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ПОСЛІДОВНИЙ КРИТЕРІЙ ВІДНОШЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
ДЛЯ РАНДОМІЗОВАНИХ ОНЛАЙН ЕКСПЕРИМЕНТІВ
В роботі запропоновано послідовний критерій відношення ймовірностей для перевірки простої гіпотези відносно множини альтернативних гіпотез при розв’язанні задачі оптимізації коефіцієнту конверсії. Застосовано байєсівський метод статистичного оцінювання невідомих параметрів.
Ключові слова: оптимізація коефіцієнту конверсії, послідовний аналіз, байєсівський метод статистичного оцінювання.

Ya.S. Bondarenko
Oles Honchar Dnipro National University

A SEQUENTIAL PROBABILITY RATIO TEST
FOR RANDOMIZED ONLINE EXPERIMENTS
In this paper a mixture sequential probability ratio test for simple hypothesis against a
set of infinitely many alternatives for conversion rate optimization is proposed. Bayesian
inference for estimation of unknown parameters is presented. Landing page optimization is
the process of improving elements on a website to increase conversions. Landing page optimization is a subset of conversion rate optimization, and involves using methods such as
A/B testing to improve the conversion goals of a given landing page. A/B testing is an experiment where two versions of landing page are shown to users at random, and statistical
hypothesis testing is used to determine which version performs better for a given conversion goal.
In classical hypothesis testing the data collection is implemented without analysis and
study of the data. Once all data are collected the statistical analysis is performed and conclusions are reached. Moving away from classical hypothesis testing to sequential analysis
developed by A. Wald was presented in numerous papers. In sequential analysis every observation is analyzed immediately after being collected. The data are collected until that
moment is compared with preassigned threshold values, which integrate the knowledge
obtained from the newly collected observation. This technique allows to reach conclusions
during the data collection. Final conclusion can be reached with much fewer observations
than in the case of classical hypothesis testing.
In this paper sequential analysis as the technique of decision making during A/B testing
by sequentially gathering and processing the data is presented. The advantages of sequential A/B testing are easy to see. As data collection can be terminated after fewer observations and decisions can be taken earlier, financial savings might be considerable. Sequential
A/B testing allows to test different hypotheses for landing page optimization experiments
and make changes based on actual data. Combining a priori information with empirical
information of sequential actions of users on the website or application, allows the latter to
dominate in the a posteriori distribution of parameters.
Keywords: conversion rate optimization, sequential analysis, Bayesian inference.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ОТНОШЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ
ОНЛАЙН ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В работе предложен последовательный критерий отношения вероятностей для
проверки простой гипотезы относительно множества альтернативных гипотез при
решении задачи оптимизации коэффициента конверсии. Применен байесовский метод статистического оценивания неизвестных параметров.
Ключевые слова: оптимизация коэффициента конверсии, последовательный анализ, байесовский метод статистического оценивания.

Вступ. Найважливішим ресурсом дата-орієнтованої компанії є дані. Вивчення даних та прийняття рішень на основі даних, а не на основі оцінок експертів або інтуїції, надає компанії безліч переваг. Компанії, які впровадили
дата-орієнтовану культуру, значно випереджають своїх конкурентів за фінансовими показниками. Дата-орієнтовані компанії Airbnb, Amazon,
Booking.com, eBay, Facebook, Google, LinkedIn, Lyft, Microsoft, Netflix,
Twitter, Uber, Yahoo!/Oath, Yandex проводять сотні тисяч рандомізованих
онлайн-експериментів щороку, залучаючи мільйони користувачів для тестування нових ідей та нових алгоритмів з метою оптимізації метрик успіху, зокрема, коефіцієнтів конверсії [1-5]. Оптимізація коефіцієнту конверсії – це
процес збільшення проценту конверсії веб-сайту або мобільного додатку.
Оптимізація коефіцієнту конверсії передбачає створення нових гіпотез щодо
оновлення елементів веб-сайту або додатку, які можна покращити, а потім
відхилення або не відхилення цих гіпотез за допомогою рандомізованих онлайн-експериментів з двома або багатьма групами користувачів.
Найпростіший рандомізований онлайн-експеримент з двома групами користувачів називають A/B тестуванням. Це метод оптимізації оригінальної
цільової сторінки, на яку переходить відвідувач, залучений за допомогою реклами, систем пошуку, поштової розсилки. Оригінальна сторінка та її варіація (альтернативний варіант цільової сторінки) мають бути однакові за виключенням одного елементу, вплив якого на сприйняття відвідувачів перевіряється під час тестування. Оригінальна сторінка пропонується для перегляду базовій групі відвідувачів, варіація сторінки пропонується до перегляду
експериментальній групі. Розглянемо потік відвідувачів: кожен відвідувач з
імовірністю 1 2 може потрапити або до базової групи або до експериментальної групи. Після того, як відвідувач опинився в одній із двох груп, поведінка відвідувача однозначно визначається двома подіями: “успіх” –
відвідувач виконав цільову дію (дія відвідувача, яка значуща для власника
сайту: скачування безкоштовного контенту, реєстрація, підписка на розсилку,
покупка товару, заказ послуги) або “неуспіх” – відвідувач не виконав цільову
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дію. Якщо відвідувач належить базовій групі, то подія “успіх” відбувається з
імовірністю p1 . Якщо відвідувач належить експериментальній групі, то подія
“успіх” відбувається з імовірністю p2 . У зв’язку з цим виникає задача побудови критерію для перевірки статистичної гіпотези H 0 : p1  p2 про рівність
імовірностей “успіхів” (коефіцієнтів конверсії).
У класичних статистичних критеріях обсяг вибірки відвідувачів заданий
наперед, а це іноді призводить до великих зайвих витрат [6]. У послідовному
аналізі Вальда обсяг вибірки відвідувачів не фіксується, а визначається у
процесі аналізу статистичних даних, отриманих послідовно, в порядку їх надходження. Це призводить до помітного зменшення обсягу роботи у порівнянні з класичними критеріями [7-13, 19, 20].
Постановка задачі. Запропонувати послідовний критерій для перевірки
простої гіпотези H 0 : p1  p2 відносно нескінченно великого числа альтернативних гіпотез H : p1  p2   ,   0 , при цьому розподіл різниці коефіцієнтів
конверсії  природньо задати щільністю нормального розподілу з випадковими параметрами (  , 2 ) (див. рис. 1).

Рис. 1. Флуктуації різниці коефіцієнтів конверсії

Відношення ймовірностей. Нехай X1, X 2 ,..., X n1 – послідовність незалежних, однаково розподілених випадкових величин з невідомим параметром p1 :
P  x   p1x 1  p1  , x  0,1, p1  (0,1),
Y1 ,Y2 ,...,Yn2 – послідовність незалежних, однаково розподілених випадкових
1 x

величин з невідомим параметром p2 :
P  y   p2y 1  p2  , y  0,1, p2  (0,1).
Спільний розподіл випадкових величин X1,..., X n1 ,Y1,...,Yn2 набуває вигляду
1 y
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Здобуті оцінки підставимо в спільний розподіл:
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При справедливій нульовій гіпотезі H 0 : p1  p2  0 спільний розподіл випадкових величин X1,..., X n1 ,Y1,...,Yn2 набуває вигляду:
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Тоді оцінка максимальної правдоподібності для p0 дорівнює
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Здобуту оцінку підставимо в спільний розподіл:
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Запишемо відношення ймовірностей:
n n pˆ
n n pˆ
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Логарифм відношення ймовірностей дорівнює:
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n 2 pˆ 2  ln pˆ 2  ln pˆ 0   n2 1  pˆ 2   ln 1  pˆ 2   ln 1  pˆ 0  .
Скористаємося лінійною апроксимацією для різниці логарифмів:
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Підставимо перетворені різниці в логарифм відношення ймовірностей:
 ln  x1,..., xn1 , y1,..., yn2 
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Логарифм відношення ймовірностей запишеться у вигляді:
 ln  x1,..., xn1 , y1,..., yn2 
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Отже, логарифм відношення ймовірностей набуває вигляду:
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.

Послідовність відношень ймовірностей. Нехай , , P – імовірнісний
простір, T – множина дійсних чисел. Для кожного t  T розглянемо підсигмаалгебру t   , де t будемо інтерпретувати як моменти часу, в кожен з яких
відбувається рандомізований експеримент. Сигма-алгебра t – це сигмаалгебра подій, які спостерігаються до моменту часу t . Природно, що
t1  t2 , t1  t2 .
Розглянемо сім’ю випадкових величин  (t ), t  T з властивістю: їхні значення визначаються експериментами, проведеними до моменту часу t . Для
цього природньо вимагати, щоб при кожному t випадкова величина  (t ) була
вимірною відносно t .
Сім’ю сигма-алгебр t , t  T , яка монотонно не спадає ( t1  t2 , t1  t2 )
називають потоком сигма-алгебр. Сім'ю випадкових величин  (t ), t  T називають узгодженою з потоком сигма-алгебр t , якщо для кожного t випадкова
величина  (t ) вимірна відносно t . Сім’ю випадкових величин  (t ), t  T ,
7
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узгоджену з потоком сигма-алгебр t , називають мартингалом, якщо для
кожного t : M  (t )   и M  (t ) s     s  , s  t .

Послідовність відношень ймовірностей  n  є мартингалом при справедливій нульовій гіпотезі H 0 : p1  p2  0 .
Дійсно, повинні виконуватися дві умови: M n  , n  0,1,2,...;
M (n1 | 1,..., n )  n , n  0,1,2,... Розглянемо послідовності відношень
ймовірностей. При k  0 відношення ймовірностей  0 дорівнює 1.
При k  1 відношення ймовірностей 1 набуває вигляду
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при цьому математичне сподівання дорівнює
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pˆ 0 (1  pˆ 0 )1i pˆ 0 j (1  pˆ 0 )1 j
1i
j
1 j
ˆ 0 (1  pˆ 0 ) pˆ 0 (1  pˆ 0 )
i 0 j 0 p
1

1

1

1

  pˆ1i (1  pˆ1 )1i pˆ 2 j (1  pˆ 2 )1 j  1.
i 0 j 0

При k  2 відношення ймовірностей  2 набуває вигляду
L( pˆ1 , pˆ 2 , x1 , x2 , y1 , y2 )
pˆ1x2 (1  pˆ1 )1 x2 pˆ 2 y2 (1  pˆ 2 )1 y2
2 
 1 x2
,
L( pˆ 0 , x1 , x2 , y1 , y2 )
pˆ 0 (1  pˆ 0 )1 x2 pˆ 0 y2 (1  pˆ 0 )1 y2
при цьому математичне сподівання дорівнює
 pˆ1x2 (1  pˆ1 )1 x2 pˆ 2 y2 (1  pˆ 2 )1 y2 
M  2  M 1M  x2
 1.
1 x2
y2
1 y2 
 pˆ 0 (1  pˆ 0 ) pˆ 0 (1  pˆ 0 ) 
При k  n відношення ймовірностей  n набуває вигляду
L( pˆ1 , pˆ 2 , x1 ,..., xn , y1,..., yn )
pˆ1xn (1  pˆ1 )1 xn pˆ 2 yn (1  pˆ 2 )1 yn
n 
  n1 xn
,
L( pˆ 0 , x1 ,..., xn , y1,..., yn )
pˆ 0 (1  pˆ 0 )1 xn pˆ 0 yn (1  pˆ 0 )1 yn
при цьому математичне сподівання дорівнює
 pˆ xn (1  pˆ1 )1 xn pˆ 2 yn (1  pˆ 2 )1 yn 
M  n  M  n1M  1xn
 1.
1 xn
yn
1 yn 
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
p
(1

p
)
p
(1

p
)
0
0
0
 0

При k  n  1 відношення ймовірностей набуває вигляду
L( pˆ1 , pˆ 2 , x1 ,..., xn1 , y1 ,..., yn1 )
pˆ1xn 1 (1  pˆ1 )1 xn 1 pˆ 2 yn 1 (1  pˆ 2 )1 yn 1
 n1 
  n xn 1
.
L( pˆ 0 , x1,..., xn1, y1,..., yn1 )
pˆ 0 (1  pˆ 0 )1 xn 1 pˆ 0 yn 1 (1  pˆ 0 )1 yn 1
Порахуємо умовне математичне сподівання відношення ймовірностей:


pˆ1xn 1 (1  pˆ1 )1 xn 1 pˆ 2 yn 1 (1  pˆ 2 )1 yn 1
M ( n1 | 1 ,...,  n )  M   n xn 1

,...,

1
n
1 xn 1
yn 1
1 yn 1

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
p
(1

p
)
p
(1

p
)
0
0
0
0
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 pˆ1xn 1 (1  pˆ1 )1 xn 1 pˆ 2 yn 1 (1  pˆ 2 )1 yn 1

  n M  xn 1

,...,

1
n
1 xn 1
yn 1
1 yn 1
.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
p
(1

p
)
p
(1

p
)
0
0
0
 0

Оскільки X1,..., X n ,Y1,...,Yn – послідовності незалежних випадкових величин, то умовне математичне сподівання збігається з безумовним:
 pˆ1xn 1 (1  pˆ1 )1 xn 1 pˆ 2 yn 1 (1  pˆ 2 )1 yn 1 
M ( n1 | 1,...,  n )   n M  xn 1

1 xn 1
pˆ 0 yn 1 (1  pˆ 0 )1 yn 1 
 pˆ 0 (1  pˆ 0 )

pˆ1i (1  pˆ1 )1i pˆ 2 j (1  pˆ 2 )1 j i
  n  i
pˆ 0 (1  pˆ 0 )1i pˆ 0 j (1  pˆ 0 )1 j 
1i
j
1 j
ˆ 0 (1  pˆ 0 ) pˆ 0 (1  pˆ 0 )
i 0 j 0 p
1

1

1

1

  n  pˆ1i (1  pˆ1 )1i pˆ 2 j (1  pˆ 2 )1 j   n  1   n ,
i 0 j 0

M (n1 | 1,..., n )  n , n  0,1,2,...
Отже, послідовність відношень ймовірностей  n  є мартингалом при
справедливій нульовій гіпотезі H 0 : p1  p2  0 .
Послідовність відношень ймовірностей  n  задовольняє нерівності Дуба
для ймовірності перевищення випадковим процесом заданого рівня. Для
будь-якого   0 та 0  n   справедлива нерівність:
M n
P max  k   
,



0 k  n

зокрема, якщо M n  M 0  1 , то









0  P max  k   
0 k  n

1



.

Послідовна перевірка простої гіпотези відносно нескінченно великого
числа альтернативних гіпотез. Побудуємо послідовний критерій відношення ймовірностей для перевірки нульової гіпотези H 0 : p1  p2  0 відносно
сім’ї альтернативних гіпотез H : p1  p2   ,   0 .
Нехай розподіл p0n – спільний розподіл випадкових величин
 X1,Y1  ,...,  X n ,Yn  при справедливій нульовій гіпотезі H 0 :
p0n  L  0; x1,..., xn , y1,..., yn  ,
розподіл p1n визначається як зважене середнє спільних розподілів випадкових величин  X1,Y1  ,...,  X n ,Yn  , що відповідають різним значенням параметра  в області 0 відхилення нульової гіпотези H 0 :
p1n   L  ; x1 ,..., xn , y1 ,..., yn  ( )d  ,
0

де  ( ) – вагова функція з властивостями:  ( )  0 для всіх  в області 0
відхилення нульової гіпотези, і
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  ( )d  1.

0

Статистика послідовного критерію відношення ймовірностей дорівнює:

 L  ; x ,..., x , y ,..., y  ( )d
1

p1n 0

p0 n

n

1

n

L  0; x1 ,..., xn , y1 ,..., yn 



 L  p , p ; x ,..., x , y ,..., y   ( )d    ; x ,..., x , y ,..., y  ( )d

.
L  ; x1 ,..., xn , y1 ,..., yn

1



0

1

2

1

n

1

n

n

1

n

0

L  0; x1 ,..., xn , y1 ,..., yn 
  0; x1 ,..., xn , y1 ,..., yn 
L  p1 , p2 ; x1 ,..., xn , y1 ,..., yn 
Гіпотеза H 0 відхиляється, якщо
p1n 1  

,
p0 n

гіпотеза H 0 не відхиляється, якщо
p1n


,
p0 n 1  
і проводиться додаткове спостереження, якщо

p
1 
 1n 
.
1   p0 n

Байєсівське оцінювання невідомого параметра  2 . Нехай вагова функція  ( ) задається щільністю нормального розподілу з параметрами (0, 2 ) .
Розглянемо 1,2 ,...,n – реалізації незалежних, нормально розподілених ви-

падкових величин з відомим середнім 0  0 та невідомою дисперсією  2 .
Функція максимальної правдоподібності параметру  2 дорівнює
n
 (i  0 )2 
1
2
L(1 ,..., n ; )  
exp 

2 2 
i 1
2 2

n

 1 
2
 1 n

exp
 2  i      0  


2
 2 i 1

 2 



n



 1 
2
2 
 1 n

exp  2  i       0  

2
 2 i 1

 2 
n

 1 
 1


exp  2  ns 2  n(  0 ) 2 

2
 2

 2 
 1

2  n /2
exp  2  ns 2  n(  0 )2   ,
  
 2

2
де  – вибіркове середнє, s – вибіркова дисперсія.
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Нехай апріорна щільність розподілу параметру  2 задається щільністю
оберненого гамма розподілу з параметрами ( 0 , 0 ) :
 ( 1)
0
  
 ( ) 
2
exp  02 .

( 0 )
  
Тоді апостеріорна щільність розподілу параметру  2 дорівнює
 ( 2 | x1,..., xn )  L(1,...,n ; 2 ) ( 2 )
 ( 1)
 1

  
2  n /2
exp  2  ns 2  n(  0 )2   2 
exp  02 
  
 2

  
2

0

0

0

 1 
ns 2  n(  0 ) 2  
exp  2  0 
  
 .

2



Здійснено перехід від апріорної щільності оберненого гамма розподілу з
параметрами ( 0 , 0 ) до апостеріорної щільності оберненого гамма розподілу
з параметрами

n
ns 2  n(  0 )2 
  0  , 0 
.
2
2


2  0  n /21

Отже, байєсівська точкова оцінка параметру  2
1
ˆ 2  0  0  1
після спостереження n пар послідовних дій відвідувачів дорівнює:
1

ns 2  n(  0 )2  
n 
2
ˆ   0 
  0   1 .
2
2 


Тоді статистика послідовного критерію відношення ймовірностей

  pˆ1  pˆ 2   2 
 2 
1
 exp  2 pˆ 0 (1  pˆ 0 ) / n   2ˆ 2 exp  2ˆ 2  d
p1n 



2
p0 n

pˆ1  pˆ 2  

exp 

 2 pˆ 0 (1  pˆ 0 ) / n 
набуває вигляду:
2
2

p1n
V
 1  pˆ1  pˆ 2  ˆ 


exp 
,
2
2
p0 n
V  ˆ
2
ˆ
V


V






pˆ 1  pˆ 0 
pˆ  pˆ 2
, pˆ 0  1
.
V 0
2
n
Згідно з нерівністю Дуба помилка I роду контролюється протягом послідовного тестування:

p
1
P max 1k     ,   0.
 0k n p0 k  
Тоді момент зупинки спостережень набуває вигляду
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p
1
inf n  0 : 1n   ,
p0 n  

і нульова гіпотеза H 0 : p1  p2  0 відхиляється.
Байєсівське оцінювання невідомих параметрів  та  2 . Нехай вагова
функція  ( ) задається щільністю нормального розподілу з параметрами

(  , 2 ) . Розглянемо 1,2 ,...,n – реалізації незалежних, нормально розподілених випадкових величин з невідомим середнім  та невідомою дисперсією
 2 . Функція максимальної правдоподібності параметрів (  , 2 ) дорівнює
 (i   ) 2 
L(1 ,..., n ;  , )  
exp 

2 2 
i 1
2 2

 1

2  n /2
exp  2  ns 2  n(   )2 
  
 2

 

n /2
exp   ns 2  n(   )2  ,
 
 2

2
де  – вибіркове середнє, s – вибіркова дисперсія,    2 .
n

2

1

Нехай апріорна щільність розподілу параметрів (  , ) задається щільністю
оберненого гамма розподілу з параметрами (0 , 0 , 0 , 0 ) :


   (   0 ) 2 
0  1
 (  , ) 
 exp 0  0 exp  0

( 0 )
2
2


0

0



 0 1 2

 0 (   0 )2 
exp  0  exp 
.
2



Тоді апостеріорна щільність розподілу параметрів (  , ) обчислюється згідно з теоремою Байєса:
 ( , | 1,...,n )  L(1,...,n ;  , ) ( , )
   (   0 ) 2 
 

  n/2 exp   ns 2  n(   )2  0 1 2 exp   0  exp  0

2
 2



  ns 2

 

  0   exp   0 (   0 ) 2  n(   ) 2 
  n 20 1 2 exp  
 2


  2



n 2 0 1 2

2


ns 2 0 n(  0 )2  
0 0  n  
 
 
exp    0 

  exp   0  n    
 .
2
2(0  n)  
2
0  n  
 







Здійснено перехід від апріорної щільності гамма нормального розподілу з
параметрами (0 , 0 , 0 , 0 ) до апостеріорної щільності гамма нормального
розподілу з параметрами
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 0 0  n
n
ns 2 0n(  0 )2 
, 0  n, 0  , 0 


.
2
2
2(0  n) 
 0  n

Отже, байєсівські точкові оцінки параметрів (  , )
ˆ  0 , ˆ   0 0 1
після спостереження n пар послідовних дій відвідувачів дорівнюють:
   n
ˆ  0 0
,
0  n
1

n 
ns 2 0 n(  0 )2 

ˆ    0     0 

 .
2 
2
2(0  n) 


Байєсівська оцінка ̂ є зваженим середнім апріорного середнього 0 різниці коефіцієнтів конверсії та вибіркового середнього  різниці коефіцієнтів
конверсії. Параметр 0 можна розглядати як обсяг вибірки, необхідний для
обчислення 0 , а n – обсяг вибірки, необхідний для обчислення  . Байєсівська оцінка ˆ є відношенням параметрів апостеріорного гамма розподілу.
Статистика послідовного критерію відношення ймовірностей

  pˆ1  pˆ 2   2 
   ˆ 2 
1
exp 
exp 

 d
2

2
ˆ
ˆ
ˆ
2
p
(1

p
)
/
n
2

ˆ
2

0
0
p1n 





2
p0 n
  pˆ  pˆ 2  ˆ  
exp  1

 2 pˆ 0 (1  pˆ 0 ) / n 
набуває вигляду:
2
2

p1n
V
 1  pˆ1  pˆ 2  ˆ  ˆ 


exp 
,
2
2
p0 n
V  ˆ
2
ˆ
V


V






pˆ 1  pˆ 0 
pˆ  pˆ 2
, pˆ 0  1
.
V 0
2
n

Згідно з нерівністю Дуба помилка I роду контролюється протягом послідовного тестування:

p
1
P max 1k     ,   0.
 0k n p0 k  
Тоді момент зупинки спостережень набуває вигляду

p
1
inf n  0 : 1n   ,
p0 n  

і нульова гіпотеза H 0 : p1  p2  0 відхиляється.
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Висновки. В роботі запропоновано узагальнення послідовного критерію
відношення ймовірностей для перевірки простої гіпотези відносно множини
альтернативних гіпотез при розв’язанні задачі оптимізації коефіцієнту конверсії, при цьому застосовано два статистичних методи, які широко використовуються для аналізу даних рандомізованих онлайн експериментів: послідовний аналіз Вальда та байєсівський метод статистичного оцінювання невідомих параметрів.
Послідовний аналіз Вальда є методом перевірки статистичних гіпотез, характерною рисою якого є те, що кількість спостережень, необхідних в процесі перевірки, не задана наперед, а залежить від результату самих спостережень, тобто є випадковою величиною, на відміну від традиційних критеріїв.
Перевагою даного методу є те, що він потребує, меншої кількості спостережень, ніж рівносильна йому перевірка з фіксованою кількістю спостережень.
Байєсівський метод оцінювання дає суттєвий виграш в точності при обмежених обсягах вибірок в порівнянні з традиційним частотним підходом.
Об’єднання апріорної інформації з емпіричною інформацією послідовних дій
користувачів сайту або додатку, дозволяє останній домінувати в апостеріорному розподілі параметрів.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ
В СОНЯЧНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ
З НАНОРІДИНОЮ В ЯКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ
Об’єктом дослідження в даній роботі є процеси тепломасопереносу в системі прийому тепла сонячної термодинамічної системи, де пропонується використовувати
новий тип теплоносія – нанорідину. Розроблено математичну модель та створено числовий алгоритм для визначення температурних полів в нанорідині, що рухається
всередині трубчатого теплоприймального каналу. На основі апроксимації експериментальних даних побудовано залежності теплофізичних властивостей нанорідини
від температури та концентрації наночастинок; ці залежності враховано в математичній моделі. Проведено верифікацію отриманих числових результатів шляхом порівняння з результатами тестової задачі, що має аналітичний розв’язок. Доведено,
що додавання наночастинок оксиду алюмінію Al2O3 в традиційний теплоносій сонячних станцій Syltherm800 сприяє інтенсифікації конвективного теплообміну в теплоприймальному каналі, що, в разі вибору оптимальних геометричних та термодинамічних параметрів, може значно підвищити загальну енергетичну ефективність системи перетворення.
Ключові слова: сонячна термодинамічна система, трубчатий теплоприймальний канал, нанорідина, математична модель, числовий алгоритм, метод контрольного об’єму.
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HEAT TRANSFER MODELING IN SOLAR
THERMODYNAMIC SYSTEMS WITH NANOFLUID
AS HEAT TRANSFER FLUID
Conducted research are devoted the actual topic connected to the use of a new prospect
type of the heat transfer fluid for solar thermodynamic plants. Solar radiation collector
system for such plants consists of a parabolic trough concentrator and a tube receiver,
which is located in focus of concentrator. Reflected from concentrator solar rays heat up
the heat transfer fluid moving inside a tube receiver. Obtained solar heat is conducted in
steam turbine cycle for electricity-power generation. Residual heat can be used for regeneration or for other industrial and domestic needs. Convective heat transfer enhancement
inside a tube receiver is an important problem during design of the solar thermodynamic
plants. The new type of heat transfer fluid is proposed to apply for this purpose. Such heat
transfer fluid is prepared based on traditional solar oil Syltherm800 by adding aluminum
oxide Al2O3 nanoparticles. Insertion of nanoparticles changes thermodynamic properties of
the base heat transfer fluid that improves convective heat transfer and can facilitate increase of thermal efficiency of the power conversion system. The mathematical model in
order to find temperature fields in the moving heat transfer fluid was developed.

