 45-51. 
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На сучасному етапі економічного розвитку України важливою 

проблемою є подолання диспропорції рівня життя населення різних 

регіонів нашої держави. Міжрегіональна диференціація зумовлюється 

комплексом різноманітних чинників – історичних, економічних, природно-

географічних, політичних тощо. Співставлення рівнів життя населення у 

регіонах України та визначення їх рейтингу є основою для виявлення 

основних причин асиметрії розвитку регіонів. 

Такий аналіз на основі існуючих джерел допоможе виявити ті 

соціально-економічні параметри, коригування яких потребує особливої 

уваги, та на цьому підґрунті визначити дієві та ефективні заходи в системі 

соціального захисту членів суспільства відповідно до вимог часу. 

Сучасна держава може стійко розвиватися лише за умови, що її 

економічна політика спрямована на поліпшення рівня й якості життя 

громадян. Для цього необхідно не лише збільшувати доходи населення, а й 

поліпшувати багато інших компонентів рівня й якості життя населення: 

створювати реальну рівність для здобуття освіти й працевлаштування; 

забезпечувати рівні можливості для чоловіків та жінок; високий рівень 

медичного обслуговування; якісне харчування і ін. Основним показником, 

який офіційно використовується фахівцями ООН для зіставлення оцінки 

рівня й якості життя населення в різних країнах світу, є індекс людського 

розвитку (ІЛР). Він являє собою інтегральну оцінку трьох складових 

компонент, що характеризують довголіття, рівень освіти й доходів 

населення.  

Сучасна статистична наука володіє певними підходами та системою 

показників, що дозволяють здійснити оцінку просторової диференціації 

рівня життя населення України. До цих показників відносяться грошові 

доходи населення (в тому числі заробітна плата), показники реального 

споживання, забезпеченості житлом, зайнятості, здоров'я, демографічні 

показники та ін. Нами було досліджено динаміку середньомісячної 

заробітної плати по Україні у 2013 році по регіонах (рис. 1) [1]. 

Як ми бачимо з графіку, грошовий еквівалент заробітної плати в 

Україні зростає, проте ІЛР, потенціал рівня життя населення залишається 

низьким. Згідно із доповіддю ООН, Україна посіла 83 місце серед 187 країн 

світу в Індексі людського розвитку у 2013 році. У минулому рейтингу 

Україна посідала 78 позицію  [2]. Відбулися деструктивні економічні 
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процеси, які негативно відбилися на показниках індексу розвитку 

людського потенціалу. 

 

 

Рис. 1. Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з 

початку року у 2013 році(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.) 

 Традиційно "донизу" Україну тягнуть такі показники, як тривалість 

та рівень життя, рівень безробіття, а підтримує "на плаву" рівень освіти. 

Основною метою роботи є побудова економіко-математичних моделей 

на основі зібраних даних про такі показники як доходи населення, 

середньомісячна заробітна плата, рівень безробіття, рівень інфляції, рівень 

освіти, забезпеченість житлом і т. д. За допомогою кластерного аналізу 

нами розраховано регіональний індекс рівня життя населення, який 

ілюструє диференціацію регіонів України у 2013 році. 

Отже, проаналізувавши виконану нами роботу, можемо сказати, що 

використання математичного моделювання є дуже ефективним при 

вивченні поставленого запитання. На даному етапі розвитку України 

проблема рівня життя населення країни є надзвичайно актуальною. 
 

1. http://ukrstat.gov.ua/ 

2. http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/07/140724_human_developmтt_index

_az 

  

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/07/140724_human_developmтt_index_az
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/07/140724_human_developmтt_index_az
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Явища переносу є необоротними процесами, які виникають в 

термодинамічних нерівноважних системах, в результаті чого відбувається 

просторовий перенос енергії, маси та імпульсу. До явищ переносу належать 

дифузія (перенос маси), теплопровідність (перенос енергії) та в’язкість 

(перенос імпільсу). 

Актуальність роботи визначається тим, що явища переносу відіграють 

значну роль у різних технологічних і природних процесах. Наприклад, 

рівняння дифузії може описувати динаміку розповсюдження шкідливих 

речовин у атмосфері під час техногенних катастроф; явище 

теплопровідності слід враховувати, зокрема, при проетктуванні 

теплоізоляції приміщень, явище ж в’язкості слід брати до уваги, наприклад, 

при розробці різноманітних гідродинамічних систем. 

Математичні моделі цих фізичних процесів описуються за допомогою 

диференціальних рівнянь в частинних похідних другого порядку. 