_______________________________________________
 Борисенко А.Г., Книш Л.І., 2021
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The temperature dependence for heat transfer fluid thermophysical characteristics were
determined by approximation of the experimental data. The developed mathematical model was numerically solved using the finite volume method. The in-house Python-code was
created for realization of the numerical algorithm. Non-linear conditions were taken into
account at each axial step through organization of the iterative process in radial direction.
Numerical stability of the finite volume method was ensued by stability for upwind differencing scheme and choice of local Peclet number which did not exceed 2. The heat transfer
fluid average temperature inside the tube receiver was determined. Numerical experiments
were conducted at the constant heat flow at the outlet surface of the tube receiver. Mathematical model and numerical algorithm were verified through comparison with test analytical data. The test problem was solved with first-type boundary condition. Full agreement
of numerical and analytical results was obtained. Geometrical and thermodynamical parameters for numerical experiments match with parameters of real solar parabolic trough
plants. It was proved that usage of nanofluid Syltherm800/Al2O3 with 3%, 5% and 8% volume concentration ensures higher temperature inside tube receiver in comparison with
pure solar oil Syltherm800. Obtained temperature gradient grow which is added optimal
choice of all geometrical and thermodynamic parameters guaranties increase of the collector system thermal efficiency and general efficiency of the thermodynamic system for solar
power conversion.
Keywords: solar thermodynamic system, tube receiver, nanofluid, mathematical model,
numerical algorithm, finite volume method

А.Г. Борисенко, Л.И.Кныш
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
В СОЛНЕЧНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
С НАНОЖИДКОСТЬЮ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Объектом исследования в данной работе являются процессы тепломассопереноса в
системе приёма тепла солнечной термодинамической установки, в которой предлагается использовать новый тип теплоносителя – наножидкость. Разработана математическая модель и создан численный алгоритм для определения температурных полей
наножидкости, которая движется внутри трубчатого теплоприёмного канала. На основе аппроксимации экспериментальных данных построены зависимости теплофизических свойств наножидкости от температуры и концентрации наночастиц, эти зависимости учтены в математической модели. Проведена верификация полученных численных данных путём сравнения с результатами тестовой задачи, которая имеет аналитическое решение. Доказано, что введение наночастиц оксида алюминия Al2O3 в
традиционный теплоноситель солнечных станций Syltherm800 способствует интенсификации конвективного теплообмена в теплоприёмном канале, что, при выборе оптимальных геометрических и термодинамических параметров, может значительно
увеличить общую энергетическую эффективность системы преобразования.
Ключевые слова: солнечная термодинамическая система, трубчатый теплоприёмный канал, наножидкость, математическая модель, численный алгоритм, метод
контрольного объема.

Вступ. Удосконалення існуючих та створення нових енергетичних технологій є невід’ємним елементом сталого розвитку суспільства. Сучасні енергетичні тренди базуються на широкому впровадженні альтернативних джерел
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енергії, серед яких найбільший потенціал мають сонячні енергетичні системи
[1]. Існують два основних типи перетворення сонячної енергії – пряме (фотоелектричне) та термодинамічне. Термодинамічне перетворення має переваги
з ефективності, надійності, дозволяє отримувати як тепло, так і електрику.
Більш того, при підвищенні потужності термодинамічних систем їх ефективність, на відміну від фотоелектричних систем, зростає [2]. Термодинамічні
системи поділяються на низькотемпературні (плаский сонячний колектор) та
високотемпературні. Високотемпературні сонячні термодинамічні установки
містять у своєму складі концентратори різних типів – параболоїд, параболоциліндр, лінзи Френеля та ін. Вибір геометрії концентратора визначає загальний температурний рівень системи, й на сьогодні найбільш поширеними в
світі є параболоциліндричні установки, які за даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IREA), генерують більш ніж 90% всієї термодинамічної сонячної електрики [3].
Система прийому параболоциліндричних сонячних станцій складається з
параболоциліндричного концентратора та трубчатого теплоприймального
каналу, розташованого в фокусі концентратора. В теплоприймальному каналі
рухається теплоносій, який нагрівається концентрованим сонячним потоком
та передає отриману теплоту для подальшого перетворення в паротурбінному
циклі. Тому актуальною є задача пошуку методів інтенсифікації конвективного теплообміну в теплоприймальному каналі, що призведе до підвищення
загальної ефективності термодинамічної системи, зменшення її розмірів та
вартості. Для інтенсифікації конвекції в теплоприймальному каналі широко
використовуються традиційні пасивні методи – введення в канал решітоктурбулізаторів, гвинтових вставок, генераторів хвиль тощо [4, 5]. Але розвиток нанотехнологій сприяє розвитку альтернативного методу покращення
конвективного теплообміну, що базується на застосуванні нанорідин в якості
перспективних теплоносіїв [6].
Нанорідина – це двофазне середовище з рівномірно розподіленими частинками нанометрового розміру. Додавання таких частинок дозволяє підвищити ефективність теплообміну базової рідини без принципової перебудови технологічного процесу. В якості наночастинок для теплоносія параболоциліндричних станцій можуть бути використані чисті метали Cu, Si [7] або оксиди
металів CuO, TiO2, Al2O3 ,SiO2 [8]. Крім того, дедалі популярними стають
нанорідини на основі вуглецевих нанотрубок [9].
Метою даної роботи є визначення перспектив використання в якості теплоносія параболоциліндричних станцій нанорідини на основі силіконової олії
Syltherm800 з наночастинками оксиду алюмінію Al2O3. Особливості теплообміну в каналі теплоприймача з таким теплоносієм було досліджено в [10] в
одновимірній постановці на основі балансових співвідношень. В роботі [10]
знайдено лише усереднені температурні показники системи прийму та доведено, що нанорідина Syltherm800/Al2O3 може бути більш ефективною, ніж
чиста Syltherm800, особливо при високих температурах. СFD моделювання
тепломасопереносу в теплоприймальному каналі параболоциліндричної ста18
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нції, що проведено в [11], показало підвищення до 10% загальної ефективності перетворення за рахунок додавання в Syltherm800 наночастинок Al2O3.
Незважаючи на відомі переваги, коштовні та громіздкі комерційні CFD пакети із закритим кодом не завжди зручні для моделювання та детального
аналізу отриманих результатів. В роботі створено власний комп’ютерний алгоритм для проведення числових досліджень по визначенню температурних
полів в Syltherm800/Al2O3, що рухається в трубчатому теплоприймальному
каналі. Цей алгоритм базується на розробленій математичній моделі енергопереносу, в якій враховано залежності теплофізичних властивостей нанорідини від температури та об’ємної концентрації наночастинок. Результати числових експериментів дозволять усвідомити можливість використання нанорідини Syltherm800/Al2O3 в якості теплоносія параболоциліндричних станцій.
Фізична та математична моделі. В загальній постановці вплив наночастинок на енергетичні властивості параболоциліндричної системи необхідно
досліджувати на основі задачі про енергомасоперенос теплоносія в круглій
трубі зі специфічними нелінійними граничними умовами на зовнішній поверхні, що визначають значення концентрованого теплового потоку та радіаційні й конвективні теплові втрати E  0,θ ,z,T  . Вважається, що на вході в
трубу з радіусом R та довжиною L подається теплоносій з фіксованою температурою TIN  const . На деякій відстані від входу формується температурний
профіль та профіль швидкості, які в загальному випадку є несиметричними.
На рис.1 схематично зображено фізичну модель розглянутої задачі.
E 0,θ ,z,T 
0
r
ТIN

R
z

wz (r)

E 0,θ ,z,T 
L

Рис. 1. Рух теплоносія в теплоприймальному каналі

Для обраної фізичної моделі математична модель має вигляд:
T (r ,θ, z ) 1 
T (r ,θ, z ) 1 
T (r ,θ, z )
wz (r )CР (T )ρ(T )

(rλ(T )
 2 (λ(T )
) , (1)
z
r z
z
r θ
θ
де r ,θ, z – циліндричні координати, м ; T– температура, К ; wz (r ) – профіль
м
швидкості руху теплоносія в каналі, ; Ср – питома теплоємність теплонос
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Дж
кг
; ρ – густина теплоносія,
; λ – теплопровідність теплонокг  К
м3
Вт
сія,
.
мК
Рівняння (1) доповнюється наступними граничними та початковими
умовами:
dT (0,θ, z )
 Е  0,θ, z, T  ,
при r  0, 0  θ  2π, 0  z  L :
(2)
dr
dT (0,θ, z )
 0,
при r  R, 0  θ  2π, 0  z  L :
(3)
dr
при z  0, 0  r  R, 0  θ  2π : T (r ,θ,0)  TIN  const .
(4)
сія,

Варто відзначити, що вибір профілю швидкості є важливою складовою
моделювання процесу теплообміну в рідині, яка рухається в каналі. Параболоциліндричні станції, як правило, працюють при ламінарному режимі течії
теплоносія, тому під час розрахунків обирався квадратичний профіль швидкості, що має вигляд
r2
(5)
wz (r )  2w(1  2 ) ,
R
м
де w – середня швидкість руху рідини в каналі, .
с
На першому етапі дослідження для аналізу побудованої математичної моделі, створення на її основі числового алгоритму та його верифікації розглядалась спрощена задача з граничними умовами першого та другого роду на
зовнішній поверхні теплоприймального каналу, що відповідають сталій температурі стінки TW  const та сталому тепловому потоку на її поверхні
E  const .
Апроксимація теплофізичних показників нанорідини. Суттєва залежність теплофізичних властивостей теплоносія від температури робить математичну модель (1) – (5) нелінійною. Крім того, додавання наночастинок в
базовий теплоносій кардинально змінює його теплофізичні показники, що, як
вважається, й приводить до підвищення теплової ефективності системи. Тому
розрахунок теплофізичних властивостей нанорідини є окремою задачею, яка
була розв’язана в даній роботі. Такий розрахунок складався з двох етапів. На
першому етапі були апроксимовані методом найменших квадратів дані експериментів по визначенню теплофізичних характеристик чистої Syltherm800
[12] у відповідному температурному інтервалі від 373 К до 673 К. Отримані
функції апроксимації для густини ρb , теплоємності Cpb та теплопровідності
λ b чистої Syltherm 800, як базової рідини, мають вигляд:
(6)
ρb T   1269.1  1.52T  0.0018T 2  1.67  10 6 T 3 ,
Cpb T   1108.16  1.707T ,
(7)
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(8)
λb T   0.1946  0.0002T .
На другому етапі були розраховані теплофізичні властивості нанорідини
Syltherm800/Al2O3 з різними концентраціями наночастинок. Функції апроксимації будувались в припущенні, що теплофізичні властивості наночастинок Al2O3 у вибраному інтервалі температур зберігають постійні значення,
Дж
кг
Вт
які дорівнюють Cp p  773
[13]. Тоді, у від, ρ p  3880 3 , λ p  36
кг  К
м
мК
повідності до [13], залежності теплофізичних властивостей нанорідини
ρnf ,Cpnf , nf від температури можна розрахувати як

ρnf T   1  φ  ρb T   φρ p ,
Срnf T  

1  φ  Cpb T  ρb T   φCp pρ p
,
1  φ  ρb T   φρ p

λ nf (T )  0.25[(3φ  1)λ p  (2  3φ)λ b (T )   T  ] ,

(9)
(10)

(11)

де  T   [(3φ  1)λ p  (2  3φ)λb (T )]2  8λb (T )λ p ; φ [0;1] – концентрація наночастинок відносно загального об’єму базової рідини.
Отримані температурні залежності (9) – (11) були введені в числовий алгоритм, етапи створення якого наведено нижче.
Числовий алгоритм та аналіз результатів комп’ютерного моделювання. Основу математичної моделі складає нелінійне параболічне рівняння
конвективного теплообміну (1), яке було розв’язано методом контрольного
об’єму з використанням неявної розрахункової схеми [14]. Кількість кроків
по радіусу обиралась відповідно до умов стійкості розрахункової схеми «за
потоком» та дорівнювала 700. Величина розрахункової сітки за довжиною
розраховувалась за значенням локального числа Пекле на кожному кроці по
координаті z та не перевищувало PeLOC  2 [14]. Залежність теплофізичних
властивостей нанорідини від температури та концентрації наночастинок враховувалась шляхом організації ітераційного процесу в радіальному напрямі
на кожному кроці за довжиною.
Комп’ютерний алгоритм було реалізовано на основі створеного Pythonкоду, за допомогою якого проведено параметричні числові експерименти по
визначенню розподілу температур нанорідини по радіусу і довжині та середньомасової температури в теплоприймальному каналі. Розрахунки проводились для чистої Syltherm800 та Syltherm 800/Al2O3 з об’ємною концентрацією
наночастинок 3%, 5% та 8%. Передбачалось, що теплоносій рухається в трубчатому теплоприймальному каналі з радіусом R  0.035м та довжиною
L  20м , температура теплоносія на вході в канал дорівнювала TIN  373K , а
м
його середня швидкість була w  0,048 , що відповідає числу Рейнольдса
с
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Re  2100 . Такі геометричні, динамічні та теплофізичні показники є стандартними для параболоциліндричних станцій [15].
На рис. 2 показано результати числових експериментів по визначенню середньомасової температури теплоносія в трубчатому теплоприймальному
каналі параболоциліндричної установки при щільності теплового потоку на
Вт
його зовнішній поверхні E  1000 2 .
м

Рис. 2. Середньомасова температура теплоносія вдовж каналу

На графіку для наочності представлено елемент каналу, де температурний
профіль вже сформований, тобто без врахування початкової ділянки, в якій
температури розглянутих теплоносіїв мало відрізняються. Як і очікувалось,
додавання наночастинок оксиду алюмінію Al2O3 в традиційний для сонячних
станцій теплоносій Syltherm800 сприяє підвищенню температури теплоносія,
що приводить до підвищення температурного градієнту в каналі та може
сприяти підвищенню теплової ефективності системи прийому. В роботі [16]
доведено, що інтенсифікація конвективного теплообміну, що призводить до
підвищення загального температурного рівня системи, відбувається за рахунок суттєвого збільшенню коефіцієнту теплопровідності нанорідин. Проведене дослідження показало, що для нанорідини Syltherm 800/Al2O3 з
об’ємною концентрацією 3%, 5% та 8% при температурі 473К спостерігається зростання коефіцієнту теплопровідності на 9.8%, 17.5% та 31.2%, відповідно, в порівнянні з чистою Syltherm800. В той же час, в ході детального
аналізу отриманих даних визначено, що теплоємність Syltherm800 при додаванні наночастинок Al2O3 падає, тому питання вибору оптимальних вхідних
геометричних та термодинамічних параметрів, які забезпечать підвищення
загальної енергетичної ефективності системи прийому, потребує додаткових
досліджень.
Верифікація результатів числового моделювання. Верифікація отриманих числових результатів проводилась шляхом порівняння з аналітичним
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розв’язком тестовою задачі, отриманим в [17]. Аналітичний розв’язок, який
було побудовано при незмінній температурі стінки каналу, має вигляд
T  r,z   TW 
az 
 r

,
(9)
  An J 0   n  exp   2n
2 
n 1
TIN  ТW
R
wR




2
 r
де Аn 
; J1  n  та J 0   n  – функції Бесселя першого роду;
n J1  n 
 R
n  kn R – рівняння для визначення характеристичних чисел kn ; а – коефіці-

м2
єнт температуропровідності теплоносія,
.
с
Порівняння числових та аналітичних даних проводилось для фізичної моделі, що описана вище, але теплофізичні властивості теплоносія вважались
сталими, а температура стінки дорівнювала температурі навколишнього середовища TW  288К  const . Завдяки тому, що ряд (9) швидко збігається, для
аналізу було обрано лише 10 перших його членів. Для такого випадку числові та аналітичні данні повністю співпадають. На рис. 3 та рис. 4 показано розподіл температур в чистому Syltherm800 вздовж каналу та в радіальному напрямі, відповідно.

Рис.3. Розподіл температури теплоносія вздовж каналу
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Рис. 4. Розподіл температури теплоносія в радіальному напрямі

Як видно з графіків, суттєві зміни температури теплоносія спостерігаються лише в області біля поверхні каналу. Це пов’язано з тим, що для проведення верифікації обиралась класична геометрія теплоприймального каналу,
яка розрахована для нагріву теплоносія концентрованим сонячним потоком
великої потужності. Вибір в якості зовнішнього впливу лише температури
навколишнього середовище приводить до незначних температурних градієнтів в рідині, які виразно проявляються лише біля стінки.
Висновки. В роботі проведено дослідження щодо перспектив використання нанорідини Syltherm800/Al2O3 в якості перспективного теплоносія параболоциліндричних сонячних станцій. В розроблену математичну модель введено залежності теплофізичних властивостей нанорідини від температури та
концентрації наночастинок, які були апроксимовані на основі даних експерименту. Створено комп’ютерний алгоритм та проведено числові експерименти по визначенню полів температур в теплоносії, що рухається всередині
теплоприймального каналу. Доведено, що додавання наночастинок Al2O3 в
традиційний теплоносій параболоциліндричних станцій Syltherm800 підвищує його середньомасову температуру і може сприяти, при оптимальному
виборі геометричних та термодинамічних проектних параметрів, зростанню
загальної теплової ефективності системи перетворення енергії Сонця. Розроблена математична модель та створений числовий алгоритм пройшли верифікацію шляхом порівняння з даними тестової задачі, що була розв’язана
аналітично.
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УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ
ДАНИХ ДЛЯ СКЛАДНОГО ШУМОВОГО ОТОЧЕННЯ
Запропоновано узагальнену математичну модель процесу обробки даних для
складного шумового оточення, сформованого шумом та аномальними значеннями.
Модель подана узагальненим функціоналом, що підлягає мінімізації та враховує
властивості розв’язку і відхилу розв’язку задачі обробки даних у припущенні лінійності системи їх формування. Зазначено особливості застосування та чисельної реалізації.
Ключові слова: математична модель, шумове оточення, аномальні значення.
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GENERALIZED DATA PROCESSING MATHEMATICAL MODEL
FOR COMPLICATED NOISE ENVIRONMENT
A generalized mathematical model of the data processing in a complex noise environment formed by noise and anomalous values is proposed. This model is represented by a
generalized functional that needs to minimize.
The generalized functional allows one to take into account the various properties of both
the solution and the solution residual of the data processing problem under the assumptions of the linearity of the data formation system, additivity of the measurement noise, and
probabilistic nature of the anomalous values.
The basis of the generalized functional is the quasi-extent functional, which depends on
three free parameters used to control its behavior to achieve its maximum efficiency. Applying this functional with a function that describes the solution residual of the data processing problem, one can obtain such a traditional criterion for the data processing as the
minimum mean-square error criterion, minimum absolute deviation criterion, and others.
Applying this functional with a function that describes a data processing problem solution,
one can obtain the various types of solution regularization.
Among them are quadratic regularization, least-absolute-deviation regularization, and
others. The conditions for obtaining the specific data processing models from the proposed
generalized model are indicated, and their descriptions are given. The features of applying
the quasi-extent functional to solve the problems of data approximation both with a linear
and nonlinear parameter are discussed.
The range of the methods for numerical minimization is outlined. The expediency of applying a "greedy" strategy for selecting the best values from the set of parameter trial values generated by solving the corresponding equations or systems of equations is emphasized.
Keywords: mathematical model, noise environment, anomalous values.
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Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ОБОБЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ШУМОВОЙ СРЕДЫ
Предложена обобщенная математическая модель процесса обработки данных для
сложной шумовой среды, сформированной шумом и аномальными значениями. Модель представлена обобщенным функционалом, который подлежит минимизации и
учитывает свойства решения и невязки решения задачи обработки данных в предположении линейности системы их формирования. Указаны особенности применения и численной реализации.
Ключевые слова: математическая модель, шумовая среда, аномальные значения.

Вступ. Розробка систем обробки вимірювальної інформації з об’єкта досліджень звичайно наштовхується на загальну проблему ефективної обробки
отримуваних даних. Це продиктовано необхідністю мінімізації методичної
похибки, зумовленої неадекватністю об’єкта вимірювання та його моделі,
прийнятою при вимірюванні. На практиці розв’язання цієї проблеми є складним завданням як через розмаїття моделей шумів та ймовірних завад природного і штучного походження, так і через відсутність узагальненої моделі обробки спотворених даних, яка придатна до різних шумових оточень і до врахування властивостей отримуваних даних та/або властивостей розв’язку. Так,
на даний час у повній мірі розв'язана проблема ефективної обробки даних,
отримуваних у простому шумовому оточенні, сформованому шумом відомої
статистичної природи. Але на даний час недостатньо досліджена проблема
ефективної обробки даних, отримуваних у складному шумовому оточенні,
сформованому шумом і аномальними значеннями. Це пояснюється тим, що
статистична природа таких даних відома не повністю, що, з одного боку, обмежує застосування відомих статистичних підходів, але, з іншого боку, надає
стимул до розробки нових критеріїв, математичних моделей, обчислювальних методів та алгоритмів обробки даних. Сьогодні основні напрямки досліджень у цій галузі становлять робастна обробка даних [7; 9; 12] і неквадратична регуляризація [4; 6; 8; 11].
Подана стаття присвячена розробці узагальненої математичної моделі процесу обробки даних для систем обробки вимірювальної інформації. Підґрунтям цієї моделі є вимога з мінімізації протяжності функції, використовуваної
для пошуку розв’язку, яка означена як критерій мінімуму протяжності [1,2].
Для практичних застосувань найбільш ефективною варто вважати імплементацію цього критерію в нестрогій формі через концепцію вартісних функцій
шляхом побудови їх певної "універсальної" множини [5; 10]. За цих умов, застосування зазначеного критерію до відхилу розв’язку відповідає ідеї робастної обробки даних, а до розв’язку чи до певної функції розв’язку – ідеї неквадратичної регуляризації. У сукупності це дозволяє побудувати узагальнену модель обробки даних, яка вдосконалює розробку систем обробки вимірювальної інформації з належними характеристиками як щодо шумового
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оточення, так і щодо властивостей отримуваних даних та/або результатів їх
обробки.
Постановка задачі. Нехай дані вимірювань сформовані лінійною системою та спотворені адитивним шумом і аномальними значеннями під час їх
реєстрації, тобто:
 Au  ξ with probability (1  p)
,
g
with probability p
 η

(1)

де g - вектор значень отриманих даних; A - матриця, що відповідає прямому
лінійному оператору, який описує процес формування даних; u - вектор, що
описує шуканий розв’язок задачі обробки даних; ξ- вектор, що описує випадкову реалізацію шуму; η- вектор, що описує випадкову реалізацію аномальних значень, які виникають незалежно з імовірністю p . Постановка задачі
полягає в побудові узагальненої моделі процесу обробки отриманих даних
(1), яка має поєднувати моделі обробки даних як для задач традиційної та робастної апроксимації даних заданими параметричними моделями, так і для
обернених задач із прямим лінійним оператором за умов наявності в даних
випадкових помилок, спричинених шумом, та аномальних значень.
Метод розв’язання. Уведемо у розгляд функціонал:




E [ f ( x)] 

  [ f ( x)]dx ,
S

(2)



де вартісна функція [5; 10]
(3)
S ( x)  kS  [(1 | x |q / q )/ q  1]
залежить від трьох вільних параметрів   0 ,     1 , 0  q   та де   q ,
kS  1/ [(1 | xH |q / q )/ q  1] і S ( xÍ )  1 . Граничні переходи з (3) за вільними
параметрами  ,  , q для xH  1 дають наступні результати:
 | x | ; 0    1
q
lim S ( x) | x | ;
;
lim S ( x)  

0

(
x
);





0

q
q
lim S ( x)  k1  ln(1 | x | /  ) ; lim S ( x)  ( x) ;
(4)
0



lim S ( x)  k2  [(1 | x | /  )
q

1

q 1/ q

 1] ;

x2
lim S ( x)  k3  2
,
2
2
x


q 2

де k1  1/ ln(1  1/ q ) , k2  1/ [(1  1/ q )1/ q  1] , k3  1   2 та де (0)  0 ;
( x)  1 if x  0 – "0-1" функція, що має сенс характеристичної функції
множини. В [3] зазначено, що інтеграл Рімана від характеристичної функції
множини може бути названий протяжністю цієї множини. З цієї причини в
подальшому розгляді функціонал (2) згадується як функціонал квазіпротяжності множини ненульових значень функції f ( x) , або скорочено як функціо28
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нал квазіпротяжності функції f ( x) . З (4), зокрема, випливає, що граничними
випадками функціонала (2) є норми просторів L p ; 1  p   , квазінорми ненормованих просторів L p ; 0  p  1 , 1-норма (один-норма) простору L0 , а також інші функції. Через широкий спектр породжуваних функцій, множину
вартісних функцій, яка утворюється на основі (3), було запропоновано називати "супермножиною вартісних функцій" [5; 10].
Вартісну функцію (3) можна модифікувати таким чином, щоб усунути залежність її параметра  , відповідального за згладжування значень аргументу, від параметрів  і q . Така модифікація полягає у перерахунку значення
 відносно значення  log , заданого для   0 , з метою вирівнювання значень других похідних вартісних функцій в нулі, що для xH  1 здійснюється
шляхом розв'язання нелінійного рівняння:

q
 q
.
(5)
q
q / q
q
 [(1  1 /  )  1] log ln[1  1 / log
]
З (5) випливає, що узагальнена вартісна функція модифікованої множини
для випадку    прямує до узагальненої функції Мєшалкіна:
M ( x)  k4  [1  exp( | x |q / qM )] ; де k4  1/ [1  exp( | xH |q / qM )] , 0  q   ,
M ( xÍ )  1 та де  M  0 розраховується з  log шляхом розв'язання нелінійного
рівняння, аналогічного (5). У свою чергу, для узагальненої функції Мєшалкіна виконуються такі граничні переходи (для xH  1 ): якщо 0  q   , то
lim M ( x)  ( x) та lim M ( x) | x |q ; якщо   0 , то lim M ( x)  ( x) ; якщо


0

0    xH   ,

lim M ( x)
q 

| x| 

то

lim M ( x)
q

q 0

| x|

 0,

lim M ( x)
q

| x| 

 (e  1) / e  0,63

та

 1. Останнє означає, що за цих умов мінімізація функціонала

(2) для функції відхилу розв'язку відповідає критерію обробки даних, за яким
необхідно знаходити максимум гістограми значень даних з шириною колодязів 2 . Утім для великих значень q  50 зазначена множина і модифікована
множина вартісних функцій майже не відрізняються, і для таких випадків побудова модифікованої множини не є доцільною. В цілому можна зробити висновок про те, що функціонал (2) дозволяє реалізовувати велику кількість
критеріїв обробки даних, які можна вживати як до відхилу розв'язку (якщо
функція f ( x) описує відхил розв'язку), так і до розв'язку задач (якщо функція f ( x) описує розв'язок) обробки даних. Варто зазначити, що для практичних чисельних розрахунків важливим є дискретний випадок представлення
та обробки даних, для якого функціонал (2) приймає вигляд:
N
E  [ f n ]   n1 S [ f n ] , де N - кількість дискретних відліків f n функції f ( x)
вздовж осі аргументу x .
З урахуванням (1)-(5), узагальнену модель процесу обробки даних доцільно побудувати у вигляді:
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min{1E1 [ Au  g]   2 E2 [Tu]} ,

(6)

u

де E1 [...] і E2 [...] – функціонали квазіпротяжності відхилу розв'язку та розв'язку зі своїми значеннями вільних параметрів, відповідно; T - лінійний
оператор (матриця), що задає апріорні відомості про розв'язок задачі обробки; 1 та  2 - вагові коефіцієнти. З урахуванням (4), узагальнена модель (6)
може трансформуватися у багато різних моделей обробки даних, що надає
гнучкість в її використанні. Зокрема, вона може трансформуватися у традиційну модель апроксимації даних без використання апріорних відомостей
щодо функції розв'язку (коли  2  0 , A  I , де I - тотожний оператор, а розв'язок u задано моделлю з невеликою кількістю невідомих параметрів), модель розв'язання обернених задач із прямим лінійним оператором, розв'язок
яких має малу протяжність (коли T  I ), модель чисельного диференціювання зашумлених даних з викидами (коли A - оператор антидиференціювання,
T  D , де D – оператор диференціювання та 2   й q2  2 ), модель екстраполяції просторового спектра точкових джерел без урахування відхилу розв'язку (коли 1  0 і T  I , а розв'язок задано сумою Фур'є-перетворень відомої та екстрапольованої частин спектра), традиційну модель згладжування
даних (коли A  I , T  Dr , де Dr – оператор диференціювання r –го порядку,
1   , q1  2 , 2   , q2  2 ) та інші. Серед зазначених моделей практично
важливими є математичні моделі процесів апроксимації та розв'язання обернених задач із прямим лінійним оператором.
Математична модель процесу апроксимації даних, яка побудована за критерієм мінімуму протяжності відхилу даних g від апроксимуючої функції
u(θ) , де θ - вектор шуканих невідомих параметрів, випливає з (6) у припущенні  2  0 і A  I та має таку стислу форму запису:

min E  [g  u(θ)] .

(7)

θ

Для дискретного випадку розгорнутий запис (7) на основі (3) для   0 є:
N

min{kS  [(1 | g n  un (θ) |q /  q )/ q  1]} 
θ

n 1

N

 min{k  [(1 | g n  un (θ) | /  ) ]}
q

θ

,

(8)

q / q

n 1

де k  1 для 0    1 та k  1 для     0 , і для   0 є:
N

min  ln(1 | g n  un (θ) |q /  q ) .
θ

(9)

n 1

На основі (7) у стислій формі запису можна подати окремі математичні моделі процесу апроксимації даних, які отримуються шляхом заміни u(θ) на відповідні вирази моделей даних. Крім цього, використовуючи (4), з (8)-(9)
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отримуються такі традиційні моделі, як min || g  u(θ) ||22 , min || g  u(θ) ||1 та
θ

θ

інші.
Математична модель процесу розв'язання обернених задач із прямим лінійним оператором, розв'язок яких має малу протяжність, випливає з (2) у
вигляді задачі мінімізації функціонала, який є унормованою (через параметр
регуляризації    2 / 1 ) сумою функціоналів квазіпротяжності відхилу
розв’язку та квазіпротяжності розв’язку. Її стисла форма запису є:
(10)
min{E1 [ Au  g]  E2 [u]} ,
u

а розгорнута форма запису отримується за допомогою (2) та (3). Видно, що
для моделі (10) виникають дві групи вільних параметрів, де одна група відповідає функціоналу квазіпротяжності E1 , а друга група – функціоналу E2 .
Крім цього, додатковим параметром налаштування такого процесу обробки
даних є параметр регуляризації  . Враховуючи граничні переходи (4), з (10)
отримуємо
такі
традиційні
моделі:
min{|| Au  g ||22  || u ||22} ,
u

min{|| Au  g ||  || u ||1 } та інші. Модель (10) в певному сенсі узагальнює (7) і
u

2
2

є основою для розробки методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних
рівнянь з розрідженим вектором розв'язку та з погрішностями і грубими помилками у векторі вільних членів, а також методів екстраполяції просторового спектра точкових джерел.
Аналіз одержаних результатів. Основними властивостями функціонала
квазіпротяжності (2) є його невід’ємність та обмеженість для будь-якої обмеженої функції на скінченному інтервалі спостереження, а також його можливість трансформуватися у інші, зокрема, традиційні функціонали обробки
даних шляхом зміни значень його вільних параметрів. Останнє визначає
окремі властивості функціонала квазіпротяжності для заданих значень його
вільних параметрів. Такими, наприклад, є наступні. Якщо   0 ; 0    1 , то
функціоналом квазіпротяжності є квазінорма || ...||01 , яка за умови відсутності шуму в даних утворює мінімуми цільової функції у формі гострих «шипів» донизу, а за умови наявності шуму – у формі шипів донизу зі згладженим вістрям. Аналітично було отримано, що для лінійного параметра моделі
даних і випадку адитивного спотворення шумом його справжнього значення
згладжування шипів відбувається у відповідності із законом розподілу шуму.
За цих умов математичне очікування функціонала квазіпротяжності за множиною реалізацій шуму є його згорткою із законом розподілу шуму, яка веде
до розмиття мінімумів зі зменшенням їх глибини та їх розширенням. Чисельне моделювання підтвердило ефект згладжування мінімумів як для цього випадку, так і для випадку адитивного шуму, що накладався на дані. Аналогічний ефект згладжування отримано також і для шумів імпульсного типу із законом розподілу Коші та із меридіанним законом розподілу. Для нелінійного
параметра, яким була частота синусоїди, функціонал квазіпротяжності через
обмеженість значень синусоїди породжував цільову функцію з великою кіль31
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кістю неглибоких мінімумів, які складали певний фоновий рівень її значень,
та з відносно вузьким і глибоким глобальним мінімумом, глибина якого суттєво зменшувалася тільки за умови суттєвого зростання шуму (коли відношення амплітуди синусоїди до параметра масштабу шуму убувало до одиниці). Утім для нелінійного параметра, яким був коефіцієнт затухання в експоненціальній моделі даних, функціонал квазіпротяжності породжував цільову
функцію з необмеженим зростанням її значень у разі необмеженого зростання відхилу даних від їх моделі. Загалом, залежно від моделі даних та від значень своїх вільних параметрів функціонал квазіпротяжності мав відповідну
поведінку в околицях локальних мінімумів та "на нескінченності". Крім того,
функціонал (2) уможливлював отримання декількох значень невідомого параметра.
Аналіз ефективності методів чисельної мінімізації функціонала квазіпротяжності показав, що коло цих методів обмежено методами оптимізації нульового порядку, які придатні для знаходження декількох локальних мінімумів, а також методами градієнтного спуску та спряжених градієнтів. Чисельну реалізацію цих методів доцільно ґрунтувати на «жадібній» стратегії використання множини пробних значень шуканих параметрів, які отримуються в
результаті розв'язання відповідних рівнянь чи систем рівнянь, або множини
пробних значень кроку уздовж напрямку спуску.
Висновки. Запропоновано та обґрунтовано узагальнену модель процесу
обробки даних, виконуваної через розв'язання апроксимаційних задач та обернених задач із прямим лінійним оператором, яка враховує розмаїття моделей шумів і ймовірних завад та властивості отримуваних даних або результатів їх обробки. Аналітичні виведення та чисельне моделювання розкривають
широкі потенційні можливості використовуваного в цій моделі функціонала
квазіпротяжності для розв'язання задач із лінійними та нелінійними параметрами за відсутності і за наявності шуму різної статистичної природи та аномальних значень.
Запропонована узагальнена модель дозволить підвищити ефективність
процесу обробки даних для складних шумових оточень, сформованих шумом
і аномальними значеннями, та удосконалить розробку систем обробки вимірювальної інформації з належними характеристиками щодо поточних шумових оточень й властивостей даних та/або результатів їх обробки.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКЦІЙНО-ІТЕРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НЕЙМАНА ДЛЯ КВАЗІЛІНІЙНОГО
ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ З ПАРАМЕТРОМ
Для розв’язання залежного від числового параметра квазілінійного еліптичного
рівняння другого порядку з граничними умовами Неймана теоретично обґрунтовано проекційно-ітераційний процес, оснований на методі скінченних різниць
і ітераційному методі Ньютона. Запропоновано ефективну обчислювальну схему
проекційно-ітераційного методу на основі скінченно-різницевого методу та ітераційного процесу, подібного до методу Ньютона (із заміною оберненого оператора до похідної на близький до нього оператор в кожній точці процесу).
Ключові слова: квазілінійне параметричне рівняння, граничні умови Неймана,
скінченно-різницева схема, проекційно-ітераційний процес, збіжність.
L.L. Hart
Oles Honchar Dnipro National University

SUBSTANTIATION OF THE PROJECTION-ITERATION APPROACH
TO SOLVING THE NEUMANN PROBLEM FOR A QUASILINEAR
ELLIPTIC EQUATION WITH A PARAMETER
To solve a quasilinear second-order elliptic equation, depending on a numerical parameter, with Neumann boundary conditions, a projection-iteration process is theoretically substantiated, combining the ideas of the finite-difference method and the Newton iterative
method. An efficient computational scheme of the projection-iteration method is proposed
based on the finite-difference method and a Newton-like method (with the replacement of
the inverse operator to the derivative by an operator close to it at each point of the process).
The paper investigates the problem of the existence, location and approximate finding
solutions to elliptic quasilinear parametric problems. For this, we propose to use the projection-iteration method based on the finite difference method as a projection (approximation) type method and a Newton-like iterative process. The essence of the proposed approach is to replace the differential problem with a sequence of finite-difference problems
approximating it on a set of refining grids and to apply a Newton-like iterative method to
each of the “approximate” problems. Moreover, we propose to construct only a few approximations to the solution for each of the "approximate" problems and to take the last of
this approximations, using piecewise linear interpolation, as the initial approximation in
the iterative process for the next "approximate" problem. The sequence of corresponding
piecewise linear interpolants we consider as a sequence of approximations to the solution of
the original differential problem. We also discuss the advantages of the proposed approach
over traditional methods.
Key words: quasilinear parametric equation, Neumann boundary conditions, finitedifference scheme, projection-iteration process, convergence.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННОГО ПОДХОДА
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ НЕЙМАНА ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРОМ
Для решения квазилинейного эллиптического уравнения второго порядка, зависящего от числового параметра, с граничными условиями Неймана теоретически
обоснован проекционно-итерационный процесс, сочетающий идеи метода конечных
разностей и итерационного метода Ньютона. Предложена эффективная вычислительная схема проекционно-итерационного метода на основе конечно-разностного
метода и итерационного процесса, подобного методу Ньютона (с заменой обратного
оператора к производной на близкий к нему оператор в каждой точке процесса).
Ключевые слова: квазилинейное параметрическое уравнение, граничные условия
Неймана, конечно-разностная схема, проекционно-итерационный процесс, сходимость.

Вступ. Теорія нелінійних рівнянь у частинних похідних в даний час є одним з напрямків теорії диференціальних рівнянь, що найбільш активно розвивається. Нелінійні диференціальні рівняння виникають у багатьох задачах
сучасного природознавства, соціальних і технічних наук, промислових виробничих процесах. Важливість вивчення таких рівнянь особливо велика зараз,
коли існує абсолютна необхідність моделювання і вивчення процесів, що відбуваються в неоднорідних активних середовищах, в умовах широкого діапазону температурних змін, високих навантажень і великих деформацій [1–
3]. Теорія нелінійних диференціальних рівнянь тісно пов’язана з багатьма
областями математики, фізики та інших наук. З одного боку, нелінійні рівняння моделюють багато явищ, що вивчаються в природничих науках (електромагнетизм, нелінійні рівняння Максвелла) або соціальних науках (фінансові ринки, нелінійна модель Блека-Шоулза), збагачуючи теорію нелінійних
рівнянь новими проблемами, а з іншого боку, вони служать важливим джерелом їх розвитку [1, 4, 5].
Багато які усталені процеси різного фізичного походження (стаціонарні задачі теплопровідності і дифузії, задачі про розподіл струму в провідному середовищі, задачі електростатики та магнітостатики, теорії пружності, теорії
фільтрації та ін.) приводять до диференціальних рівнянь у частинних похідних еліптичного типу. З крайовими задачами для еліптичних нелінійних рівнянь тісно пов’язані численні проблеми геометрії, варіаційного числення і
механіки. Дослідженню можливості розв’язання крайових задач для рівнянь
еліптичного типу та вивченню якісних і конструктивних властивостей їх
розв’язків присвячені монографії І.Н. Векуа, І.В. Біцадзе, О.А. Ладиженської
і Н.Н. Уральцевої, Д. Гільберга і Н. Трудінгера, І.В. Скрипника, М.С. Бергера
та інших авторів. Щорічно публікується велика кількість статей з нелінійних
еліптичних рівнянь, присвячених як теоретичним дослідженням, так і застосуванням, в тому числі розробці наближених методів розв’язання цих рівнянь
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і пов’язаних із ними задач оптимального керування [6–9].
З огляду на складність математичних постановок зазначених класів задач,
під час їх розв’язання найбільш широко використовуються наближені (особливо чисельні) методи і алгоритми, серед яких виділяють проекційні і ітераційні, а також деякі комбіновані підходи, що поєднують ідеї останніх і мають
певні переваги перед ними. Існує велика кількість наближених методів і алгоритмів розв’язання зазначених класів задач, але їх наявність не виключає
можливості створення нових, більш ефективних методів і вдосконалення існуючих.
Збільшення ефективності алгоритмів є однією з актуальних задач сучасної
інформатики. Оскільки ітераційні методи, незважаючи на показникову швидкість збіжності та прості обчислювальні схеми, мають обмежену область застосування, а проекційні методи, маючи широку область застосування, характеризуються степеневою швидкістю збіжності (іноді досить повільною) та
обчислювальною нестійкістю, то ефективний синтез проекційних і ітераційних методів, зумовлений потребою усунення властивих їм недоліків, теоретичне обґрунтування і аналіз відповідних чисельних алгоритмів утворюють
важливий напрям у розвитку сучасної теорії алгоритмів та обчислень.
Спроби підвищення ефективності проекційних і ітераційних методів під
час розв’язання різних класів рівнянь привели до виникнення різноманітних
змішаних підходів, представлених в працях Г. Ермана, Г.М. Вайнікко,
В.В. Петрішина, Х. Гаєвського, Р. Клюге, В.В. Іванова, В.П. Танани,
А.Ю. Лучки, Т. Чена, М. Седдека, в групі багатосіткових методів
В. Хакбуша, Р.П. Федоренкa, В.В. Шайдурова, а також у роботах
А.Б. Бакушинського,
М.Д. Бабича,
Я.Д. П’янило,
Б.Г. Габдулхаєва,
С.Д. Балашової, Ю.Д. Федоренка, Е.Л. Гарт та інших авторів. Короткий огляд
відповідних наукових джерел можна знайти, наприклад, в [10].
Дана робота є продовженням досліджень так званих проекційноітераційних методів, що засновані на принципі будь-якої апроксимації вихідної задачі послідовністю наближених задач, визначених на підпросторах основного простору (або на просторах, ізоморфних підпросторам основного
простору) з подальшим застосуванням ітераційних методів для їх наближеного розв’язання. Основна ідея проекційно-ітераційних методів розв’язання
операторних рівнянь першого роду полягає в наступному [11]. Рівняння виду
Au  f
(1)
з нелінійним оператором A , діючим в банаховому просторі X ( f  X – відомий елемент), що має розв’язок и  X , апроксимують послідовністю наближених рівнянь
An un  f n , n  1,2,... ,
(2)
де An  нелінійний оператор, діючий на підпросторі X n основного простору
( X1  X 2  ...  X n  ...  X ; X1   ). Для розв’язання наближених рівнянь
(2) використовують деякий ітераційний метод, причому для кожного з цих
рівнянь знаходять лише декілька наближень un( k ) (k  1,2,..., kn ) , останнє з
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яких un( kп ) обирають за початкове наближення un(0)1 в ітераційному процесі для
наступного, (п  1) -го наближеного рівняння. Послідовність {un( kn ) }n1  X розглядають як послідовність наближень до розв’язку и  рівняння (1). Такий
підхід до знаходження наближеного розв’язку вихідного рівняння, природно,
усуває труднощі, що виникають під час розв’язання того ж рівняння звичайним проекційним методом, а також полегшує вибір належного початкового
наближення в порівнянні з розв’язанням вихідного рівняння звичайним ітераційним методом.
Під час розв’язування практичних задач, які приводять до операторних рівнянь виду (1) в банаховому просторі X , найчастіше зустрічається випадок,
коли наближені рівняння задаються не в підпросторах X n  X основного
~
простору, а в деяких просторах X n , ізоморфних до них ( n  1, 2,...). Якщо позначити через  n лінійний оператор, який здійснює взаємно однозначне ві~
дображення X n на X n , через n   n Pn  лінійний оператор, що є розширенням  n на весь простір X , де Pn  оператор проектування X на X n
( Pn2  Pn , Pn  1 ), то замість рівнянь (2) можна розглядати послідовність наближених рівнянь виду
~
~
An u~n  f n , n  1, 2,...,
(3)
~
~
де An  нелінійний оператор, що діє в просторі X n , ізоморфному X n  X ,
~
причому An   n An  n1 , un  nun , f n  n f n   n Pn f . Так само, як у випадку, коли наближені рівняння задані в підпросторах X n  X , для розв’язання
наближених рівнянь (3) можна використовувати ітераційні методи, причому
будувати для кожного цих рівнянь лише декілька наближень
1 ( kп )
за початкове наблиun( k ) (k  1,2,..., kn ) і обирати елемент un(0)
1   п1 п un
ження в ітераційному процесі для наступного (п  1) -го рівняння (3). У ролі
послідовності наближень до розв’язку и  рівняння (1) в цьому випадку прийнято розглядати послідовність {n1un( kn ) }n1  X .
У даній роботі досліджується питання про можливість застосування проекційно-ітераційного підходу до розв’язання задачі Неймана для квазілінійного (тобто лінійного відносно старших похідних невідомої функції) еліптичного диференціального рівняння другого порядку з двома незалежними змінними і числовим параметром. Пропонований підхід заснований на поєднанні
ідей методу скінченних різниць як методу проекційного типу і ітераційного
методу Ньютона.
Постановка задачі. Нехай у квадраті G  G    {( x, y) : 0  x, y   } задане рівняння



L u ()   u   ( pF )  (qF )    f ( x, y ) , ( x, y)  G
(4)
y
 x

з крайовими умовами другого роду
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u

n

( x , y )

 0.