Лінійні рівняння в частинних похідних другого порядку називаються 

відношенням між функцією 𝑢(𝑥, 𝑦)і її частинними похідними виду[1]: 

𝐿(𝑢) = 𝐴(𝑥, 𝑦)
𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
+ 2𝐵(𝑥, 𝑦)

𝑑2𝑢

𝑑𝑥𝑑𝑦
+ 𝐶(𝑥, 𝑦)

𝑑2𝑢

𝑑𝑦2
+ 𝐷(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑢

𝑑𝑥

+ 𝐸(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑢

𝑑𝑦
+ 𝐺(𝑥, 𝑦)𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑥, 𝑌) 

Якщо визначник даного рівняння: 

1) 𝐵2 − 4𝐴𝐶 < 0, то рівняння відносять до еліптичного виду; 

2) 𝐵2 − 4𝐴𝐶 > 0, то рівняння відносять до гіперболічного типу; 

3) 𝐵2 − 4𝐴𝐶 = 0 , то рівняння відносять до параболічного типу. 

Явища переносу у фізиці описуються параболічними рівняннями. 

Для знаходження єдиного розв’язку диференціального рівняння в 

частинних похідних необхідно задати початкові і граничні умови. 

Початковими умовами називають умови, що задаються в початковий 

момент часу 𝑡. Граничні умови задаються при різних значеннях 

просторових змінних. Для параболічних рівнянь необхідно визначити як 

початкові умови 𝑢(𝑥, 𝑡0) = 𝜑(𝑥), так і граничні (умова Дирихле, умова 

Неймана або змішана умова). 

Оскільки аналітичні методи розв’язку диференціальних рівнянь в 

частинних похідних дають суму нескінченого ряду доволі складної 

структури і знаходження чисельного значення функції в конкретній точці 
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являє собою окрему математичну задачу, широке розповсюдження 

отримали чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь в частинних 

похідних.  

Метод кінцевих різниць (метод сіток) [2] – один із найпоширеніших 

числових методів розв’язку рівнянь у частинних 

похідних. В методі сіток область Ω, в якій 

необхідно знайти розв’язок рівняння, прямими, 

паралельними осями 𝑙 = 𝑙𝑖  та 𝑥 = 𝑥𝑖 , розбивається 

на прямокутні області, де 𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑖ℎ, ℎ =
𝑥𝑛−𝑥0

ℎ
, 𝑖 = 0,1,2… , 𝑛, 𝑡𝑗 = 𝑡0 + 𝑗∆, ∆=

𝑡𝑘−𝑡0

𝑘
, 𝑗 =

0,1,2… 𝑘. Точки, що лежать на границі області Ω, 

називаються зовнішніми, а інші точки – 

внутрішніми. Сукупність всіх точок називають сіткою Ωℎ
∆ ,  величини ℎ і ∆ 

- кроками сітки по x та t відповідно. 

В рамках цієї роботи метод сіток було застосовано для розв’язання 

диференційних рівнянь явищ переносу в двовимірному просторі. 

Результатом роботи є програмна реалізація мовою С++ з використанням 

бібліотеки Qt. Створена програма дозволяє після введення початкових 

умов та коефіцієнтів рівняння спостерігати динаміку процесу в часі. 

Результат застосування програми до розв’язання рівняння дифузії в 

рухомому середовищі показано на Рис. 1. По осі 𝑧 відкладено значення 

концентрації речовини у відповідній точці в площині 𝑥𝑦 в певний момент 

часу. 

1.  
Рис. 1. Програмна реалізація 

Практична значимість роботи полягає в тому, що створене в її рамках 

програмне забезпечення може застосовуватися в різних сферах людської 

діяльності, що мають справу з явищами переносу. 
1. Кошляков Н.С., Глинер Є.Б., Смирнов М.М.. Уравнения в частных производных 

математической физики. М.: Высшая школа, 1970. - 712 с. 

2. Сохин А.С. Метод сеток решения уравнений параболического типа. Х: ХНУ 
имени В. Н. Каразина, 2014. – 24 с.  
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Застосування класичних підходів до оцінки міцності елементів 

конструкцій з тріщинами не дозволяє розв’язати задачу про їх міцність. 

Тому розрахунок залишкової довговічності елементів конструкцій та 

розроблення критеріїв руйнування для оцінки міцності матеріалу 

конструкцій з урахуванням дефектів типу тріщин є важливим та 

актуальним для визначення умов їх безпечної роботи за заданих режимів 

експлуатації. 

У роботі на основі енергетичного підходу розроблено критерій 

міцності тонкостінних елементів конструкцій з урахуванням дефектності 

матеріалу, який можна ефективно застосовувати в інженерній практиці.  

Розглянемо тіло з плоскою тріщиною початкової площі 
S , під 

довготривалим статичним навантаженням. Вважається, що тріщина 

макроскопічна, а зовнішні навантаження, які характеризуються силовим 

параметром p, викликають у тілі симетричний відносно площини 

розміщення тріщини напружено-деформований стан. Цей стан описується 

в околі контуру тріщини тільки коефіцієнтом інтенсивності напружень K . 