(5)

2
2
 лінійний диференціальний оператор Лапласа;   число
x 2 y 2
вий параметр; F  F ( x, y, u, p, q) , f ( x, y)  задані функції для ( x, y)  G ;
u 
u
, q
; n  зоu  u()  u( x, y; )  шукана функція на області G , p 
y
x
внішня нормаль до межі  . Нехай функція F неперервна і обмежена разом із
похідними другого порядку в області свого визначення, а f ( x, y) така, що
Тут  

 f ( x, y) dxdy  0

(остання вимога випливає на підставі формули Гріна і (5) з

G

рівності

 L u dxdy  0 ). Рівнянням типу (4) є, наприклад, рівняння мінімальG

ної поверхні або рівняння, що виникає в задачах пластичного кручення [12].
Безпосереднє розкриття виразу в лівій частині рівняння (4) дає
 2u
 2u
Lu()  (1  A ( x, y, u, p, q))
 B ( x, y, u, p, q)

x 2
xy
 2u
 (1  C ( x, y, u, p, q))
 D ( x, y, u, p, q) , ( x, y)  G ,
(6)
y 2
де
F
F
F
F
q,
AF
p, B 
p
q, C  F 
q
p
q
p
F
F
F 2
D
p
q
( p  q2 ) .
x
y
u
Будемо вважати, що для всіх ( x, y)  G виконується нерівність
B 2  4 A C  0 , тобто L  квазілінійний еліптичний диференціальний оператор.
Перепишемо рівняння (4) у вигляді
A u()  T u   Q u  f ,
(7)
де



Au   Lu , Tu  u , Q u   ( pF )  (qF )  , ( x, y)  G .
(8)

x

y



Будемо розглядати це рівняння в просторі X  L2 (G ) з нормою

|| u || X 

 u

2

( x, y ) dxdy ,

G

який складається з функцій u  L2 (G ) , що задовольняють граничну умову (5)
і умову
(9)
 u( x, y) dxdy  0 .
G
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Областю визначення D( A)  X оператора A будемо вважати множину функцій u  L (G ) , які мають узагальнені похідні з L (G ) до другого порядку
2

2

включно. Нагадаємо, що функцію  j ( x1 , x2 )  L1 (G ) називають узагальненою
похідною першого порядку функції u ( x1 , x2 ) за змінною x j ( j  1, 2) в області G , якщо існує така послідовність функцій {u ( k ) ( x1 , x2 )} , неперервнодиференційованих в G , що для будь-якої області  , []  G виконуються
граничні співвідношення

 u


(k )

( x1, x2 )  u ( x1, x2 ) dx1dx2  0 ,
k 




u ( k )
( x1 , x2 )   j ( x1 , x2 ) dx1dx2  0 ;
k 
x j

узагальнені похідні  2 u xi x j ,  3u xi  2 x j ,… вищих порядків визначаються
за індукцією і не залежать (майже скрізь) від порядку диференціювання [13].
Якщо оператор A диференційований за Фреше в деякій замкненій кулі
S (u (0) , R)  {u  X : || u  u (0) ||  R} простору X  L2 (G ) і його похідна Фреше
А(и ) неперервно оборотна в цій кулі, то для розв’язання рівняння (7) можна
використовувати як класичний метод Ньютона
(10)
u ( k 1) ()  u ( k ) ()  [ A(u ( k ) )]1 ( Au ( k ) ()  f ), k  0,1,... ;

u (0) ()  u (0)  Х ,
так і ітераційний процес, подібний до методу Ньютона
u ( k 1) ()  u ( k ) ()  [T (u ( k ) )]1 ( Au ( k ) ()  f ), k  0,1,... ;
(11)
u (0) ()  u (0)  Х ,
де u (0)  u (0) (0) – наближений розв’язок рівняння (7) за   0 [13].
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування проекційно-ітераційного
підходу, основаного на методі скінченних різниць як методі проекційного
(апроксимаційного) типу і ітераційному процесі (11), подібному до метода
Ньютона, для дослідження питання про існування, область розташування і
наближене відшукання розв’язку u  u ( x, y; ) задачі (4), (5).
Скінченно-різницева апроксимація диференціальної моделі. Апроксимуємо диференціальне рівняння (4) (або, що те ж саме, (7), (8)) за допомогою
методу скінченних різниць [14] послідовністю сіткових рівнянь
 n uij   n uij   f ( xi , y j ) , ( xi , y j )  n , n  1, 2,...
(12)
на сукупності прямокутних рівномірних (для простоти) сіток, що подрібнюються:
n  n   n  {( xi , y j )  G : xi  ih1( n) , i  0, N1( n) ; y j  jh2( n) , j  0, N 2( n) } ,
h1( n)   N1( n) , h2( n)   N 2( n) , hn  (h1( n) , h2( n) ) ;
N1( n 1)  N1( n) , N 2( n 1)  N 2( n) , n  1, 2,...; N 1(1)  0 , N 2(1)  0 .
На систему сіткових рівнянь (12) при кожному n  1, 2,... можна дивитись
як на «наближене» рівняння виду
39
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~
~
~
~
Anu~n ()  Tnu~n   Qnu~n  f n ,
~
задане в скінченновимірному просторі X n  H hn з нормою

|| u~n || X~ 

N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

 

n

i 0

j 0

(13)

uij2 h1( n ) h2( n ) ,

який складається з сіткових функцій двох змінних u~n  {uij }

i 0 , N1( n ) , j 0 , N 2( n )

,

uij  u ( xi , y j ) , визначених на сітці n і задовольняючих граничну умову
Bn uij

а також умову

N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

 

i 0

j 0

( xi , y j ) n

0,

(14)

uij h1( n ) h2( n )  0 . Тут Bn  різницевий аналог оператора

диференціювання за нормаллю в (5). Дотримуючись позначень [14]
ui 1, j  uij
uij  ui 1, j
ui , j 1  uij
uij  ui , j 1
,
,
,
,
(uij ) x 
(
u
)

(
u
)

(
u
)

ij x
ij y
ij y
h1( n )
h2( n )
h2( n )
h1( n )
де uij  u ( xi , y j ) , ( xi , y j )  n , можна дати на підставі (5)-(8) наступні представлення для різницевих операторів в (12) (або, що те ж саме, (13)) і в (14):
Tnun   nuij   (uij ) xx  (uij ) yy , ( xi , y j )  n ;
(15)







1
 A( xi , y j , uij ,(uij ) x ,(uij ) y )  A( xi , y j , uij ,(uij ) x ,(uij ) y )  (uij ) xx 
2
 B ( xi , y j , uij , (uij ) x , (uij ) y )  B ( xi , y j , uij , (uij ) x , (uij ) y )(uij ) xy 

Qnun   nuij  

 C ( xi , y j , uij , (uij ) x , (uij ) y )  C ( xi , y j , uij , (uij ) x , (uij ) y )(uij ) yy 

 D ( xi , y j , uij , (uij ) x , (uij ) y )  D ( xi , y j , uij , (uij ) x , (uij ) y ),

( xi , y j )  n ;

(ui 2  4ui1  3ui0 ) (2h2( n ) )  0,
0  i  N 1( n ) ,

(n)
(n)
(ui , N 2( n )  2  4ui , N 2( n ) 1  3ui , N 2( n ) ) (2h2 )  0, 0  i  N 1 ,
Bn uij  
(n)
0  j  N 2( n ) ,
(u 2 j  4u1 j  3u0 j ) (2h1 )  0,
(u ( n )
 4u N ( n ) 1, j  3u N ( n ) , j ) (2h1( n ) )  0, 0  j  N 2( n ) .
 N1  2, j
1
1
~
Підпростори X n  X , ізоморфні просторам X n , визначимо як простори
кусково-сталих функцій

u n ( x, y ) 
де

 ij( n) ( x, y )

N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

 

i 0

j 0

uij  ij( n ) ( x, y ) , ( x, y)  G ,

(16)

 характеристична функція комірки

Gij( n)  {( x, y)  G : xi  x  xi 1 , y j  y  y j 1}
сіткової області n . Функція (16), вочевидь, в усіх точках такої комірки
приймає однакові значення, рівні uij . Легко бачити, що || un || X  || u~n || X~ n , тоб40
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~
то простори X n і X n ізометричні ( n  1, 2,...). Оператор  n , що переводить
~
X n на X n , визначимо як оператор, який кожній функції un ( x, y)  X n виду
(16) ставить у взаємно однозначну відповідність сіткову функцію
~
 n1  оператор, що
u~n  {uij }
( n)
( n )  X n , uij  u n ( xi , y j ) , ( xi , y j )  n ;
i 0 , N1 , j 0 , N 2

здійснює зворотне відображення. Ясно, що ||  n ||  ||  n1 ||  1 , n  1, 2,.... Що
стосується оператора n , то він кожній функції u( x, y)  L2 (G) ставить у від~
повідність сіткову функцію u~n  {uij }
uij  u( xi , y j ) ,
( n)
( n)  X n ,
i 0 , N1 , j 0 , N 2

( xi , y j )  n , а оператор Pn   n1  n проектування на підпростір X n будь-яку
функцію u( x, y)  L (G ) переводить у функцію u ( x, y)  X виду (16).
2

n

n

Проекційно-ітераційна реалізація методу Ньютона та його модифікацій. Застосуємо до розв’язання «наближених» рівнянь (13) (або, що те ж саме, скінченно-різницевих задач (12), (14)) ітераційний метод Ньютона (10) за
описаним вище принципом: побудуємо для кожного з цих рівнянь всього декілька наближень і візьмемо останнє з них, використовуючи кусково-лінійну
інтерполяцію (16), за початкове наближення в ітераційному процесі для наступного «наближеного» рівняння:
un( k 1) ()  un( k ) ()  [ An (un( k ) )]1 ( Anun( k ) ()  f n ) , k  0 , 1,...,kn  1 ; (17)
u~(0 ) ()   1u~( k n ) () , n  1, 2,...; u (0) ()  u (0)  ,
n 1

n 1

n

n

1

1

1

або в термінах сіткових функцій:
uij( k 1) ()  uij( k ) ()  [ n  n (uij( k ) )]1 ( n   n )uij( k ) ()  f ( xi , y j ) , (18)





( xi , y j ) n , k  0,1,..., kn  1;
Bnuij( k ) ()

uij(0) () 

( xi , y j ) n

 0, k  0,1,..., kn ;

N1( n ) 1 N2( n ) 1

 
l 0

m 0

uij(0) ()  uij(0) , ( xi , y j ) 1 ;

(19)

( kn )
( n)
ulm
() lm
( xi , y j ), ( xi , y j ) n1, n  1,2,...

(20)

Послідовність елементів {n1un( kn ) ()}n1  L2 (G) , або, що те ж саме, кусочнолінійних інтерполянтів {un( kn ) ( x, y)}n1, ( x, y)  G виду (16) розглядатимемо як
послідовність наближень до розв’язку и  u ( x, y; ) вихідної диференціальної задачі (4), (5).
Можна показати, що всі умови теореми 4 [15] про здійсненність та збіжність проекційно-ітераційного методу (17), основаного на методі Ньютона,
для задачі (4), (5) виконані.
Покажемо, що оператори T і Q , визначені в (8), диференційовані в деякій
кулі S  D( A)  X (за S вважатимемо кулю достатньо великого радіусу).
Так як T    лінійний оператор із D( A)  X в X  L (G ) , то він диференційований в будь-якій точці u0  S [13], причому

2

41
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(21)
T (u0 ) u  u ,  u  L2 (G ) .
Похідна ж Q(u0 ) квазілінійного оператора Q в кожній точці u0  S визначається співвідношенням

 F    2u   F 
 F    2u
Q(u0 )u   F0  p0 

  2   p0 
  q0 
 
 p  0  x   q  0
 p  0  xy




 F    2 u ˆ
  F0  q0 
  2  D( x, y, u, p, q, u0 ) ,  u  L2 (G ) , (22)
 q  0  y


де через F0 позначено результат підстановки в F  F ( x, y, u, p, q) замість u
u
u
функції u0 і замість p і q частинних похідних p0  0 , q0  0 ,
x
y
 F 
 F 
 F    F   F 
 F   2u0
Dˆ  u0 

 p
 q   

 u 
 
 p0  
 p  0
 q  0   x  0  u  0
 p  0 x 2
 u  0
 F   F 
 F   2 u0 
 F   2 u0  F   2 u0 



 


 q0  
 p  
q
 q  0 yx 
 p  0 xy  q  0 y 2 
 y  0  u  0
 2F 
   2 F   F  
  2 F 
 2F  
 p0 
u


p

q

q






 u



 0 

x

u

x

p

u

x

q

y

u
0
0




0
0





0





2
   2 F   F   
 2
 2F 
2  q2 )   F  u    F  p 

p


q

(
p




 





0
0 
 yp  0
 up  0
  yq  0  u  0  
 u 2  0
 2 u0   2 F 
  2 F     2 u0
 2F 
 2F  

q

p

q
u 
p
   0




 q 

0
x 2
xy  pu  0
 uq  0  
 p 2  0
 pq  0 
 2 u0   2 F 
  2 u0
 2F 
 2F  
  p0
 q0
u

p





 2  q .
y 2  qu  0
 yx
 qp  0
 q  0 
Так як оператор Q  неперервний в L2 (G ) , то тим самим Q диференційований [13]. Таким чином, за властивостями похідних, оператор
A(u0 )  T (u0 )  Q(u0 ) ,  u0  S існує і з урахуванням (21), (22) може бути
поданий у вигляді
2
2
2 

A(u0 ) u   A0
 B0
 C0
 u  Dˆ ,  u  L2 (G ) ,
2
2
xy
y 
 x
де A0 , B0 , C0 визначаються відповідно до (6), а D̂ не містить похідних другого порядку від u . Звідси, зокрема, випливає, що A(u0 )  лінійний еліптичний диференціальний оператор, і, отже, кожен крок методу Ньютона (10) для
операторного рівняння (7) зводиться до розв’язування в X  L2 (G ) лінійного
еліптичного диференціального рівняння
A(u ( k ) ) u ( k 1)  A(u ( k ) ) u ( k )  ( Au( k )  f ) , k  0, 1,...
за умов Неймана (5).
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Друга похідна оператора A  T  Q в кулі S також може бути легко знайдена. Зрозуміло, що A(u0 )(u, v) є білінійною формою від u, v  L2 (G ) та їх
похідних до другого порядку включно з коефіцієнтами, що залежать від
u0  S (при цьому зазначена форма не містить добутку другої похідної від u
на другу похідну від v ). Якщо при кожному u0  S коефіцієнти білінійної
форми як оператори множення рівномірно обмежені, то оператор A(u0 ) із S
в L( X , X ) рівномірно обмежений, а це забезпечує виконуваність в S умови
Ліпшица для A(u0 ) .
~ ~
~
Знайдемо похідні Фреше операторів Tn і Qn на множині  n   n ( n ) , де
~
n  X n S ( n  1, 2,...). Оскільки Tn  лінійний оператор в скінченновимір~
~
~
ному просторі X n , то для будь-яких u~n(0 )   n , u~n  X n
~
~
Tn(u~n(0 ) ) u~n  Tnu~n  (uij ) xx  (uij ) yy , ( xi , y j )  n .
(23)
~
~
Похідна Q (u~ (0 ) ) , дотримуючись [13], в кожній точці u~ (0 )   визначається
n

n

n

n

так:
1
~
Qn (u~n(0 ) )u~n   A ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  A ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) xx 
2
 B ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  B ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) xy 
 C ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  C ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) yy 
~
~
(24)
 D( xi , y j , u ij , (u ij ) x , (u ij ) x , (u ij ) y , (u ij ) y , u ij(0 ) ), u~n  X n ,

де
A
~
 A

D  (uij(0 ) ) xx  ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  uij 
u
 u

A
A

( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) x 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) x 
p
p
A
A


( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) y 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) y  
q
q

B
 B

 (uij(0 ) ) xy  ( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  uij 
u
 u

B
B

( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) x 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) x 
p
p
B
B


( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) y 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) y  
q
q

C
 C

 (uij(0 ) ) yy 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  uij 
u
 u
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C
C
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) x 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) x 
p
p
C
C


( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) y 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) y  
q
q

D
 D


( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )  uij 
u
 u

D
D

( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) x 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) x 
p
p
D
D


( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y )(uij ) y 
( xi , y j , uij(0 ) , (uij(0 ) ) x , (uij(0 ) ) y ) (uij ) y  .
q
q

~ ~ (0 ) ~ (0 ) ~
~
~
Так як Qn (u n ) , un   n  неперервний оператор в X n , то тим самим Qn
~
диференційований на  n [13]. Тоді, за властивостями похідних, диференці~
~ ~
~
йованим
на
є
й
оператор
причому
n
An  Tn   Qn ,
~
~
~
~
~
~
A (u~ (0 ) )  T (u~ (0 ) )  Q (u~ (0 ) ) , u~ (0 )   , де T (u~ (0 ) ) і Q (u~ (0 ) ) визначені в


n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

(23), (24). З тих самих міркувань, що і вище (стосовно оператора A(u0 ) ),
~
можна встановити існування і рівномірну обмеженість оператора An(u~n(0 ) ) із
~ ~
~
~
 n в L( X n , X n ) , що забезпечує виконуваність в  n умови Ліпшица для опе~
ратора A (u~ (0 ) ) , n  1, 2,....
n

n

Перевіримо виконуваність умов близькості під час проектування в простори Х n (n  1, 2,...) :
~~
~
~ , Q
~ ,
T u~   T 1u~

u   Q-1u~

n n

n

n

n ~
Xn

1, n

n n

n

n

n ~
Xn

2, n

~ ~
~
1~
1
~ , Q
~
Tn(u~n )  nT ( n1u~n ) n1  
1, n
n (un )  nQ( n un ) n  2, n
~
~ ,
~ ,
~ , 
~   0 при n   ;
для всіх u~n  n , де 
1, n
2, n
1, n
2, n
~
~
 n1nTu  Tu  1, n ,  n1nQu  Qu  2, n ,
X
X
~
~
 n1nT (u )  T (u )  1 , n ,  n1nQ(u )  Q(u )  2, n
~ ~ ~ ~
для всіх u  S (u (0) , R) , де 1, n , 2, n , 1 , n , 2, n  0 при n   ;
 1 f  f  ~ ,  f  X ,
n

n

X

n

(25)

(26)

(27)

де  n  0 при n   .
~
~
zn  Tn ~
zn  ( zij ) xx  ( zij ) yy  для всіх
Оскільки T ( n1u~n )  T   , Tn(u~n ) ~
~
u~n , ~
z n   n (див. (21), (23)), то, вочевидь, виконуваність першої умови в (25)
приводить до виконуваності третьої умови в (25):
Tn(un )   nT ( n1un ) n1  Tn   nT  n1 
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 sup

|| zn || X 1

Tn zn   nT  n1zn

Xn

 1,n  1, n .

n

~
Для будь-якого u~n  n , користуючись виразом для похибки апроксимації
оператора Лапласа його різницевим аналогом [14], в припущенні про існування в G узагальнених похідних четвертого порядку від un ( x, y)  X n знайдемо:
Tnun   nT  n1un
  n  n1un   nun

Xn



N1( n ) 1 N 2( n ) 1

   (u )
i 0

N1( n ) 1 N 2( n ) 1

Xn

j 0

n ij

  nuij  h1( n ) h2( n ) 
2

2


h1( n )2
h1( n )2  ( n ) ( n ) 
( n )2
( n )2
    M1,n
 M 2,n
 h1 h2  ( M1,n h1  M 2,n h2 )  1,n ,
12
12 
12
i 0
j 0 
 4un
 4un
~  0 при
де M 1,n  sup
( x, y ) , M 2,n  sup
( x, y ) . Так як 
1, n
4
4
( x , y )G x
( x , y )G y

h1( n)  0 , h2( n)  0 ( n   ), то перша і третя умови в (25) виконуються. Що
стосується другої і четвертої умов в (25), то на підставі (8) маємо

~


Q n 1u~n  Q u n   ( pn Fn )  (qn Fn )  , u~n   n ,
y
 x

а на підставі (22),

 F    2 z n   F 
 F    2 z n
Q( n 1u~n ) n 1 ~
z n   Fn  pn 

  2   pn 
  qn 
 
 p  n  x
 p  n  xy

  q  n



z z
~
 F    2 z n ˆ
  Fn  qn 
zn  n ,
  2  D( x, y, z n , n , n , u n ) ,  u~n , ~
x y
 q  n  y


де через Fn позначено результат підстановки в F  F ( x, y, u, p, q) замість u
u
u
функції u n і замість p і q частинних похідних pn  n , qn  n , ( x, y)  G .
x
y
Тому з визначення оператора n і з (12), (15), (24) зрозуміло, що друга і четверта умови в (25) є за суттю умовами апроксимації диференціальних операторів Q і Q  відповідно їх сітковими аналогами. Користуючись розкладаннями функцій un , zn  X n S в ряд Тейлора в околі точки ( xi , y j )  n , можна
показати виконуваність зазначених двох умов з величинами  2,n , 2,n порядку O(h1( n)2  h2( n)2 ) . Це разом з апроксимацією граничної умови (5) згідно з
останнім співвідношенням в (15) забезпечує другий порядок апроксимації
вихідної крайової задачі (4), (5) її сітковим аналогом (12) на сітці n ,
n  1, 2,....
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Встановимо виконуваність умови (27) для будь-якого f  L2 (G) . Використовуючи розкладання функції f ( x, y) в ряд Тейлора в околі точки
( xi , y j )  n , отримаємо:
  N 1 1 N 2 1
(n)
   f n ( x, y )  f ( x, y )  dxdy       f lm  lm
( x, y ) 
 G  l 0 m 0
G
(n)

 n 1  n f  f

X

 f ( x, y )  dxdy
2





1

N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

 

i 0

(n)

2

j 0

2



N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

 

i 0

j 0

2

 N 1  1 N 2 1

(n)

 dxdy 
f

(
x
,
y
)

f
(
x
,
y
)


lm lm
( n ) 

m 0
Gij  l 0

(n)

(n)

 N1( n ) 1 N 2( n ) 1
 f ~
( n ) f ij  f ( x, y) dxdy     ( n )  x ( xi , y j )( x  xi ) 
Gij
 i 0 j 0 Gij
2


f

 ( xi , ~
y j )( y  y j )  dxdy 
y


2

 ( M 3,n h1( n )  M 4 ,n h2( n ) )

1

2



N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

   (M 3,n h1( n)  M 4,n h2( n) ) 2 dxdy 

i 0

N 1( n ) 1 N 2( n ) 1

 

i 0

j 0

j 0 G ( n )
ij

h1( n ) h2( n )   ( M 3,n h1( n )  M 4 ,n h2( n ) )  ~ n ,

f
f
де ~
xi  ( xi , xi 1 ) , ~
( x, y ) , M 4 ,n  sup
( x, y ) .
y j  ( y j , y j 1 ) , M 3,n  sup
( x , y )G x
( x , y )G y
Так як ~  0 при h ( n) , h ( n)  0 ( n   ), то умова (27) виконується для будьn

1

2

якого f  L2 (G) .
Оскільки образами при відображеннях T , Q і T (u )  T , Q(u ) ,  u  S є
елементи простору X  L2 (G ) , то аналогічно доведенню виконуваності умо~
~
ви (27) можна встановити і виконуваність умов (26) з константами 1,n  1 ,n ,
~
~
2, n , 2, n , що мають порядок O(h1( n)  h2( n) ) , тобто прямують до нуля при
n   . Таким чином, при кожному n  1, 2,... умови близькості (25), (26),
(27) виконуються.
Покажемо, що оператор Лапласа  , розглядуваний як оператор із
D( A)  X в X  L2 (G ) , має неперервний обернений. З цією метою розглянемо за умови (5) рівняння Пуассона
 u  ( x, y) , ( x, y)  G ,
(28)
де   X , і розкладемо праву частину цього рівняння в ряд Фур’є по косинусах:
( x, y ) 



 alm cos lx cos my ,

l , m 0
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1
4
( x, y ) dxdy ; alm 
( x, y ) cos lx cos my dxdy ( l , m  0, 1,...).

2 G
 2 
G
На підставі (9) a00  0 . Тому, як легко бачити, єдиний розв’язок рівняння
(28), який задовольняє граничну умову (5), дається рядом [13]

alm
u ( x, y )  
cos lx cos my , ( x, y)  G .
2
2
l , m 0 l  m

де a00 

l  m 0

Звідси випливає, що знайдеться число M  0 таке, що
2


alm
2
2
2
|| u || X  
 M   alm
 M 2 ||  ||2X ,
2
2 2
l , m0 (l  m )
l , m 0
l  m0

l  m0

тобто || u || X  M ||  || X , і існування оператора 1 , а значить, і оператора
[T (u)]1  () 1 , що задовольняє першу з умов (2.118), тим самим доведено;
при цьому [T (u)]1  b  M .
~
Методи обернення різницевого оператора Лапласа Tn   n за умови Неймана (14) можна знайти в [16]. Виходячи з цього і враховуючи обмеженість
~
~
~
лінійних операторів [Tn (u~n )]1  [ n ]1 і Qn (u~n ) , u~n   n в скінченновимірному
просторі
отримуємо
здійсненність
умови
X n  H hn ,
~
~
~
[Tn (u~n )]1 Qn (u~n )  ~
 n ,  u~n  n , з якої при певних припущеннях на значення
~
~
~
 і параметра  випливає існування на  операторів [ A (u~ )]1 , n  1, 2,....
n

n

n

n

Таким чином, показана принципова можливість застосування проекційноітераційного методу (17), основаного на методі Ньютона, до розв’язання квазілінійної еліптичної крайової задачі з параметром (4), (5). Відмітимо, зокрема, що оскільки при   0 розв’язок цієї задачі існує, то на підставі теореми 4
[15] його можна гарантувати і для всіх достатньо малих  . Якщо початкове
~


наближення u~1(0 )  {uij(0 ) }
( 1)
( 1)
1 в (17) (або, що теж саме, в (18),
i 0 , N1 , j 0 , N 2

(19)) при n  1 є розв’язком відповідної сіткової задачі (12), (14) при   0 :
1uij   f ( xi , y j ) , ( xi , y j )  1 ; B1uij
0,
( xi , y j ) 1

~
~
то кожен крок методу (17) зводиться до розв’язування в  n  X n різницевого
лінійного еліптичного рівняння
~
~
~
~
An (u~n( k ) ) u~n( k 1) ()   Qn (u~n( k ) )  Qn  u~n( k ) ()  f n , k  0, 1,...,kn  1 ; (29)
~
u~(0 ) ()   1u~( k n ) () , n  1, 2,...; u~ (0 ) ()  u~ (0 )   ,
n 1

n 1

n

n

1

1

1

або в термінах сіткових функцій:
 n  n (uij( k ) ) uij( k 1) ()   n (uij( k ) )   n uij( k ) ()  f ( xi , y j ) ,









( xi , y j ) n , k  0,1,..., kn  1,
за умов (19), (20).
47

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

Слід відзначити, що хоча метод Ньютона має високу (квадратичну) швидкість збіжності, реалізація схеми (29), яка передбачає обчислення оператора
~
An (u~n(k ) ) та його обернення на кожній ітерації, не завжди вдається на практиці, а якщо і вдається, то вимагає значних затрат праці і часу. Набагато простіше реалізується схема
~
~
~
u~n( k 1) ()  u~n( k ) ()  [Tn(u~n( k ) )]1 ( Anu~n( k ) ()  f n ) , k  0 , 1,...,kn  1 ;
~
u~(0 ) ()   1u~( k n ) () , n  N ; u~(0 ) ()  u~(0 )   ,
n 1

n 1

n

N

n

N

N

основана на методі (11), подібному до методу Ньютона, яка приводить до
розв’язання різницевої задачі Неймана для рівняння Пуассона на кожному
кроці проекційно-ітераційного процесу:
 nuij( k 1) ()     nuij( k ) ()  f ( xi , y j ) , ( xi , y j ) n , k  0,1,..., kn  1, (30)



Bnuij( k ) ()

u () 
(0)
ij



( xi , y j ) n

 0, k  0,1,..., kn ;

N1( n ) 1 N2( n ) 1

 
l 0

m 0

uij(0) ()  uij(0) , ( xi , y j ) 1 ;

(31)

( kn )
( n)
ulm
() lm
( xi , y j ), ( xi , y j ) n1, n  1,2,...

(32)

Існування і розташування розв’язку u  u ( x, y; ), ( x, y)  G вихідної
крайової задачі (4), (5), а також збіжність до u  в X  L (G ) послідовності
2


n1

кусково-лінійних інтерполянтів {u ( x, y)} , ( x, y)  G , що визначається за
формулами (30)-(32), (16), встановлюються за допомогою теореми 2.21 з [10].
Аналіз отриманих результатів та висновки. У роботі досліджено питання про застосування проекційно-ітераційних методів до розв’язання квазілінійного параметричного рівняння еліптичного типу з крайовими умовами
Неймана. Показано, що метод скінченних різниць наближеного розв’язання
такої задачі відноситься до класу проекційних методів і обґрунтовано його
проекційно-ітераційні модифікації, основані на методі Ньютона та ітераційному процесі, подібному до методу Ньютона (із заміною оберненого оператора до похідної на близький до нього оператор в кожній точці процесу).
Результати досліджень для розглянутого класу нелінійних задач свідчать
про те, що застосування ітераційного методу Ньютона не до вихідної нелінійної задачі, а до більш простих наближених (сіткових) задач дозволяє найбільш просто будувати послідовність наближень до розв’язку, а також в значній мірі полегшує задачу про вибір початкового наближення, оскільки перевірка достатніх умов, що накладаються на вибір початкового наближення,
має бути проведена лише для початкової задачі, найбільш простої з усіх наближених задач. Це забезпечує виконуваність аналогічних умов і для наступних наближених задач. Така властивість проекційно-ітераційного методу є
надзвичайно важливою, оскільки під час розв’язування ітераційними методами нелінійних задач вибір належного початкового наближення є одним з
найбільш складних моментів.
Відзначимо, що способи вибору чисел kn (n  1,2,...) в проекційно( kn )
n
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ітераційних методах розв’язання нелінійних рівнянь можна знайти в роботах
[10, 11, 17, 18]. Там же відзначається, що запропоновані проекційноітераційні обчислювальні схеми мають певні переваги в порівнянні з класичними алгоритмами проекційного типу не тільки за якістю отримуваних наближених розв’язків, а й за кількістю обчислювальних витрат, значна частина яких припадає на розв’язування наближених задач невисокої розмірності.
Поряд з тим, що програмна реалізація алгоритмів обох типів вимагає від
комп’ютера приблизно однакової обчислювальної потужності (оскільки проекційно-ітераційний алгоритм лише багаторазово використовує класичний),
оцінка кількості необхідних арифметичних операцій і час рахунку підтверджують ефективність проекційно-ітераційного підходу.
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Л.Л. Гарт, Т.О. Фірсова, Н.Є. Яцечко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ СІТКОВИХ АЛГОРИТМІВ
РОЗВ’ЯЗАННЯ КОЕФІЦІЄНТНОЇ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ
ДЛЯ ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ
Розроблено, алгоритмізовано та програмно реалізовано сіткові регуляризуючі
схеми для розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі для еліптичного рівняння
другого порядку з мішаними крайовими умовами. Вивчено властивості
еквівалентної задачі оптимального керування за наявності диференціальних
обмежень еліптичного типу зі змінними коефіцієнтами та обмежень на керуючий
вплив. Досліджено практичну збіжність та ефективність обчислювальних
алгоритмів, заснованих на методі сіток і ітераційних методах градієнтного типу,
проведено порівняльний аналіз результатів роботи зазначених алгоритмів на
прикладі розв’язання конкретних задач.
Ключові слова: коефіцієнтна обернена задача, еліптична система, оптимальне
керування, цільовий функціонал, різницева схема, збіжність.

L.L. Hart, T.O. Firsova, N.Y. Yatsechko
Oles Honchar Dnipro National University

NUMERICAL IMPLEMENTATION OF GRID ALGORITHMS FOR
SOLVING THE COEFFICIENT INVERSE PROBLEM
FOR AN ELLIPTIC EQUATION
Optimal control problems for elliptic systems have numerous applications in science,
technology, and production. Most often, these problems can be considered as extreme
problems in appropriately selected functional spaces, and for their study the apparatus and
methods of functional analysis can be used. There are many approximate methods and
algorithms to solve optimal control problems for systems described by elliptic type partial
differential equations, but such methods’ presence does not exclude the possibility of
creating new efficient computational schemes and improving existing ones.
In this paper, we develope and investigate the practical convergence of regularizing
algorithms based on the grid method and iterative gradient methods for solving one
coefficient inverse problem for a second order elliptic equation with mixed boundary
conditions. We study the properties of an equivalent optimal control problem in the
presence of elliptic differential constraints with variable coefficients and control
constraints, develop and implement software for the specified computational algorithms, as
well as perform a qualitative comparative analysis of the results obtained by the example of
solving specific problems.
The paper provides a review of the literature on solving ill-posed extremal problems and
discusses the results on the development, algorithmization and software implementation of
grid regularizing schemes for solving the coefficient inverse problem for an elliptic
equation. The convergence of the developed algorithms is shown, conclusions about their
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effectiveness are formulated.
Keywords: coefficient inverse problem, elliptic system, optimal control, objective
functional, finite-difference scheme, convergence.

Л.Л. Гарт, Т.А. Фирсова, Н.Е. Яцечко
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТОЧНЫХ АЛГОРИТМОВ
РЕШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
Разработаны, алгоритмизированы и программно реализованы сеточные регуляризирующие схемы для решения коэффициентной обратной задачи для эллиптического уравнения второго порядка со смешанными краевыми условиями. Изучены
свойства эквивалентной задачи оптимального управления при наличии дифференциальных ограничений эллиптического типа с переменными коэффициентами и
ограничений на управляющее воздействие. Исследованы практическая сходимость и
эффективность вычислительных алгоритмов, основанных на методе сеток и итерационных методах градиентного типа, проведен сравнительный анализ результатов
работы упомянутых алгоритмов на примере решения конкретных задач.
Ключевые слова: коэффициентная обратная задача, эллиптическая система, оптимальное управление, целевой функционал, разностная схема, сходимость.

Вступ. Теорія і методи розв'язання некоректних задач стали в останні роки
одним з найбільш плідних напрямків новітньої обчислювальної математики.
Розвиток теорії і методів розв’язання таких задач був зумовлений широким
впровадженням комп’ютерних систем в математичні дослідження і економічні процеси, що в свою чергу, зумовило потік найрізноманітніших задач,
розв’язязання яких було необхідне в найкоротші терміни. У зв’язку з цим постала проблема створення таких наближених методів, які могли бути застосовні для розв’язання істотно ширшого класу задач, не стиснутого жорсткими рамками коректності їх математичної постановки. Тільки за цієї умови
можна було впоратися з задачами (в основному некоректними), що виникають у геофізиці, спектроскопії, електронній мікроскопії, автоматичному регулюванні, теплофізиці, гравіметрії, електродинаміці, техніці, теорії обробки
фізичних експериментів, теорії наближень та інших областях науки і практики.
Огляд літератури. Основні підходи до наближеного розв’язання некоректних задач пов'язані з тим чи іншим збуренням вихідної задачі, переходом до
деякої «близької», але вже коректної задачі. На цьому шляху отримують різні
алгоритми регуляризації. Зокрема, перехід до коректної задачі може здійснюватися за рахунок збурення вихідного рівняння, переходу до варіаційної
задачі і т. п. Найважливіше значення має проблема вибору параметра регуляризації, його узгодження з похибками вхідних даних.
Поняття коректної варіаційної задачі було введено А.М. Тихоновим в роботі [1] під час досліджень некоректних задач оптимального керування: було
розвинуто теорію регуляризації, введено поняття регуляризуючого функціо52
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налу і доведено рівномірну збіжність послідовностей елементів, що його мінімізують, а також їх стійкість відносно збурень, за спеціального вибору параметра регуляризації.
У роботі [2] запропонована ідея використання методів оптимального керування для розв’язання обернених задач. Справа в тому, що обернені задачі
для диференціальних рівнянь з частинними похідними можуть бути поставлені в варіаційній формі, тобто як задача оптимального керування відповідними системами. При цьому керування зазвичай визначається критеріями
якості, складеними на основі додаткової інформації про стан системи.
Більш детальний огляд методів розв’язання некоректних екстремальних
задач міститься в роботах [3, 4]. Зокрема, розглянуто основні найвикористаніші методи розв’язання некоректно поставлених екстремальнних задач, в
тому числі основані на регуляризації, та їх теоретичне обґрунтування.
Слід відзначити, що коефіцієнтні обернені задачі типу керування з додатковими нелокальними умовами є мало вивченими. У роботі [5] розглянуто
таку задачу з критерієм якості, що відповідає додатковій інтегральній умові,
досліджено питання коректності постановки оберненої задачі типу керування, доведено диференційованість за Фреше критерію якості і знайдено вираз
для його градієнта. Подальшому дослідженню саме цієї задачі і побудові числових алгоритмів для її наближеного розв’язання присвячена дана стаття.
Метою даної роботи є розробка, алгоритмізація та програмна реалізація
сіткових обчислювальних схем розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі
для двовимірного еліптичного диференціального рівняння з мішаними
крайовими умовами і додатковою інтегральною умовою.
Постановка задачі. Нехай в квадраті
      {x  ( x1, x2 ) : 0  x1  1, 0  x2  1}
з межею  задано еліптичне диференціальне рівняння другого порядку
2

 
y
(1)
  ki ( x)
( x)   u ( x2 ) y ( x)  f ( x), x 

x

x
i 1
i 
i

з крайовою умовою другого роду
y
(2)
k1 ( x)
( x)  g ( x), x  1
x1
на лівій вертикальній стороні 1  {x  ( x1, x2 ) : x1  0, 0  x2  1} квадрата 
і крайовою умовою першого роду
y( x)  0, x  \ 1
(3)
на інших сторонах  .
Тут f ( x)  L2 (), g ( x)  g ( x2 )  L2 (0,1) та
ki ( x)  L (), i  1,2 – задані функції, що задовольняють умови
с0  ki ( x)  с1, i  1,2 ; с1  с0  0 – відомі сталі; y( x)  y( x; u) – шукана
функція для x  ; u  u ( x2 ) – шуканий змінний коефіцієнт ( 0  x2  1 ), визначений на множині
U  {u  u( x2 )  L2 (0, 1) : q0  u( x2 )  q1 для м.в. x2  (0, 1)} ,
(4)
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де q1  q0  0 – відомі сталі.
Коефіцієнтна обернена задача для диференціального рівняння (1) полягає у
визначенні функцій y( x; u), u( x2 ) , що відповідають умовам (1)–(4) і додатковій інтегральній умові
1

y (0, x2 )   F ( x1, x2 ) y( x1, x2 )dx1, 0  x2  1 ,

(5)

0

де F ( x)  L () – задана функція, така, що | F ( x) |  d майже всюди на  ,
d  0 – відома стала.
Для зазначеної коефіцієнтної оберненої задачі (1)–(5) необхідно розробити
сіткові обчислювальні схеми її розв’язання на основі варіаційного підходу з
використанням методу регуляризації Тихонова і методів градієнтного типу
для розв’язання послідовності регуляризованих екстремальних задач; створити програмний продукт, за допомогою якого дослідити практичну збіжність реалізованих алгоритмів на прикладі розв’язання модельних задач; провести аналіз отриманих результатів та сформулювати висновки щодо ефективності розроблених сіткових алгоритмів.
Метод розв’язання задачі. Зазначимо, що загальним розв’язком еліптичної крайової задачі (1)-(3), що відповідає коефіцієнту u( x2 ) U , є функція
(1)
y  y( x)  y( x; u) з простору Соболєва W2,0
() , яка задовольняє наступній інтегральній тотожності [5]:
1
 2

y 
ki ( x)
 u ( x2 ) y dx   f ( x)dx   g ( x2 )(0, x2 )dx2
 

x

x
i 1
i
i


0
(1)
для всіх   ( x) W2,0
() .
З урахуванням зроблених припущень, крайова задача (1)-(3) однозначно
розв’язувана при кожному заданому u U і справедлива наступна апріорна
оцінка:
|| y ||2,  M || f ||2,  || g ||2,1  .

Звідси та з обмеженості вкладень W2(1) ()  Lr1 (), W2(1) ()  Lr2 () випливає наступна оцінка
|| y ||r 1 ,  || y ||r 2 ,1  M || f ||2,  || g ||2,1  ,
(6)

де r1, r2 [2, ) – довільні числа, M – додатна стала. Оцінка (6) свідчить про
неперервну залежність розв’язку y( x; u ) крайової задачі (1)–(3) від вихідних
даних, тобто стійкість задачі за правою частиною і крайовими умовами.
Перейдемо до методу розв’язання розглядуваної некоректної коефіцієнтної
оберненої задачі (1)–(5). На цю задачу можа дивитись як на задачу оптимального керування еліптичною системою (1)–(4) з критерієм якості, що відповідає додатковій інтегральній умові (5): мінімізувати функціонал
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1

2
J (u )    y (0, x2 ; u )   F ( x1, x2 ) y( x1, x2 ; u )dx1  dx2
(7)
0
0

за умов (1)–(4). У такій постановці слід розглядати шукану функцію u  u ( x2 )
із U як керуючий вплив на систему (1)–(3), а функцію y( x)  y( x; u), x  ,
що є узагальненим розв’язком крайової задачі (1)–(3) при даному u U , – як
шуканий стан системи.
Якщо u  u ( x2 ) U – керування, що доставляє мінімальне (нульове) значення функціоналу (7) за умов (1)–(4), то пара ( y( x; u ), u ( x2 )) є розв'язком
коефіцієнтної оберненої задачі (1)–(5). У роботі [5] встановлено слабку коректність задачі оптимального керування (1)–(4), (7), виведена формула для
градієнта функціонала J (u ) і отримано необхідну умову оптимальності.
Теорема [5]. Функціонал J (u ) виду (7) неперервно диференційований за
Фреше на множині U і для його градієнта справедлива наступна рівність:
1

1

J (u )   y ( x1, x2 ; u ) ( x1, x2 ; u ) dx1,

x2  (0,1)

0

де   ( x)  ( x; u) – узагальнений розв’язок спряженої задачі по відношенню до крайової задачі (1)-(3), що відповідає керуванню u  u( x2 ) U , яка має
вигляд
2

 

  ki ( x)
( x)   u ( x2 )( x) 
xi
i 1 xi 

1


 2 F ( x1, x2 )  y (0, x2 ; u )   F (1, x2 ) y(1, x2 ; u )d 1  , x  ;
(8)
0


1



k1 ( x)
( x)  2  y (0, x2 ; u )   F (1, x2 ) y (1, x2 ; u )d 1  , x  1 ; (9)
x1
0


(10)
( x)  0, x  \ 1 .
Таким чином, для задачі оптимального керування еліптичною системою
(1)–(4), (7) необхідно розробити обчислювальні схеми розв’язання еліптичних мішаних крайових задач зі змінними коефіцієнтами (1)-(3) та (8)-(10) при
фіксованому керуванні u  u( x2 ) U і реалізувати регуляризаційні алгоритми
мінімізації функціонала якості (7).
Для розв’язання зазначених еліптичних крайових задач було обрано метод
скінчених різниць, включаючи різні ітераційні процедури розв’язання відповідних систем сіткових рівнянь [6–8], а для мінімізації функціонала – метод
проекції градієнта.
Програмна реалізація. На основі розроблених алгоритмів розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі для еліптичного рівняння було створено програмний продукт на мові програмування C#. Програма містить наступні основні модулі:
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1. SolveMainBoundaryProblem – підпрограма для розв’язання основної крайової задачі (1)-(3) при фіксованому u U методом скінченних різниць.
2. SolveConjugateBoundaryProblem – підпрограма для розв’язання спряженої крайової задачі (8)-(10) при фіксованому u U методом скінченних різниць.
3. IterativeMethod1, IterativeMethod2, IterativeMethod3, IterativeMethod4 –
підпрограми для розв’язання еліптичних різницевих рівнянь двошаровими
методом Чебишова та методом простої ітерації, тришаровими напівітераційним методом Чебишова та стаціонарним методом відповідно.
4. VariationMethod – підпрограма розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі варіаційним методом.
5. TikhonovMehod – підпрограма розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі методом регуляризації Тихонова.
6. GradientIterativeMethod – підпрограма розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі ітераційним градієнтним методом.
7. GradMethod – підпрограма методу проекції градієнта для мінімізації функціонала.
8. CreateTable – підпрограма виводу наближеного розв’язку розглядуваної
задачі для кожного методу.
Користувач має змогу обрати параметри N1  0, N2  0 розбиття сітки та
значення   0 точності розрахунків і отримати результати розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі, а саме: сіткові розв’язки yij( k ) (i  0, N1, j  0, N 2 )
основної крайової задачі (1)-(3), отримані за допомогою варіаційного методу,
методу регуляризації Тихонова та градієнтного методу (рис. 1); графіки цих
розв’язків, що будуються за допомогою математичного пакету Maple, на основі файлу з програмними даними; сіткові функції u (jk ) U ( j  0, N 2 ) , подані
у вигляді таблиць та графіків для кожного методу розв’язання (рис. 2); значення сіткового функціонала на отриманому керуванні, подані в вигляді графіків; значення норми градієнту сіткового функціонала; кількість ітерацій,
необхідних для мінімізації функціонала під час реалізації варіаційного методу, методу регуляризації Тихонова та кількість ітерацій під час реалізації ітераційного градієнтного методу; кількість N  0 регуляризованих екстремальних задач, необхідних для забезпечення виконання умови || u N  u N 1 ||  
та оптимальне значення опт   N параметра регуляризації.
Програмний продукт був відтестований на декількох модельних задачах
виду (1)–(4), (7), зокрема на модельній задачі з такими вихідними даними:
f ( x)  2 x2 cos x2  4 x1 cos x2  x13 cos x2  x12  x2 cos x2  sin x2   u ( x2 ) x12 cos x2 ,
k1 ( x)  k2 ( x)  x1  x2 , x ; g ( x)  2 x1( x1  x2 )cos x2 , x 1 ,
функцією F ( x)  1, x  у функціоналі (7) та сталими q0  0,1; q1  1 у формулі (4). Точний розв’язок такої задачі відомий і дорівнює y( x1, x2 )  x12 cos x2 .
Початкове наближення до шуканого коефіцієнта u( x2 ) U у варіаційному
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методі, методі проекції градієнта за регуляризаційною схемою Тихонова та в
ітераційному градієнтному методі було обрано за формулою u (0) ( x2 )  2 x2 ,
x2  (0,1) .

Рис. 1 Результат роботи програмного продукту
для визначення розв’язку еліптичної крайової задачі

Рис. 2 Результат роботи програмного продукту
для визначення змінного коефіцієнта

Аналіз результатів та висновки. За результатами обчислювальних експериментів при різних параметрах сітки, початкових значеннях для шуканого
коефіцієнту u( x2 ) U та точності розрахунків можна зробити такі висновки:
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оскільки для апроксимації еліптичних диференціальних операторів в (1) і (8)
були використані різницеві схеми першого порядку, то отримані похибки наближених розв’язків відповідних крайових задач є повністю виправданими.
Наближене значення функціонала (7) у варіаційному методі є близьким до
нуля і узгоджується із заданою точністю розрахунків, що гарантує отримання
якісних результатів стосовно шуканої функції коефіцієнта оберненої задачі.
Порівнюючи з результатами застосування ітераційного градієнтного методу
для різних порядків дискретизації та початкових значень u (0) ( x2 ) , можна відмітити, що обидва методи мають однакову динаміку збільшення кількості
ітерацій зі збільшенням розбиття області  та точності обчислень   0 ,
причому, отримані наближені значення розв’язків відрізняються в більшості
випадків лише після четвертого знаку після коми.
На відміну від інших реалізованих схем, алгоритм регуляризації Тихонова
у сполученні з методом проекції градієнта поводив себе на різних сітках дуже стійко та мав незачну кількість ітерацій ( k  3 ), що підтверджує належний
вибір регуляризуючого функціонала та параметрів регуляризації. Слід зазначити, однак, що зі збільшенням порядку дискретизації області  кількість N
допоміжних (регуляризованих) екстремальних задач зростає, що суттєво збільшує час рахунків.
Таким чином, в роботі проведено аналіз різноманітних сучасних методів
розв’язання некоректних екстремальних задач та досліждено ефективність
трьох різних підходів до розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі для еліптичного рівняння другого порядку з мішаними крайовими умовами та додатковою інтегральною умовою: прямий ітераційний градієнтний метод, варіаційний метод та метод регуляризації Тихонова. Зазначені підходи з використанням методу сіткової аппроксимації були алгоритмізовані та програмно реалізовані, що дозволило виконати порівняльний аналіз розроблених обчислювальних алгоритмів та обгрунтувати їх практичну збіжність на прикладі
розв’язання конкретних задач.
Бібліографічні посилання
1. Тихонов А.Н.. О методах регуляризации задач оптимального управления. Докл. АН
СССР. 1965. 162. № 4. С. 763-765.
2. Тихонов А.Н. О решении некорректно поставленных задач и методе регуляризации.
Докл. АН СССР. 1963. 151. № 3. С. 501-504.
3. Тихонов А.Н., Васильев Ф.П. Методы решения некорректных задач оптимального
управления. Математическая теория оптимального управления. Труды Всесоюзной
конф. Баку, 1972. 307 с.
4. Васильев Ф. П. Лекции по методам решения экстремальных задач. М.: Изд-во Московского университета, 1974. 376 с.
5. Тагиев Р.К., Касымова Р.С. Вариационный метод решения коэффициентной обратной
задачи для эллиптического уравнения. Вестник Южно-Уральского университета. Серия «Математика. Механика. Физика». 2018. 10. № 1. С 12-20.
6. Кісельова О.М., Гарт Л.Л. Про сіткові алгоритми розв'язання однієї коефіцієнтної оберненої задачі для еліптичного рівняння. Актуальні проблеми механіки суцільного середо58

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

вища і міцності конструкцій: Тези доп. ІІ міжнар. наук.-техн. конф. Дніпро: ДНУ, 2019.
С. 284-285.
7. Гарт Л.Л., Довгай П.О., Селіщев В.Л. Сіткові алгоритми розв’язання задачі оптимального керування еліптичною системою. Питання прикладної математики i математичного моделювання. 2017. Вип. 17. С. 42-53.
8. Гарт Л.Л., Манойло М.В. О некоторых алгоритмах регуляризации для решения интегральных уравнений. Системні дослідження та інформаційні технології. 2015. № 1.
С. 99-110.
9. Тавадзе Э.Л., Тавадзе Л.Л. Проекционно-итерационный метод решения задачи минимизации с ограничениями, основанный на методе условного градиента. Математичне
моделювання. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 1998. № 3. C. 18-21.
10. Балашова С.Д., Тавадзе Л.Л., Тавадзе Э.Л. Применение проекционно-итерационных
методов к решению задачи Дирихле для уравнения Пуассона. Деп. в ВИНИТИ
13.06.91, № 2486-В91. Днiпропетровськ: ДГУ, 1991. – 28 с.
11. Гарт Л.Л., Лобанцева Н.А. Про обчислювальні аспекти реалізації різницевих схем
розв’язання задачі Діріхле для еліптичного рівняння з мішаними похідними. Питання
прикладної математики i математичного моделювання. 2019. Вип. 19. С. 63-77.
Надійшла до редколегії 29.07. 2021.