Задача полягає у визначенні величини силового параметру  pp , після 

досягнення якого тіло зруйнується.  

Для розв’язання задачі запропоновано рівняння математичної моделі, 

які описують цей процес. Вважаємо, що при навантаженні тріщина починає 

прискорено рухатися і тіло стрибкоподібно руйнується. 

На основі рівняння енергетичного балансу процесу руйнування 

 KTГWA  ,  (1) 

де А – робота зовнішніх сил; W – енергія деформування тіла;               

Г  – енергія руйнування тіла, яка залежить тільки від площі тріщини;          

Т – величина виділеної теплової енергії при руйнуванні тіла;                

К – кінетична енергія, та умови балансу швидкостей зміни складових 

енергій, отримано енергетичний критерій початку руйнування тіла: 

     .,  

L

ttf dL    (2)  

Застосовуючи енергетичний підхід для пластини з прямолінійною 

тріщиною, яка розтягується зусиллям Р, встановимо критерій старту 

тріщини  
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 . ttf   (3) 

Тут t  шукаємо як усереднене значення напружень у зоні 

передруйнування за допомогою умови пластичності Губера-Мізеса для 

ідеально пружно-пластичного тіла. 

На основі енергетичного підходу із застосуванням методу 

еквівалентних напружених станів для задачі Гріффітса встановлено 

розкриття 
t  у вершині прямолінійної тріщини та отримано 

співвідношення для визначення критичного значення зовнішнього 

навантаження  pp :   

 

fE

tl

fE

tl
tp


















   (4) 

З формули (4) для макротріщини із застосуванням критерію Ірвіна 

отримано розв’язок задачі Гріффітса [1]. Раніше отримано розв’язок задачі 

із застосуванням c - моделі [2]. З порівняння кривих, побудованих за 

формулою (4) видно, що цей вираз є коректним також і для малих тріщин 

(при l ). 

За запропонованим підходом встановлено критерій залишкової 

міцності тонкостінних елементів конструкцій та отримано вираз для 

розрахунку залишкової міцності труби із сталі 10ХСНД:  

.,,,,

,,,,

,

МНpQМПаpp

pplppl

p

























 











 











 



(5) 

Для цієї труби [3] (r=0,506 м, h=0,012 м, ,МПаT   fE   

МПа2∙м. η = 0,2) розраховано залишкову міцність та на основі чисельного 

розв’язку рівняння побудовано залежності величин *pp   і *QQ   від 

початкового розміру дефекту 
l . Встановлено, що при зростанні 

l  

значення *p  і *Q  суттєво зменшуються. 
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INTELLIAS - найбільш смартова та комфортна компанія у Львові з 

дружніми відносинами в командах, а також гнучким та ефективним 

менеджментом та особливими умовами для кожного працівника. 

 

СМАРТОВИЙ INTELLIAS 

Професійний ріст 

Спілкуйся з експертами, поглиблюй знання на тренінгах, використовуй 

найперспективніші технології! 

Грамотний менеджмент 

Працюй у креативному середовищі у стилі agile, оціни відсутність 

бюрократії та професійний менеджмент проектів! 

Драйвові проекти 

Оціни переваги роботи з інноваційними технологіями у 

високопрофесійних та надзвичайно мотивованих командах! 

Навчання і робота 

Стартуй швидко та комфортно з джуніор-позиції, поєднуй роботу і 

навчання! 

КОМФОРТНИЙ INTELLIAS 

Комфортне середовище 

Відчуй переваги комфортного середовища та сучасної офісної 

інфраструктури для продуктивної роботи! 

Стабільність 

Розраховуй на гарантоване завантаження протягом дії контракту та 

прогнозований перегляд зарплати. 

Велодружність 

Приєднуйся до велодружньої компанії, отримай велосипед як велкам-бонус 

та крути педалі разом з нами! 

Подорожі 

Далекі мандрівки та цікаві відрядження, допомога в плануванні подорожей 

– досліджуй світ разом з Інтелліас! 

Розваги 

Оціни наші цікаві корпоративні заходи, тімбілдинги та безліч ідей для 

дозвілля! 

 

Сконтактуйся з нами 

job@intellias.com 

 +38 032 232 79 60 

Маєш запитання щодо вакансій? 

Запитай наших рекрутерів, 

контакти яких ти знайдеш на 

сторінці 

http://www.intellias.com/careers/ 

Приєднуйся до нас в соцмережах: 

facebook.com/IntelliasInside 

twitter.com/intelliasinside/ 

picasaweb.google.com/intellias.company 

www.linkedin.com/company/intellias 
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