59

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

УДК 519.87:004.942

doi: 10.15421/322106
М.М. Дженкова, О.В. Черницька

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЛІЄНТІВ У СИСТЕМІ GOOGLE MAPS
Розроблено модель системи нечіткого виводу для визначення ступеня задоволеності клієнтів на основі їх відгуків. Створено програму для аналізу тексту відгуків із
застосуванням нечіткої логіки. Проведено порівняння отриманих результатів з оцінками користувачів в системі Google Maps.
Ключові слова: Google Maps, клієнти, коментарі, нечітка логіка, метод центра тяжіння для одноточкових множин.

M.M. Dzhenkova, O.V. Chernytska
Oles Honchar Dnipro National University

APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO DETERMINE CUSTOMER
SATISFACTION IN GOOGLE MAPS
In Google Maps the user can leave a review and rate the institution. It is necessary to exclude
the possibility of generating responses by bots and random human errors. This requires a
mechanism for automatic recognition of the level of customer satisfaction. Usually, works on the
topic of analysis of emotional coloring of the text use the methods of machine learning. In recent
years, works have emerged in which fuzzy logic algorithms are used in automated work with text
to analyze thoughts and moods. The purpose of this work was to develop a program to
determine the level of customer satisfaction based on fuzzy logic. Reviews of customers of
popular catering establishments in the city of Dnipro in the Google Maps system were analyzed.
Based on this analysis, a database of key words was created. These are the most used words in
reviews that express some emotions or attitudes of the user. Databases of modifier words,
conjunction words and sentence separators were also created. The fuzzy knowledge base has
been created. It includes rules for obtaining coefficients of key words; rules for obtaining the
changed coefficients of the main words, if the sentence contains modifier words; rules for
calculating coefficients in the presence of words-connections in a sentence.
An algorithm and a program have been developed that allows to obtain the values of the
level of user satisfaction based on the text in percentage. The text is divided into sentences,
and sentences – into words. The coefficients of emotional coloring for each word separately
is calculated according to the rules for the main words. After the coefficients of all words
are found, taking into account the modifier words, the total sentence coefficient is
calculated by the center of gravity method for the singletons. The last step is the
defuzzification of the coefficients of the sentences to find the total coefficient of the whole
text. The program was tested on real feedbacks from Google Maps users. Analysis of the
program result and its comparison with real data showed that the program works
correctly. Further improvement of the algorithm, replenishment of the word base and
development of new modules of the program will allow to use the developed system in any
queuing system that uses text communication with customers.
Keywords: Google Maps, clients, comments, fuzzy logic, center of gravity method for
single-point sets.
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Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ
GOOGLE MAPS
Разработана модель системы нечеткого вывода для определения степени удовлетворенности клиентов на основе их отзывов. Создана программа для анализа текста
отзывов с использованием нечеткой логики. Проведено сравнение полученных результатов с оценками пользователей в системе Google Maps.
Ключевые слова: Google Maps, клиенты, комментарии, нечеткая логика, метод
центра тяжести для одноточечных множеств.

Вступ. У наш час неможливо уявити організацію, яка б не використовувала переваги розміщення своїх об’єктів у картографічних сервісах в мережі
Інтернет. Один з таких сервісів Google Maps – система мап від компанії
Google. Перевагами розміщення об’єктів в системі Google Maps є безкоштовна реклама, широке охоплення аудиторії, можливість отримувати відгуки
клієнтів.
Відгуки формують загальну оцінку закладу, що може привернути чи, навпаки, відштовхнути потенційних клієнтів від об’єкту розміщення. Зрозуміло, що, з точки зору бізнесу, необхідно зробити все можливе, щоб покращити
загальну оцінку закладу.
Оцінка закладу в системі Google Maps виставляється користувачем. Відгук
може включати чи не включати текст, а сама оцінка представляє собою п’ять
зірочок, де одна зірочка означає повне незадоволення, а п’ять зірочок означають, що клієнт залишився повністю задоволеним.
Така система не дозволяє в повній мірі сприйняти відгук справедливо. Поперше, користувачі можуть випадково помилитися, коли ставлять оцінку, подруге в певних випадках має місце генерування відгуків, які не відповідають
реальності, ботами. Отже, потрібен механізм автоматичного розпізнавання
рівня задоволеності клієнтів.
На спалах діяльності у сфері аналізу думок та аналізу настроїв, що стосується обчислювальної обробки думок, почуттів та суб’єктивності в тексті,
було вказано в [5].
Переважна кількість робіт за темою аналізу емоційного забарвлення тексту
використовує методи машинного навчання, що робить розробку програмних
пакетів доволі складною. Наприклад, такий метод розглядається в роботі
«Анализ эмоциональной окраски сообщений в социальных сетях (на примере
сети «ВКонтакте»)» [1].
Ми будемо розглядати інший механізм для аналізу тексту – нечітку логіку.
Теорія нечітких множин з’явилася відносно недавно, в 1965 році. Одним з авторів цієї теорії є американський математик Лотфі Заде [2]. Оскільки люди не
мислять бінарно при спілкуванні чи взагалі вираженні емоцій, тобто не використовують для позначення свого емоційного стану лише слова «погано» чи
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«добре», то для аналізу тексту, створеного людиною, можна застосувати нечітку логіку. Алгоритми нечіткої логіки використані в [4] для автоматизованого розбору англомовних повідомлень з метою аналізу емоцій користувачів
соціальних мереж. На відміну від [4], ми не будемо використовувати сторонні сервіси.
Визначення емоційного забарвлення тексту за допомогою нечіткої логіки
дозволить робити адекватну оцінку відгуків клієнтів в системі Google Maps,
що надасть можливість власникам закладів розуміти реальний стан свого бізнесу.
Постановка задачі. Проаналізувати відгуки користувачів системи Google
Maps на предмет побудови нечіткої бази знань. Розробити модель системи
нечіткого виводу для визначення ступеня задоволеності клієнтів на основі їх
відгуків. Створити програму, яка буде аналізувати тексти відгуків та провести її тестування на реальних прикладах відгуків, порівнюючи при цьому рівень задоволеності отриманий за допомогою програмного забезпечення та
рівень задоволеності за оцінкою Google Maps.
Аналіз відгуків користувачів системи Google Maps. Метою аналізу було дослідження слів, які зустрічаються в відгуках користувачів системи
Google Maps, та їх емоційного забарвлення. Таке дослідження потрібне для
побудови нечіткої бази знань, яка буде використовуватися для отримання
оцінки рівня задоволеності клієнтів.
Для аналізу відгуків користувачів системи Google Maps було обрано декілька популярних закладів громадського харчування в місті Дніпро. Оскільки
більшість коментарів в системі додано російською мовою, для збереження
автентичності тексту та більш адекватної оцінки відгуку було вирішено використовувати слова російською мовою для створення нечіткої бази знань.
При дослідженні декількох десятків відгуків було визначено найбільш використовуванні в них основні слова. Під основними словами будемо розуміти
такі слова, що виражають якісь емоції чи відношення користувача. Слова, які
не несуть емоційного забарвлення, ігноруються. Серед основних слів найбільш розповсюдженими є: «вкусный», «приветливый», «лучшее», «рекомендую», «великолепно».
Оскільки автоматичний аналіз слів для знаходження їх похідних є окремою
складною задачею, було вирішено додати до бази основних слів також похідні всіх знайдених слів. Слово було додано декілька разів з використанням різного роду, множини, приставок та закінчень. Наприклад, «вкусный», «вкусная», «вкусные», «вкусное», «вкусно».
При дослідженні також було визначено, що основні слова можуть мати
інший, а іноді і повністю протилежний сенс, якщо поруч з ними знаходяться
слова-модифікатори, такі як «не», «очень», «слишком», «самый» та інші. Наприклад, якщо взяти слово «вкусно», яке має позитивне забарвлення, та поставити перед ним слово «не», зв’язка слів «не вкусный» вже буде мати зовсім
інше емоційне забарвлення від основного слова – негативне. Для подібних
слів було створено окрему базу слів.
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Іншим типом слів, які впливають на сенс основних слів, є слова-зв’язки.
Тут під терміном «слова-зв’язки» розуміємо такі слова, котрі об’єднують частини речення, та можуть впливати на його загальний сенс, незважаючи на
основні слова, які знаходяться в реченні. Прикладами таких слів є слова «но»
та «однако».
Кожному слову з бази основних слів було присвоєно коефіцієнт емоційного забарвлення. Коефіцієнт ранжується від 0.1 до 1, де 0.1 означає дуже негативне ставлення, а 1 – дуже позитивне. 0 не використовується, щоб не виникало проблем при розрахуванні фінальної оцінки всього тексту.
Оскільки словам-модифікаторам не можна дати якийсь коефіцієнт емоційного забарвлення, для їх характеристики використовуються цифри 0 та 1. 0
використовується для слів, які змінюють стан слів на протилежний, наприклад, «не», а 1 для слів, які підсилюють основні слова, наприклад, «самый».
Для слів-зв’язок коефіцієнти не використовуються, оскільки вони не впливають на значення конкретного слова, а впливають на сенс речення в цілому.
Не менш важливим в аналізі тексту є аналіз пунктуаційних знаків. При дослідженні було виявлено, що для розділу речень використовуються наступні
символи: «.», «!», «?». До бази також було додано абзац, оскільки в мовах
програмування він має свій символ. Ці символи були додані до бази сепараторів речень. До бази сепараторів речень можуть бути також додані інші варіанти використання цих символів, наприклад, «…», «!!!», але вони не були
додані до бази, оскільки програма виконує посимвольну перевірку.
Пунктуаційні знаки також можуть знаходитися в середині речення, тому
до бази додаткових сепараторів були додані наступні символи: «,», «;», «:».
Також були додані символи табуляції та пробілу.
Як результат було створено 5 баз:
– база основних слів;
– база слів-модифікаторів;
– база слів-зв’язок;
– база сепараторів речень;
– база додаткових сепараторів речень.
Побудова моделі системи нечіткого виводу. Першим етапом для побудови моделі системи нечіткого виводу є створення нечіткої бази знань. У свою
чергу для створення нечіткої бази знань необхідно визначитися з правилами
типу «якщо – то». В базі знань використовуються слова й значення коефіцієнтів слів із баз слів.
Було вирішено, що при знаходженні слів з баз модифікаторів та зв’язок,
коефіцієнти основних слів або речень в цілому будуть змінюватись. На таких
принципах і було сформовано нечітку базу знань. Для зміни коефіцієнтів
основних слів чи речень використовуються формули.
Нечітка база знань включає в себе три типу правил:
– правила для отримання коефіцієнтів основних слів;
– правила для отримання змінених коефіцієнтів основних слів, якщо в реченні наявні слова-модифікатори;
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– правила для розрахування коефіцієнтів при наявності слів-зв’язок в реченні.
В базах слів представлено достатньо велику кількість слів (наприклад, основних слів – понад 150), отже правил багато. Нижче наведено декілька правил для основних слів:
якщо { «прекрасно» }, то { коефіцієнт = 1.0 };
якщо { «великолепно»}, то { коефіцієнт = 1.0 };
якщо { «замечательно»}, то { коефіцієнт = 1.0 };
якщо { «прекрасный»}, то { коефіцієнт = 1.0 };
якщо { «хорошо»}, то { коефіцієнт = 0.9 };
якщо { «понравилась»}, то { коефіцієнт = 0.9 };
якщо { «плохо»}, то { коефіцієнт = 0.2 };
якщо { «ужасно»}, то { коефіцієнт = 0.1 };
якщо { «вкусно»}, то { коефіцієнт = 0.9 };
якщо { «шумно»}, то { коефіцієнт = 0.5 }.
Оскільки слова-модифікатори можуть впливати на різні основні слова різним чином, було вирішено використовувати окремі формули та правила для
різних випадків. Для формування правил використовуються наступні позначення:
ОК – «основний коефіцієнт», тобто коефіцієнт основного слова;
МК – «коефіцієнт модифікатора», тобто коефіцієнт слова-модифікатора;
ОК2 – «основний модифікований коефіцієнт», тобто значення коефіцієнту
основного слова після модифікації словом-модифікатором;
«min» – мінімальне значення коефіцієнта, яке відповідає емоційному висловлюванню повного незадоволення;
«max» – максимальне значення коефіцієнта, яке відповідає емоційному
висловлюванню повного задоволення.
Оскільки ми не можемо точно визначити, які слова мають виключно позитивне або негативне забарвлення, для більш точного визначення коефіцієнту
після модифікації, було вирішено розбити проміжок значень коефіцієнтів на
чотири частини ([0.1; 0.25], (0.25; 0.5], (0.5; 0.75], (0.75; 1]) та використати
для проміжків різні формули, які основані на аналізі відгуків користувачів
системи Google Maps.
Нижче наведено правила для визначення нових коефіцієнтів основних слів:
якщо { ОК  «min» та ОК  0.25 }, то { якщо { МК = «max» }, то { ОК2 =
«min» } і, якщо { МК = «min» }, то { ОК2 = «max»  ОК}};
якщо {ОК > 0.25 та ОК  0.5 }, то { якщо { М = «max» }, то {ОК2 = «max»
 ОК/2} і, якщо { МК = «min»}, то { ОК2 = ОК/2}};
якщо { ОК > 0.5 та ОК  0.75}, то { якщо { МК = «max»}, то { ОК2 =
«max»} і, якщо { МК = «min»}, то { ОК2 = { ОК / 2 } }};
якщо { ОК > 0.75 та ОК  «max»}, то { якщо { МК = «max»}, то { ОК2 =
«max»} і, якщо { МК = «min»}, то { ОК2 = «max»  ОК}}.
Для бази слів-зв’язок було вирішено користуватися таким самим методом,
як і для слів-модифікаторів, тобто розбити проміжок коефіцієнтів на чотири
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частини та для кожного проміжку використовувати окреме правило, але модифікувати коефіцієнт всього речення. В цьому випадку використовуються
наступні умовні позначення:
ЗК – загальний коефіцієнт всього речення до урахування слів-зв’язок;
ЗК* – загальний коефіцієнт всього речення після урахування слів-зв’язок.
Нижче наведено правила для слів-зв’язок:
якщо { ЗК  «min» та ЗК  0.25}, то { ЗК* = 2∙ЗК};
якщо { ЗК > 0.25 та ЗК  0.5 }, то { ЗК* = 1.2∙ЗК};
якщо { ЗК > 0.5 та ЗК  0.75 }, то { ЗК* = 0.9∙ЗК};
якщо { ЗК > 0.75 та ЗК  «max»}, то { ЗК* = 0.85∙ЗК}.
Зауважимо, що ці правила сформульовані для тих конкретних слів-зв’язок,
які наявні у базі (це слова «но» та «однако»).
Наступним етапом побудови моделі системи нечіткого виводу є створення
алгоритму визначення рівня задоволеності клієнтів на основі тексту.
Вхідними даними алгоритму є текст. Незважаючи на те, чи читає текст
людина або програма, змістовними частинами тексту є речення. Отже, для
аналізу тексту в цілому, по-перше, необхідно розбити його на речення. Для
цього використовуються символи з бази сепараторів тексту. Після розділення
кожне речення аналізується окремо.
Аналіз речення відбувається за такою ж схемою, що й аналіз тексту. Речення розбивається на слова, для цього використовуються символи з бази
додаткових сепараторів.
Після того, як текст розбито на речення, знаходяться коефіцієнти емоційного забарвлення для кожного слова окремо за правилами для основних слів
з нечіткої бази знань. Оскільки визначати емоційне забарвлення тексту або
речення лише за знайденими основними словами неможливо, необхідно також обробляти слова, які знаходяться поруч з основними. Якщо поруч з основним словом знаходиться слово-модифікатор, то використовуються правила для слів-модифікаторів з нечіткої бази знань. Після того, як знайдено коефіцієнти всіх слів, обчислюється загальний коефіцієнт речення за методом
центра тяжіння для одноточкових множин [3].
Коли загальний коефіцієнт речення знайдено, необхідно визначити, чи були в реченні слова з бази слів-зв’язок. Для цього на попередньому етапі запам’ятовується, чи було знайдено якесь слово з бази слів-зв’язок. Якщо таке
слово було знайдено, то для модифікування загального коефіцієнту речень
використовуються правила для слів-зв’язок.
Коли знайдено коефіцієнти всіх речень, останнім етапом є дефазифікація
коефіцієнтів речень для знаходження загального коефіцієнту всього тексту.
Програмна реалізація. Програма включає в себе зокрема такі оригінальні
класи: Dictionary, DictionaryConnectors та DictionaryModificator, які містять
бази основних слів, слів-зв’язок та модифікаторів відповідно.
Вхідними даними для програми є текст. Після того, як введено текст, відбувається розбиття тексту на речення. Програма проходить по кожному реченню в циклі та розбиває його на слова. Після цього програма проходить по
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кожному слову та перевіряє, чи знаходиться слово в Dictionary. Якщо слово
не знайдено, то відбувається перевірка того, чи знаходиться слово в
DictionaryConnectors (при знаходженні такого слова змінній hasSeparator присвоюється значення true); якщо слово знайдено в Dictionary, то зі словника
дістається початковий коефіцієнт основного слова та перевіряються одно чи
два сусідні слова (в залежності від позиції основного слова в тексті) на присутність їх в DictionaryModificator. Якщо слова знайдено в DictionaryModificator, то по черзі застосовуються правила для слів-модифікаторів для зміни
основного коефіцієнту.
Коли знайдені всі коефіцієнти в реченні, застосовується метод Calculate
(метод центра тяжіння для одноточкових множин) з класу SingletonCenterGravityMethod, який підраховує значення для речення та записує його в масив.
Така процедура проводиться для кожного речення в тексті. Коли знайдено
коефіцієнти всіх речень, знов застосовується метод Calculate з класу SingletonCenterGravityMethod вже для знаходження загального значення для
всього тексту.
Для зручності знайдений коефіцієнт переводиться в проценти та виводиться в форму. Також в таблиці, яка створена за допомогою стандартної бібліотеки DataGridView, виводяться всі оброблені слова та словосполучення.
При успішному виконані програми інтерфейс виглядає таким чином, як на
рис. 1.

Рис. 1. Інтерфейс програми при успішному виконанні

Якщо текст не введено, або введений текст не містить слів, які можуть бути використані для аналізу (слова з емоційним забарвленням), то на екран
виводиться повідомлення про помилку.
Використання програми в реальних умовах. Для тестування програми в
реальних умовах було використано декілька фактичних відгуків в системі
Google Maps. Приклад відгуку наведено на рис. 2.
66

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

Рис. 2. Приклад відгуку в системі Google Maps

Для більш коректного порівняння оцінок отриманих за допомогою програми та оцінок в Google Maps останні були переведені в проценти.
Порівняння оцінок наведені у таблиці 1. У текстах відгуків збережена орфографія та пунктуація клієнтів.
Таблиця 1
Результати тестування програми
Текст відгуку

Оцінка в
Google
Maps, %
Быстро. Вкусно. Огромные порции. Попросила убрать сладкий
80
перец из овощей гриль, так как у меня аллергия. Сказали, что
такого они не делают и наполнение блюд не меняют. Для меня
это странно. Это же не лук из соуса какого-нибудь вылавливать.
Подруга пришла в гости на праздник с распиаренным кули20
чем.... это СПЛОШНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ! Своих денег не
стоит однозначно: ожидание/ реальность-не соответствуют.
Просто прикрепляю наши фото и последнее фото из рекламы
куличей в интернете. Не рекомендую эту продукцию!
Хамовитый персонал!!! Не пробовали провести беседу? Смот20
рю по отзывам не только мне не понравилось, кухня одна не
спасёт, когда на зале бардак. В туалете было грязно!
Вполне неплохое место возле парка. Вечером шумно, столики
80
впритык друг к другу. Цены выше среднего. Еда вкусная. Но
паска разочаровала, т.к. не соответствует рекламному изображению, цена явно сильно завышена.
Очень много слышал лестного об этом заведении. К сожале40
нию ожидания не были оправданы. Персонал не внимательный. Официантов приходилось звать. Да, официанты вежливы,
но как-то формально, искренности в них нет, а ведь посещение
кафе - это не только приём пищи, это некая эмоция. Не подарит вам эмоций и вечная очередь в туалет. Еда была вкусной,
лимонад - разведенный водой сироп.
Отличное место, чтобы совместить приятное с полезным - про100
вести время в уютном интерьере с красивым видом из окна и
насладиться хорошей едой.
Кофе вкусный, десерты красивые, на вкус неплохие. Обслужи60
вание, соглашусь с нижними комментариями, хромает. Это касается, конечно, не всех официантов, но некоторые ведут себя
явно не профессионально, такое чувство, что я к ним домой
пришла. Ни в одном заведении города с таким не сталкива-

Оцінка
програми,
%
73.3

33.3

7.5

62.5

54

100
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лась.... Очень шумно и мрачно, и, как по мне, не уютно, возможно, связано с обслуживанием. В Биг маме гораздо комфортнее во всех планах, хотя, может, просто повезло... Не
смотря, что считается популярным местом, не "зашло" вообще.
Одна сеть, а Биг мама на порядок выше, по крайней мере, на
сегодня и для меня. Некоторые ответы владельца на комментарии, которые не по душе - удивляют, и показывает совсем не
высокий уровень... Сейчас есть новые популярные заведения,
где дорожат мнением гостей и прислушиваются, и даже к не
очень радужным. Вот где надо поучиться !
Безумно сухие никакущие бургеры, бульон тоже вообще не
вкусный. Официанты без улыбки и, такое чувство, что уставшие от жизни. Десерты вкусные нужно искать, например клубника маскарпоне - сухой. Ценник для такой кухни и обслуживания завышенный. В целом, место переоцененное.

40

42.5

Висновки. Побудовано систему нечіткого виводу, розроблено алгоритм та
програму, яка дозволяє отримати значення рівня задоволеності користувача
на основі текстового відгуку в процентах. Програма була протестована на реальних відгуках користувачів системи Google Maps. Аналіз результатів роботи програми та порівняння їх з фактичними даними показали, що програма
працює коректно. Більш того, на відміну від шкали оцінок в Google Maps, запропонована в програмі шкала оцінок дозволяє збільшити спектр емоційного
окрасу відгуку. Подальше удосконалення алгоритму, поповнення бази слів та
створення нових модулів програми дасть можливість використовувати розроблену модель у будь-якій системі масового обслуговування, де відбувається текстове спілкування з клієнтами.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті розглянуто рейтинговий підхід до оцінювання діяльності науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти та питання його автоматизації. Запропоновано модель автоматизованої системи рейтингової оцінки діяльності викладача, методику формування рейтингу, архітектуру системи, розглянуто особливості
реалізації системи. Проведено аналіз результатів за узагальненими даними по групам посад, по кафедрам, факультетам.
Ключові слова: рейтинг, інформаційна система, ключові показники ефективності,
метод суми місць, ранжування.

O.O. Drobakhin, N.A. Guk, M.O. Tkachenko
Oles Honchar Dnipro National University

AUTOMATION OF RATING EVALUATION OF SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES
The rating approach to assessing the activities of scientific and pedagogical staff of higher education institutions and the issues of its automation are considered in the article. The
model of an automated rating system for evaluating a teacher's activity, a rating formation
methodology, and the system architecture are proposed. Features of the implementation of
the system are considered. The analysis of the results according to the generalized data on
the groups of positions, departments and faculties is carried out.
The most successful approach for assessing the diverse activities of research and teaching staff is the rating approach. The need for rating assessment of scientific and pedagogical staff is provided for the Laws of Ukraine "On Education", "On Higher Education".
The development of a comprehensive approach and methods for assessing the level of
competence and qualifications of research and teaching staff is the purpose of the paper. A
system of indicators that characterize the activities of research and teaching staff are developed. Integrated types of professional activity (educational-methodical, scientificinnovative and organizational-educational work) are subject to evaluation. The values of
rating indicators for different types of activity are determined in different units, so the values are normalized. The sum of places method is used to calculate the rating. The use of
weights in the criterions will allow determining the priority kind of activity. Initially, the
ranking of all employees for each type of professional activity occurs. Next, the final rating
score is defined as the sum of the places in the ratings.
The rating of the professional activity of the head of the department and the dean is calculated taking into account the points of subordinates.
The information system was developed using Python 3.9, the Django Web Framework
3.2 framework and the SQLite3 relational database. The developed methodology and relevant software have been implemented in the activities of Oles Honchar Dnipro National
University. Processing and analysis of the obtained results is carried out.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В статье рассмотрен рейтинговой подход к оценке деятельности научнопедагогических сотрудников высших учебных заведений и вопросы его автоматизации. Предложена модель автоматизированной системы рейтинговой оценки деятельности преподавателя, методика формирования рейтинга, архитектура системы,
рассмотрены особенности реализации системы. Проведен анализ результатов по
обобщенным данным для групп должностей, кафедр, факультетов.
Ключевые слова: рейтинг, информационная система, ключевые показатели эффективности, метод суммы мест, ранжирование.

Вступ. Сьогодні актуальними питаннями для розвитку держави є підвищення ефективності системи вищої освіти та якості надання освітніх послуг.
При наданні освітніх послуг людський фактор є вирішальним, оскільки саме
від праці науково-педагогічного працівника (НПП) суттєво залежить якість
знань, які отримають студенти, ефективність впровадження дієвих форм поєднання науки та освіти, інноваційних інтегрованих технологій і методик організації освітньо-виховного процесу, наукової та науково-інноваційної роботи. На шляху до підвищення ефективності системи вищої освіти постає
проблема оцінки професійної діяльності викладача.
Найбільш вдалим підходом для оцінювання різнопланової діяльності НПП
є рейтинговий підхід. Рейтингове оцінювання професійної діяльності є формою визначення рівня ефективності роботи, ґрунтується на принципах
об’єктивності, прозорості, гласності, коректності та розраховується на основі
узагальненої та систематизованої інформації про результати діяльності упродовж року.
Необхідність рейтингового оцінювання НПП закладу вищої освіти передбачена у Законах України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ, «Положенні про організацію освітнього процесу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара», «Положенню про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти ДНУ»
[1,2]. Принципи рейтингового оцінювання викладено також у «Стандартах і
рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти» (ESG) Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти та
міжнародному стандарті «Системи управління якістю» ISO 9001:2015 [3].
Аналіз результатів рейтингового оцінювання дозволить керівництву визначати якість кадрового забезпечення освітнього процесу та обґрунтовано
приймати рішення щодо матеріального заохочення викладачів. Рейтингове
оцінювання має сприятиме мотивації НПП до підвищення рівня професіоналізму та вдосконаленню якості всіх видів професійної діяльності.
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Однак для застосування рейтингового підходу необхідно розробити відповідну методику оцінювання.
Метою роботи є розроблення комплексного підходу та методики щодо
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, за допомогою яких
можливо було б визначати рівень компетенції та кваліфікації працівників.
Розробка рейтингової системи оцінювання складається з таких завдань, які
необхідно виконати: розробити систему показників, які характеризують діяльність науково-педагогічного працівника; обрати модель формування загального рейтингового балу та метод ранжування показників; розробити інформаційну систему, яка має дружний інтерфейс та надає керівникам відповідних підрозділів доступ до інформації; здійснити збір даних для розрахунку
рейтингового балу та обробити результати; здійснити аналіз рейтингових балів науково-педагогічних працівників.
Аналіз літературних джерел. Необхідність оцінювання рівня діяльності
персоналу постає практично у кожній сфері діяльності людства, але проблема
розробки уніфікованої системи оцінювання, яка б враховувала показники
ефективності діяльності, відповідала структурі підприємства та видам робіт
персоналу, була зрозумілим та ефективним інструментом прийняття управлінських рішень, залишається досі не вирішеною. Оцінка персоналу є невід'ємним інструментом системи управління людськими ресурсами, тому цьому
питанню присвячена достатня кількість робіт [4-6].
У роботі [6] наведено основні групи методів оцінювання якості персоналу,
серед яких: якісні методи, використання яких дозволяє порівнювати якості
певного працівника з ідеальною моделлю співробітника для тієї чи іншої посади; кількісні методи, за допомогою яких показники діяльності оцінюються
у балах або числових значеннях, результати підсумовуються, за впорядкованим списком складається рейтинг працівників; комбіновані методи, які поєднують у собі описові та кількісні аспекти та вважаються найбільш ефективними щодо оцінювання працівників.
Стосовно оцінювання НПП закладів вищої освіти у сучасній літературі наявні поодинокі публікації, у яких ставляться питання формування комплексних оцінок діяльності НПП. Як правило у закладах вищої освіти розробляються власні системи оцінювання, інформація про які викладається у нормативних документах – положеннях про рейтингове оцінювання.
В роботі [7] запропоновано методику рейтингового оцінювання НПП закладу вищої освіти, яка враховує погодинне нормування робочого часу викладача на виконання методичної, наукової, організаційної, виховної роботи
та дозволяє співставити об’єм навчальної роботи та інших видів діяльності
НПП, встановити акценти на певних видах діяльності, які є актуальними на
сьогодні, порівнювати між собою результати робіт за різними видами діяльності. Такий підхід дозволяє уніфікувати нормування різних видів робіт за
різними спеціальностями в межах університету, а також порівнювати результати оцінювання НПП з різних закладів вищої освіти.
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У роботі [8] виконано аналіз наявних методів оцінювання компетенцій
НПП та визначено їх переваги і недоліки, наведено особливості застосування
методик, що впроваджено у діяльність певних закладів вищої освіти для рейтингового оцінювання НПП. Визначено шляхи побудови вдосконаленої системи оцінювання діяльності НПП, в основу якої покладено рейтинговий підхід, що ґрунтується на результатах експертного оцінювання діяльності НПП
всіма учасниками освітнього процесу.
З огляду існуючих у літературі підходів щодо оцінювання НПП випливає,
що розробка адекватних моделей та обґрунтованих методів оцінювання залишається актуальною проблемою, розв’язання якої буде сприяти
об’єктивному оцінюванню задля підвищення ефективності праці НПП.
Методика формування рейтингу науково-педагогічного працівника. У
сучасному розумінні рейтинг – це комплексна оцінка стану об’єкту дослідження, яка дає можливість віднести його до певного класу або категорії.
Безпосереднє ранжирування є найпростішим способом організації системи
рейтингового оцінювання. Сутність цього методу полягає в тому, що об’єкти
оцінюються за певними критеріями, потім розраховується сумарне значення
показників оцінювання, за результатами яких складається остаточно впорядкований список.
Результати діяльності НПП можуть бути оцінені за допомогою ключових
показників, на основі аналізу яких можна зробити ранжування відповідно до
отриманих значень. При цьому більш обґрунтованим є системний комплексний підхід щодо вибору цільових показників, який дозволяє отримати всебічну, інтегровану оцінку діяльності працівника.
При розробці системи рейтингового оцінювання у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (ДНУ) вирішено, що оцінюванню
підлягають інтегровані види професійної діяльності науково-педагогічного
працівника, а також кафедр та факультетів, а саме навчально-методична, науково-інноваційна та організаційно-виховна робота. Окрім загального рейтингу мають відзначатися науково-педагогічні працівники кафедр та факультетів, які займають найвищі позиції у рейтингу з навчально-методичної роботи.
При формуванні рейтингових показників, за якими буде оцінюватися діяльність НПП, необхідно враховувати стратегічні пріоритети закладу вищої
освіти, вимоги, за якими здійснюється акредитація освітніх програм, ліцензійні вимоги, що висуваються до науково-педагогічних працівників, а також
особливості сфер діяльності кафедр. За результатами аналізу видів діяльності
НПП було встановлено, що діапазон видів діяльності є широким, необхідно
оцінювати, як статичні показники, наприклад, робота у радах та комісіях, так
і динамічні – участь у проектах, видання публікацій, підготовка робіт на конкурс. Крім того, значення рейтингових показників за різними видами діяльності можуть визначатися у різних одиницях вимірювань (кількість, друкований аркуш, відсоток участі, відпрацьовані дні або години). Однак у рейтингової системі оцінювання значення різнопланових показників необхідно переводити у бали. У [9] наведено повний перелік рейтингових показників, кі72
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лькість балів за вид роботи або формули розрахунку балу за відповідним показником з врахуванням долі особистої участі працівника.
Для забезпечення можливості порівнювати рейтингові показники співробітників, які працювали на частину ставки або неповний навчальний рік,
здійснюється нормування даних. Вважається, що тривалість навчального року складає 10 місяців.
Бали працівника за досягнення у навчально-методичній R(н  м) П , науковоінноваційній R(н і ) П , організаційно-виховній роботі R(о в ) П розраховуються у такий спосіб:
10
10
R(н  м) П 
r(н  м)k ; R( н і ) П 
 r(ні ) p ;

mt p
mt k
R(о в ) П 

10
 r(ов )n ,
mt n

де r(н  м)k , r( н і ) p , r(о в )n – рейтингові показники за навчально-методичною,
науково-інноваційною та організаційно-виховною видами робіт, наведені у
[9]; m – частина ставки, яку обіймає працівник на посаді; t – кількість відпрацьованих місяців; k , p , n – номер показника за відповідним видом діяльності; k  1, K ; p  1, P ; n  1, N .
Важливим інструментом під час оцінювання діяльності науковопедагогічного працівника є опитування студентів, яке дозволяє оперативно
отримувати оцінки та пропозиції щодо якості освітніх послуг від зацікавлених учасників освітнього процесу. Відповідне анонімне анкетування студентів організовується та проводиться бюро із забезпечення якості вищої освіти
та освітньої діяльності факультету двічі на навчальний рік до початку екзаменаційних сесій. У [10] наведено перелік питань анкети, за допомогою яких
студентам можуть оцінити викладача як фахівця у певної галузі знань, визначити його рівень володіння методикою викладання та здатність застосовувати сучасні методи навчання.
Значення показника балів за наслідками анкетування студентів RCП розраховується у такий спосіб:
RCП 

1 S
 RCПs
S s 1

де S – кількість студентів, яких було опитано; RСПs – сума балів за відповідною анкетою з номером s .
Після визначення рейтингових показників, за якими буде здійснюватися
оцінювання, необхідно обрати метод отримання інтегральної оцінки. У літературі існує велика кількість таких методів. Частина з них, наприклад, метод
відстаней, передбачають порівняння об’єктів з еталоном або об’єктом, який
має найвищі показники за компонентами інтегральної оцінки. Також можна
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застосовувати експертні методи, метод компонентного аналізу, метод двовимірного шкалування. Застосування таких методів ускладнюється необхідністю залучення експертів для надання попередніх оцінок щодо еталону та визначення метрик, за якими буде здійснюватися порівняння.
Більш простими у реалізації є методи, які ґрунтуються на підсумовуванні
рейтингових балів, – метод сум або метод суми місць, з подальшим ранжуванням отриманих результатів. Метод суми передбачає підсумовування фактичних значень рейтингових балів та ранжування НПП за зменшенням сумарного балу. Недоліком зазначеного методу є те, що окремий НПП може
отримати значну перевагу над іншими лише за одним з видів діяльності, наприклад, з науково-інноваційної роботи, при незначних результатах за іншими видами діяльності. Тому при підрахунку рейтингової оцінки запропоновано використовувати саме метод суми місць за видами діяльності.
Метод суми місць передбачає попереднє ранжування всіх НПП за кожним
з інтегрованих видів професійної діяльності. За значеннями отриманих рейтингових балів визначається відповідне місце, що займає НПП серед всіх інших у кожному з видів діяльності. Далі для кожного НПП визначається підсумковий рейтинговий бал як сума місць у рейтингах за кожним з видів професійної діяльності у такий спосіб:
PП   P(н  м) П   P(н і ) П   P(о в ) П ,
де  ,  ,  – вагові коефіцієнти, із застосуванням яких можна збільшити вагу
обраного виду діяльності, який зараз є пріоритетним для закладу освіти.
Рейтингова оцінка професійної діяльності керівника підрозділу (завідувача
1
кафедри, декана) розраховується як PК  ( PОК  PПП ) , де PОК – особис2
тий рейтинговий бал керівника за видами діяльності; PПП – середнє арифметичне значення підсумкових рейтингових балів інших НПП підрозділу.
Список НПП з підсумковими рейтинговими балами впорядковується за
зростанням значень, що дозволяє виконати ранжування рейтингових оцінок
за критеріями: загальним рейтингом, видами діяльності, групами посад тощо.
Розробка інформаційної системи. Для обробки, аналізу та узагальнення інформації щодо рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП ДНУ
створюється інформаційна система «Рейтинг викладача». База даних системи
формується шляхом обробки персональних рейтинг-листів, які містять актуальні для даного НПП рейтингові показники за видами діяльності.
Серверна частина функціонує в хмарному середовищі Digital Ocean на базі
операційної системи Ubuntu 20.04, загальні елементи кодової бази реалізовано з використанням Python 3.9, фреймворк Django Web Framework 3.2, реляційної бази даних SQLite3. Сервер облаштовано SSL сертифікатом, який відповідає вимогам безпеки сучасних браузерів, та надає можливість авторизуватись за допомогою технології OAuth2 через MS Office 365.
Додаток має адаптоване відображення як на мобільних пристроях, так і на
стаціонарних комп’ютерах із збереженням функціональних можливостей.
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Аналіз результатів застосування методики рейтингового оцінювання. Розроблену методику та відповідне програмне забезпечення впроваджено у діяльність ДНУ. За результатами збору персональних рейтинг-листів отримано
729 анкет, серед яких 679 виявились повністю заповненими, частково заповнені анкети не розглядались. У табл. 1 наведено узагальнені дані за групами
посад, аналізувались мінімальне, максимальне та середнє значення суми
місць за видами діяльності, які обчислювались за розробленою методикою. З
аналізу таблиці можна бачити, що найвищі позиції у рейтингу отримано викладачами незалежно від групи посад, перше друге та третє місце у рейтингу
посідають професор, доцент та викладачу відповідно, що свідчить про можливість застосування розробленої методики для об’єктивного оцінювання результатів роботи за всіма групами посад.
Таблиця 1
група посад
(кількість
анкет)
декан
(14)
завідувач
кафедри (59)
професор
(85)
доцент
(407)
старший викладач
(55)
викладач
(30)
Асистент
(37)

мінімальне значення суми
місць (місце НПП у рейтингу за загальним результатом
ранжування)

максимальне значення суми
місць (місце НПП у рейтингу за
загальним результатом ранжування)

середнє значення суми
місць

741,4 (44)

1493,6 (304)

1042

596,9 (19)

1968,9 (540)

1133,3

170 (1)

2487 (665)

1441,6

250 (2)

2692 (678)

1427,5

561 (14)

2674 (677)

1628,4

297 (3)

2510 (669)

1683,7

723 (38)

2734 (679)

1834,5

Рис. 1. Рейтинг деканів, завідувачів кафедр, професорів

Однак, за середнім значенням суми місць групи посад суттєво відрізняються. Це пояснюється тим, що у рейтингових показниках наявні певні види
робіт, які може виконувати лише працівник з науковим ступенем або керівник підрозділу. Тому середнє значення суми місць для груп посад керівного
складу, а також професорів, доцентів значно вище, ніж в групах викладачів
75

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

та асистентів. Із застосуванням знайдених середніх значень за групами посад
можна співставити рейтинг окремого НПП з середнім значенням рейтингу у
своєї групі. На рис. 1 для порівняння наведено значення рейтингів деканів,
завідувачів кафедр та професорів. Можна зазначити, що середні значення
рейтингів (позначені маркером ) для кожної з груп посад відрізняються несуттєво, але мінімальні бали, які отримали групи керівних посад, значно вище, ніж значення у групі професорів. Це пояснюється тим, що рейтинговий
бал деканів та завідувачів кафедр розраховується з використанням середнього значення рейтингів всіх НПП факультету (кафедри), що впливає на значення особистого рейтингового балу керівника підрозділу. Було проаналізовано, як впливає метод отримання інтегрованої рейтингової оцінки – метод
суми місць.

0.5

1010.76

3168

540

4718.76

2

НПП 2

КЕФ

10

0.2

1648.25

2245

50

3943.25

3

НПП 3

ХФХ

10

0.5

1728.04

1366

820

3914.04

4

НПП 4

ССО

10

0.75

953.52

1884

360

3197.52

5

НПП 5

УЗС

10

1

613.26

1786

515

2914.26

6

НПП 6

КПР

10

0.25

1451.04

1384

0

2835.04

7

НПП 7

ТСА

10

0.5

639.42

1928

180

2747.42

8

НПП 8

КПР

10

0.5

905.22

720

850

2475.22

9

НПП 9

КЕФ

10

0.725

1669.56

755.1

41.38

2466.04

10

НПП 10

КЕФ

10

0.5

1426

533.6

450

2409.6

Доля ставки

Кафедра

Підсумковий бал

Сума балів з організаційновиховної роботи

5

Сума балів з навчальнометодичної роботи

ХФХ

Відпрацьовано
місяців

НПП 1

Ідентифікатор
НПП

1

Місце у рейтингу
за сумою балів

Сума балів з науково-інноваційної
роботи

Таблиця 2

Місце у рейтингу
з організаційновиховної роботи

Місце у рейтингу
з навчальнометодичної робота
Сума балів з науковоінноваційної роботи
Місце у рейтингу
з науковоінноваційної роботи
Сума балів з організаційновиховної роботи

Сума балів з навчальнометодичної роботи

Сума місць за видами діяльності

Доля ставки

Відпрацьовано
місяців

Кафедра

Ідентифікатор
НПП

Місце у рейтингу
за сумою місць

Таблиця 3

1 НПП 3

ХФХ

10

0.5

170

1728.04

19

1366

13

820

138

2 НПП 8

КПР

10

0.5

402

905.22

251

720

27

850

124

3 НПП 1

ХФХ

5

0.5

528

1010.76

189

3168

1

540

338

4 НПП 10

КЕФ

10

0.5

532

1426

54

533.6

46

450

432

5 НПП 19

ЕМФ

10

1

565

960.52

218

513

49

575

298

6 НПП 18

ПМЗ

10

1

594

1161.12

138

386

86

505

370

7 НПП 25

СПО

10

1

602

812.26

328

431

64

680

210

8 НПП 24

ЕФБ

10

1

662

1098.06

156

373.8

96

470

410

9 НПП 22

КПР

10

0.5

712

1223.2

104

366

100

410

508

10 НПП 23

ЕКІ

10

1

736

857.97

289

637

35

470

412
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Для порівняння у табл.2 та табл.3 наводяться результати ранжування
НПП з групи посад «професори» (наводяться перші 10 записів), які отримано
методом суми, коли загальний рейтинг визначається як сума абсолютних балів за кожним з видів діяльності, та методом суми місць відповідно. Аналіз
табл. 2 показав, що перші місця посідають НПП, які мають значну перевагу
за одним або двома видами робіт. З аналізу табл. 3 можна бачити переваги
обраної методики розрахунку – місця у рейтингу, отриманому за сумою
місць, у порівнянні з табл. 2 мають суттєвий перерозподіл. Перші місця посідають НПП, які мають найвищі місця за всіма видами діяльності.
Висновки. Запропоновано методику рейтингового оцінювання НПП. Розроблено систему цільових показників для навчально-методичної, науковоінноваційної та організаційно-виховної робіт. Інтегрована оцінка розраховується методом суми місць у рейтингах за кожним з видів професійної діяльності. Врахування вагових коефіцієнтів дозволяє визначати пріоритетні напрями діяльності закладу вищої освіти. Розроблено та впроваджено інформаційну систему, здійснено аналіз отриманих результатів.
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ПРО ПОБУДОВУ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ
ВЗАЄМОДІЇ ДВОЗВ’ЯЗНОГО В ПЛАНІ ШТАМПА
З ПРУЖНІМ ПІВПРОСТОРОМ
У роботі досліджується задача взаємодії двозв’язного в плані штампа у формі трикутного кільця з пружнім півпростором. Числові дослідження проведено методом
скінченних елементів із застосуванням програмного комплексу ANSYS 2021 R2, у
якому створена тривимірна комп’ютерна модель. Досягнуто задовільне узгодження
результатів числового моделювання з отриманими раніше аналітичними.
Ключові слова: скінченно-елементна модель, контактна задача, штамп, моделювання, напружено-деформований стан, програмний комплекс ANSYS.

Т.А. Zaytseva, V.V. Zhushman
Oles Honchar Dnipro National University

THE CONSTRUCTION OF A FINITE-ELEMENT MODEL
OF THE INTERACTION OF A DOUBLE-CONNECTED PUNCH
WITH AN ELASTIC HALF-SPACE
The study of contact interaction of bodies is an essential research topic nowadays. The
problem of the interaction of a double-connected punch in the form of a triangular ring
with an elastic half-space is considered in this work. Due to the fact that solving such
problems in an analytical form is a challenging in multiple ways process, the application of
numerical methods such as the finite element method and the boundary element method
take place.
With the help of the ANSYS software package, a finite-element model of contact
interaction of a rigid double-connected punch in the form of a triangular ring with an
elastic half-space was created. The numerical simulations using a licensed version of
ANSYS 2021 R2 (provided free of charge) were performed. The Static Structural module,
ANSYS computer-aided design system, provided access to statics design and finite element
analysis. The access to the obtained results and the post-processing took place through the
Solutions and Results modules, respectively. Several problems have been solved for
punches that have the shape of a triangular ring of different widths. The distribution of
pressure under the punch in different sections and the depth of the punch indentation are
obtained. The graphs of pressure distribution are constructed. When solving multiple test
problems to assess the adequacy of the finite element model, a comparison of numerical
results with the results obtained analytically was conducted.
The obtained finite element model can be applied to analyze and predict the load, wear,
and destruction of constructions with the contact area in the form of close to a triangular
ring. The prospects of the study include solving many problems of analysis of the stressstrain state of the interaction of a punch of complex shape with elastic half-space, as well as
groups of punches of complex shape, and analysis of model behavior depending on the
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rties and the features of an elastic half-space.
Keywords: finite element model, contact problem, punch, stress-strain state, modeling,
ANSYS software package.
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Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

О ПОСТРОЕНИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУСВЯЗНОГО В ПЛАНЕ ШТАМПА
С УПРУГИМ ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ
В работе исследуется задача взаимодействия двусвязного в плане штампа в форме
треугольного кольца с упругим полупространством. Численные исследования проведены методом конечных элементов с применением программного комплекса
ANSYS 2021 R2, в котором создана трехмерная компьютерная модель. Достигнуто
удовлетворительное согласование результатов численного моделирования с полученными ранее аналитическими.
Ключевые слова: конечно-элементная модель, контактная задача, штамп, напряженно-деформированное состояние, моделирование, программный комплекс ANSYS.

Вступ. Дослідження контактної взаємодії тіл в наш час є актуальною задачею, яка розповсюджується на різні галузі людської життєдіяльності від технологічних процесів до передових наукових досліджень. До них відносяться
машинобудування, будівництво, біомеханіка, геологія і багато інших галузей.
Вслід за розвитком науки механіки взаємодії, зросла і складність форм тіл,
контактування яких досліджується. Розв’язання таких задач в аналітичному
вигляді є трудомістким та довгим процесом. Тому для їх вирішення застосовуються числові методи такі як метод скінченних елементів, метод граничних елементів.
Аналіз стану проблеми. Значну роль в розвитку контактних задач відіграють дослідження взаємодії жорстких штампів різної форми з пружним півпростором. Так в роботі [1] наведено розв’язок для статичної просторової контактної задачі про вдавлювання близького до плоского штампа з заокругленими краями в пружний шорсткий півпростір. Продовжуються активні дослідження контактних задач з використанням штампів канонічної в плані форми
[2]. Залишається вкрай актуальним застосування розроблених аналітичних
методів розв’язання контактних задач механіки та пошук нових аналітичних
методів [3]. Підходи до розв’язання просторових задач контактної взаємодії
довільного у плані штампа з пружним півпростором з урахуванням тертя і
шорсткості наведені у роботі [4]. Також багато уваги приділяється пошуку
рішень задач для взаємодії складнопрофільних тіл [5]. Отримано розв’язок
просторової контактної задачі для трикутного кільцевого в плані штампа за
наявності тертя [6].
Враховуючи розмаїття задач які мають місце в межах механіки взаємодії
твердого тіла, не дивним є і розмаїття систем автоматизованого проектування
в яких ці задачі розв’язуються. Використання методу скінченних елементів
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надає можливість вирішувати більш складні задачі механіки [7]. Але зазвичай системи автоматизованого проектування накладають певні обмеження на
безкоштовні версії, або не в повному обсязі розв’язують поставлену задачу,
тому існують і такі системи автоматизованого проектування, які розробляються безпосередньо дослідниками [8].
Постановка задачі. Розглянемо абсолютно жорсткий плоский штамп, що
займає в плані область, контур якої обмежений двома рівносторонніми трикутниками. Початок координат розмістимо в точці, що співпадає з центрами
описаних кіл навколо зовнішнього і внутрішнього трикутників, що подібні.
Сформулюємо задачу про вдавлення в пружний півпростір циліндричного
штампа з плоскою основою під дією вертикальної сили Q, лінія дії якої проходить через початок координат, що співпадає і з центром тяжіння перерізу
основи штампа. Поперечний перетин штампа займає двозв’язну область Ω,
обмежену двома лініями 1 , 2 , з рівняннями близькими до рівносторонніх
трикутників.

Рис. 1 Система: двозв’язний в плані штамп – пружній півпростір

Позначимо b – радіус кола, описаного навколо зовнішнього трикутника, a
– навколо внутрішнього. a  b . Рівняння меж 1 , 2 області контакту  в полярній системі координат представимо у наступному вигляді [4]:
(1)
1  a f () ,
2  b f () ,


де f ()  1  i 1 i fi () ,
Необхідно побудувати скінченно-елементну модель взаємодії пружнього
півпростору с жорстким штампом у формі некругового трикутного кільця за
допомогою програмного комплекcу ANSYS, проаналізувати напружено80
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деформований стан системи та оцінити результати шляхом порівняння з
отриманими раніш аналітичними [4].
Основний матеріал. Рівновага штампа описується наступними рівняннями:

P   p( x) dx ,

(2)



M1   x2 p( x) dx, M 2   x1 p( x) dx,


(3)



де функція p( x) характеризує розподіл тиску під штампом, P , M 1 , M 2 – головний вектор і головні моменти прикладених до штампу сил.
Позначимо поступове переміщення, паралельне вертикальній осі x3 , через
 , а через 1 , 2 - проекції вектора малого повороту штампа
x3  0, (x1, x2 )   : U3    2 x1  1x2.

(4)

Для випадку плоского штампа умова для вертикального переміщення точок області контакту  зводиться до двовимірного інтегрального рівняння
першого роду для шуканого розподілу нормального тиску p(x)

p( x1' , x2 ' ) d x1' d x2 '
  2 x1  1x2  1   
,
2G  ( x  x ' )2  ( x  x ' )2
1
1
2
2

(5)

де ν – коефіцієнт Пуассона; G – модуль зсуву.
Шляхом зведення рівнянь задачі для некругового кільця до послідовності
систем рівнянь для кругового кільця, у випадку плоского штампа невідомі
поступальні переміщення штампа та проекції вектору повороту штампа, було
представлено у вигляді рядів за степенями [4]:


    i i ;

(6)

i 0





1   1i i ;

 2    2i i .

i 0

(7)

i 0



P(  , )   Pk (  , ) k .

(8)

k 1

Було отримано [4] контактний тиск, обмежуючись в розвиненні (8) другою
степеню  , тобто першими трьома наближеннями. Наприклад, тиск під трикутним кільцевим штампом, коли b  2a , в точках (, *) променя, який ви-
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ходить з початку координат та перетинає зовнішній і внутрішній контури області контакту в точках (1, *) і (2, *) , відповідно, визначено залежністю:
p(, )  P0  P1  2P2 ,

(9)

де   0,3697 , 2  0,1367 , P0  Q  0 ,
P1  Q  2 0  (0,0006776 0  0,024181)cos2*  ,
P2  Q  2,9821 0  0,0008641  (0,0002033 0 
 0,072541) cos 2*  (0,0347500  0,23471  0,012312  0,45853) 

 cos 4*  (023570  0,067881) 1 /  cos *  (0,74580 

 

 0,72041  0,33402 ) 1 /  cos3*  0,08077 0  / 2 


2 b
 b
 a   3
0   cos * 
2

a

b
a

b
a

b
 2
 2

 
2 b
 1,28800
 2
 a  cos3* .
 2  2 a  b a  b 





i    / 2k , p0  / 2



2k





i)
(pk
 1 / 

2k 3 (i)
 pk

(10)

a / b .
p

(11)

Вираз для вертикального переміщення штампа приймає вигляд:
Q
  1 
(1    0,98182 ) .
G 4b 1

(12)

Програмне середовище моделювання. Для моделювання процесу вдавлення плоского штампа у формі трикутного кільця в плані в пружний півпростір було використано програмний комплекс ANSYS. Використовувалась
студентська версія ANSYS STUDENT 2021 R2 [7], яка надає безкоштовний
доступ до набору ANSYS Workbench в рамках наукових досліджень. Цей
комплект включає ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn,
ANSYS SpaceClaim та ANSYS DesignXplorer. Конфігурація робочої станції
на якій відбувався процес моделювання Windows 10 Home (64-bit, Version
21H1, OS build 19043.1237), процесор AMD Ryzen 5 4500U with Radeon
Graphics 2.38 GHz, та 16.0 GB оперативної пам’яті.
Модуль Static Structural, системи автоматизованого проектування ANSYS,
надав доступ до проектування в рамках статики та проведення скінченно82
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елементного аналізу. Підмодуль Engeneering Data, надав можливість керувати
фізичними та механічними властивостями матеріалів. Design Modeler (пункт
Geometry в вкладці Сomponent Systems) надав можливість зпроектувати та
згенерувати вихідну геометрію з якою проводилась подальша робота. Генерація скінченно-елементної сітки та її додаткові налаштування відбувались в
модулі Meshing. Доступ до отриманих результатів та постпроцесінгу проходив через модулі Solutions та Results відповідно.
Результати моделювання в ANSYS. Була створена геометрія тіла штампа
та пружного півпростору. Для даної геометрії була побудована скінченноелементна сітка. Для підтримання призм різного виду було використано метод Multi Zone. Для отримання більш детальної сітки в області зони контакту
у формі трикутного кільця була використана функція Sizing, яка надає можливість корегувати розмір сітки локально в рамках вказаної геометрії. Регулярність сітки для заданої геометрії була досягнута за допомогою інструменту Face Meshing. Чисельні експерименти по вибору сітки надали змогу отримати найбільш вдале розбиття поверхні контакту. До згенерованої сітки були
добавлені призматичні шари, які дозволяють більш чітко досліджувати зону
прикладення сил через контактну взаємодію штампа з пружним півпростором. На рис. 2, 3 наведено приклад скінченно-елементної сітки на поверхні
деформованого півпростіру під дією трикутного кільцевого в плані штампа.

Рис. 2 Скінченно-елементна сітка на поверхні деформованого півпростору.
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Рис. 3 Область контакту

Після задання всіх необхідних параметрів, граничних умов та вирішення
відповідної математичної моделі було проведено аналіз, використовуючи
post processing отриманих результатів. Було досліджено нормальне напруження, що виникає в процесі пружної деформації півпростору під дією штампа. Для отримання таких результатів в ANSYS було використано спеціальний модуль Linearized Stress.
На рис. 4 представлено графіки результатів розподілу нормального тиску
під кільцевим трикутним штампом для даних отриманих аналітичним
шляхом (1 – суцільна крива) для випадка, коли a  0,6b в точках (, *) променя, який виходить з початку координат та перетинає зовнішній і внутрішній контури області контакту в точках (1, *) і (2, *) та чисельним шляхом ( 2 – пунктирна крива).

Рис. 4 Розподіл нормального тиску в перерізі θ=0
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Результати дослідження показали що нормальні напруження, отримані
аналітичним шляхом на краях зони контакту значно вищі за чисельні та
прямують до нескінченності. Треба відзначити, що напруги ростуть швидше
із зовнішньої сторони кільця. Результати, що отримані за чисельними
розрахунками досягають своїх максимальних значень на границях контакту.
Значний розбіг в отриманих результатах на границях контакту, обумовлено
різницею у підходах між аналітичним і чисельним розв’язанням такого класу
задач. Також треба мати на увазі особливості, що мають місце при
розрахунку напруг у кутових зонах контактуючих тіл. В зоні контакту в
межах середньої третини кільця, але трохи ближче до внутрішнього контуру,
значення нормальних напружень майже близькі. Відносна різниця у
розрахунках нормального тиску у зоні середньої третини кільця не
перевищую 8%. Також існують області де присутні майже повне співпадіння
результатів. Зі зменшенням ширини кільця напруги значно зростають.
Результати чисельного розв’язку знаходяться в рамках допустимих
відхилень.
Висновки та перспективи досліджень. Використовуючи систему автоматизованого проектування ANSYS була створена модель контактної взаємодії
плоского двозв’язного в плані штампа у формі трикутного кільця з пружнім
півпростором. Побудовані графіки розподілу напружень. Виконано порівняння отриманих результатів в середині зони контакту з результатами аналітичного розв’язку, яке продемонструвало, задовільне узгодження, що свідчить про адекватність запропонованої моделі. На основі отриманих результатів планується майбутня робота над контактною взаємодією двох складнопрофільних тіл, більш детальний аналіз особливих зон взаємодії тіл, наприклад, на краях зон контакту, у кутах трикутних областей та ін.
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ФОРМУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ
ПРОЕКТУВАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМ
Робота присвячена формуванню бази знань експертної системи проектування геліосистем. Розглянуто математичні моделі геліосистем різних типів та надходження
сонячної енергії, які є основою бази знань такої експертної системи. Розглянуто алгоритми визначення кількості енергії, що надходить від різного типу геліосистем.
Наведено якісні та кількісні характеристики, які є основою такої бази знань.
Ключові слова: експертна система, база знань, математична модель геліосистеми,
електрична та теплова енергія.

K.Y. Zolotko, D.V. Krasnoshapka
Oles Gonchar Dnipro National University

FORMATION OF THE KNOWLEDGE BASE OF THE EXPERT
SYSTEM OF SOLAR SYSTEMS DESIGN
The size of Ukraine's annual losses from environmental degradation are currently estimated by the International Institute of Environmental Management (Switzerland) at 35%
of gross national income. The biggest source of ambient air pollution is the energy sector.
This is mainly due to the use of fossil fuels in traditional energy systems. New technologies in them increase the efficiency of energy carriers, but do not radically improve the ecological situation. At the present stage of society development the issue of rational use of energy resources becomes especially acute, which is caused by the depletion of fossil fuel reserves, environmental pollution, public aversion to nuclear energy.
In this regard, the use of clean renewable energy sources and, above all, the energy of
the sun, becomes urgent. Almost all unconventional energy is the transformation and use of
solar energy in various ways. According to existing estimates, about 15% of all solar energy
on Earth can be used without the threat of ecological damage to the environment. The difficulty in harnessing solar energy for production is due to the low flux density, low temperature levels and cyclicality of the influx. Therefore, for its further use, it is necessary to apply concentrators and energy transformers, or to select consumers who need low-potential
heat.
The work is devoted to the formation of a knowledge base of an expert system for the
design of solar systems. The mathematical models of solar systems of different types and
solar energy inputs, which are the basis of the knowledge base of such an expert system,
are considered.
The algorithms of determining the amount of energy coming from different types of solar systems are considered. The qualitative and quantitative characteristics which are a basis of such knowledge base are resulted.
Key words: expert system, knowledge base, mathematical model of solar system, electric
and thermal energy.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕЛИОСИСТМ
Работа посвящена формированию базы знаний экспертной системы проектирования гелиосистем. Рассмотрены математические модели гелиосистем различных типов и поступления солнечной энергии, которые являются основой базы знаний такой экспертной системы. Рассмотрены алгоритмы определения количества энергии,
поступающей от разного типа гелиосистем. Приведены качественные и количественные характеристики, которые являются основой такой базы знаний.
Ключевые слова: экспертная система, база знаний, математическая модель гелиосистемы, электрическая и тепловая энергия.

Вступ. Питанням розрахунку та проектування систем енергопостачання
нині приділяється все більша увага. Пов'язано це із виснаженням традиційних джерел енергії, їх подорожчанням та проблемами забруднення навколишнього середовища. Тому виникає необхідність раціонального використання
традиційного палива та широкого застосування нетрадиційних джерел (геліосистеми, вітроагрегати, хвильові електростанції тощо).
Найбільшого поширення зараз набули сонячні системи енергопостачання.
При зовнішній простоті слід враховувати, що такі системи вимагають великих капітальних витрат при їх створенні та значних засобів для підтримки
працездатності. Крім того, вони значною мірою залежать від місця розташування та кліматичних умов. Так, наприклад, на одній і тій же широті, але в
різних регіонах можуть значно відрізнятися температура навколишнього середовища, швидкість вітру, запиленість та хмарність. Це значною мірою
вплине на ефективність геліосистем, терміни їхньої окупності та працездатність.
Існує велика різноманітність геліосистем, які дозволяють виробляти електроенергію та теплову енергію. Наприклад, для вироблення електрики можуть
застосовуватись:
- фотоперетворювачі;
- геліосистеми із турбомашинами;
- геліосистеми на основі двигуна Стірлінга;
- геліосистеми із термоелектричними елементами.
Для отримання тепла можливе використання:
- фотоперетворювачів;
- колекторів із концентраторами сонячної енергії;
- геліосистем із природно конвекцією;
- Плоских сонячних колекторів;
- пасивні геліосистеми
- Вакумурованих плоских сонячних колекторів.
Постановка задачі. Таким чином, для проектування геліосистем необхідно насамперед визначитися з її типом. Як показує аналіз літературних джерел
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[1,3,4], розрахунок тих чи інших геліосистем є досить тривалим і складним
процесом, який враховує безліч додаткових параметрів. Наприклад, коефіцієнти хмарності, запиленості, кута нахилу та орієнтації геліоколектора тощо.
Тому створення експертної системи для цих цілей дозволяє значно скоротити
час проектування, поліпшити вибір і підвищити точність розрахунків.
Одним із основних елементів експертної системи є база знань. В даному
випадку база знань повинна містити математичні моделі процесів та елементів геліосистем.
Методи розв'язання. В основі розрахунків усіх сонячних геліосистем лежить щільність сонячної радіації, що припадає на освітлену поверхню. При
цьому в базі знань експертної системи повинна бути модель щільності сонячного випромінювання, що припадає на похилу поверхню. Вона включає
табличні дані, взяті з кліматичних довідників [5], та їх апроксимація [1,3].

  
 Em Rc sin    , при  н     к
EH  
 c 
0 при   и  
н
к


де Еm-максимальне значення інтенсивності сонячної радіації, що припадає на
горизонтальну поверхню;
Rc-середньодобовий коефіцієнт перерахунку сонячної радіації, що припадає на похилу поверхню [1,3];
τ -час, що відраховується з моменту сходу Сонця;
τн, τк - Момент початку та закінчення освітлення сонячного колектора;
τс -тривалість світлового дня.
Для фотоелектричних перетворювачів база знань включає залежність ККД
від типу фотоперетворювачів. Наприклад, для фотоперетворювачів на основі кремнію становить 14%, а для сонячного елемента з перовскіту та
кремнію – 29%. Причому ККД залежить від часу експлуатації, температури та забрудненості поверхні.
к

Q  ф з с  Ен d ,

(1)

н

де ηф - ККД фотоперетворювача;
ηз – ккд забруднення;
 с - коефіцієнт сонячного сяйва.
Крім фотоперетворювачів у такі системи також входять перетворювачі та
акумулятори. Математичні моделі їх роботи можна знайти в спеціальній літературі або просто врахувати як коефіцієнт, який зменшує кількість енергії,
що надходить.
Іншими системами, які зараз знаходять широке застосування, є геліосистеми з вимушеним рухом теплоносія і плоскими сонячними колекторами. Схема такої геліосистеми представле на рис.1.
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Основними елементами, що визначають ефективність роботи системи є тепловий акумулятор та геліоколектор. У геліоколекторі відбувається поглинання падаючої сонячної енергії та її перетворення на теплову енергію нагрітого теплоносія. Так само в контурі геліоколектора може бути встановлений
теплообмінник, який дозволяє використовувати різні теплоносії тепловому
акумуляторі та плоскому сонячному колекторі. Це дозволяє застосовувати
незамерзаючийтеплоносій і тому цілий рік експлуатувати такі установки.

Рис. 1. Схема геліоустановок з вимушеним рухом теплоносія
1- геліоколектор; 2- тепловий акумулятор; 3-догрівач; 4-споживач;
5- змішувач; 6 - циркуляційний насос; 7 - бак споживання.

У загальному випадку кількість енергії, що надходить від такої установки,
можна визначити з наступного співвідношення:
к

Q   с  GТН  сТН   t р  tа   Л N d ,

(2)

н

де GТН - витрата теплоносія в контурі геліколектора;
сТН - питома теплоємність теплоносія;
tа - температура теплоносія у тепловому акумуляторі;
t р рівноважна температура;
ЛN 





2  NТО  1  e N ГК
 N ГК







 N ГК



;

2 1 e
 NТО  1  e
K F
K F
NТО  ТО ТО ; N ГК  ГК ГК
GТН  сТН
GТН  сТН
K ГК , KТО - коефіцієнти теплових втрат геліоколектора та теплового акумулятора;
FГК , FТО - площа геліоколектора та теплового акумулятора;
рівноважна температура

tр 

 ГК

K ГК

 Eн  tнс

,
де  ГК - коефіцієнт сприйняття сонячної енергії;
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tнс - температура навколишнього середовища.

У разі коли такі установки використовуються для отримання електроенергії, необхідно врахувати коефіцієнт перетворення теплової енергії в електричну, який залежить від типу перетворювача.
Ще одним із поширених типів геліостистем є системи з природною циркуляцією теплоносія (рис.2).

Рис. 2. Схема геліоустановки з природною циркуляцією теплоносія
1- геліоколектор; 2- тепловий акумулятор; 3-споживач;
4- зворотний клапан; 5-теплообмінник.

Розрахунок таких геліосистем ускладнюється визначенням гідравлічного
опору трубопроводів у контурі геліоколектора. Якщо воно виявиться надто
високим, то природна конвекція може не настати і система не працюватиме.
Тому перед проведенням проектування геліосистем у базі даних експертної
системи повинні утримуватися відомості про гідравлічні опори різних типів і
моделей геліоколекторів, які дозволили на етапі вибору типу геліоустановки
встановити можливість її функціонування.
Кількість енергії, що надходить від такої установки, можна визначити з наступного співвідношення
к

Q   с  сТН   t р  tа   ФN  GТН d ,

(3)

н

де ФN  1  e N ГК
Такі установки знаходять широке поширення за рахунок простоти конструкції та можливості їх використання у разі відсутності електрики, яка потрібна, у попередньому випадку, для роботи насоса. Проблеми з їх експлуатацією пов'язані з необхідністю ретельного проектування дотримання всіх умов
існування вільної конвекції. Такі установки проблематично використовуватиме електроенергії, т.к. температура теплоносія на виході суттєво змінюється протягом доби та її складно регулювати, а, отже, і складно експлуатувати
разом з ними спеціальні перетворювачі тепла на електрику.
Найчастіше, поряд із фотоперетворювачами, для вироблення електроенергії використовують геліосистеми із концентраторами (рис.3.). У таких систе91
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мах сонячне випромінювання, яке не має високої щільності (до 1 кВт/м2
опівдні на екваторі) за допомогою спеціальних відбивачів концентрується на
теплоприймачі, що дозволяє досягти високих температур і використовувати
турбомашинні перетворювачі за циклом Ренкіна, Брайтона або Стірлінга.

Рис.3. Геліосистеми із концентраторами сонячної енергії.

Кількість енергії, що отримується в таких системах, можна визначити за
допомогою співвідношення
к

Q  цп с  Ен d ,
н

(4)

де ц - ККД термодинамічного циклу;  п - ККД системи «концентратор –
приймач».
Такі геліосистеми мають більш високий ккд, ніж фотоелектричні. Але вони
вимагають і вищих капітальних витрат за виробництво і видатків на експлуатацію. Тому, як правило, геліосистеми з концентраторами використовують у
сонячних електростанціях великої потужності. При цьому концентратори
можуть являти собою профільовані дзеркала, так і звичайні плоскі відбивачі.
Роботою таких плоских відбивачів зазвичай керує спеціальне обладнання.
Аналіз результатів. Таким чином, основу бази знань експертної системи
проектування геліосистем представляють математичні моделі, що були розглянуті вище. Крім цих моделей необхідно врахувати низку факторів та оцінку цих факторів, і вибір типу геліосистеми мають давати фахівці. Наприклад,
коли йдеться про гаряче водопостачання в літні місяці в місцях із недоліками
електроенергії, то перевага явно буде віддана геліосистемам із природною
циркуляцією. Також необхідно враховувати, що геліосистеми (особливо з
фотоелектричними перетворювачами) потребують значних площ та відповідної орієнтації.
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На рис.4 представлена схема бази знань експертної системи, що дозволяє
проводити попередній вибір типу геліосистеми.

Рис.4. Схема бази знань експертної системи

Як видно з цієї схеми, крім математичних моделей, в базі знань існує безліч параметрів, які мають якісний характер і визначити їх кількісні оцінки
здатні лише фахівці.
Висновки. Геліосистеми є перспективним напрямом розвитку сучасної
енергетики. Проте, їх проектування та впровадження потребує значних тимчасових та матеріальних ресурсів. Тому створення експертних систем допоможе значно скоротити ці витрати. Основою будь-якої експертної системи є
основа знань. У цій експертній системі база знань повинна бути конгломератом математичних моделей геліосистем та їх розрахунків, їх якісних характеристик, а також якісних і кількісних характеристик місцевості, де передбачається впровадження таких систем.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВТОМОРФІЗМУ ГРАФУ
НА СХЕМИ НАПРАВЛЕНОГО ПЕРЕБОРУ
У статі досліджується залежність між наявністю автоморфізму у графі та ізоморфізмом його підграфів, отриманих шляхом видаленням з нього відкритих вершин.
Запропоновано алгоритм для скорочення кількості розгалужень у методі гілок та
меж для задачі паралельного упорядкування вершин орграфів. Показано, що результуюча множина містить всі неізоморфні підграфи, проте також може містити й ізоморфні.
Ключові слова: дискретна оптимізація, теорія розкладів, оптимальні упорядкування, метод гілок та меж, перерахування без ізоморфізму.

K.D. Karavaiev, V.A. Turchyna
Oles Honchar Dnipro National University

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GRAPH AUTOMORPHISM
ON STATE SEARCH SCHEMES
Scheduling theory problems have found wide practical application in various spheres of
life. One of the most common tasks in manufacturing is to determine some order of jobs
that maximizes or minimizes some required quality criterion. In cases when some technological constraints on the order of the job execution are given, discrete optimization problems on graphs can be chosen as a mathematical model of the problem.
This article is devoted to the problem of finding a parallel sequencing of vertices of a
given directed graph of minimum length, in which at each place there is no more than a
given fixed number of vertices.
Since the problem belongs to the class of NP-complete, the construction of efficient state
search schemes is of great importance. A variant of branch-and-bound method in which
possible combinations of open vertices are enumerated is commonly applied for solving
such problems.
Since the number of combinations grows rapidly as the number of vertices in a graph
increases, the search for a solution in some cases can take significant amount of time. Previous research on increasing the efficiency of the method mainly focused on improving the
accuracy of the lower-bound estimate of time expenditures. The authors investigated an
approach to speed up search when using the branch-and-bound method by removing states
corresponding to isomorphic graphs.
The relationship between the presence of an automorphism in a graph and the isomorphism of its subgraphs obtained by removing open vertices from it is considered. As a result, an algorithm to reduce the number of added possible states in the branch-and-bound
method is proposed. It is shown that the set of subgraphs generated by the algorithm contains all non-isomorphic subgraphs, but may also contain some isomorphic ones.
Keywords: discrete optimization, scheduling theory, optimal sequencing, branch-andbound algorithm, isomorph-free enumeration.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АВТОМОРФИЗМА ГРАФА
НА СХЕМЫ НАПРАВЛЕННОГО ПЕРЕБОРА
В статье исследуется зависимость между наличием автоморфизма в графе и изоморфизмом его подграфов, полученных удалением открытых вершин. Предложен
алгоритм для сокращения разветвлений в методе ветвей и границ для задачи параллельного упорядочения вершин орграфов. Показано, что результирующее множество содержит все неизоморфные подграфы, но может также содержать изоморфные.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, теория расписаний, оптимальные
упорядочения, метод ветвей и границ, перечисление без изоморфизма.

Одними з важливих задач теорії дискретної оптимізації є задачі упорядкування вершин орієнтовних графів. Такі задачі найчастіше виникають при необхідності побудови розкладів для розподілу задач між виконавцями з метою
досягнення екстремуму деякого критерію якості.
Дослідження задач з цього класу розпочалося у середині минулого століття
для оптимальної організації робіт на конвеєрі на автомобільній фабриці.
Розв’язок задачі був отриманий швидко і вважалося, що буде знайдено метод
розв’язання і в загальному випадку.
Розглянемо класичну постановку задачі оптимального упорядкування.
Нехай маємо n завдань, для яких наявні деякі виробничі зв’язки, що регламентують порядок їх виконання. Технологічні обмеження задачі природно
подавати у вигляді орієнтовного графу GV ,U  , у якому вершини відповідають завданням, а дуги – виробничим зв’язкам. В класичній постановці вважається, що витрати часу на виконання кожного завдання однакові.
Означення 1. Паралельним упорядкуванням вершин орієнтовного графу
G  V ,U  називається таке упорядкування його вершин по місцях, розташованих у лінію, при якому з того, що пара i, j U випливає, що вершина i
розташовується в упорядкуванні S лівіше вершини j , тобто з того, що
i, j U  i  S  p, j  S q випливає, що p  q .
Означення 2. Довжиною l упорядкування S називається число непорожніх місць в ньому: l S   i 1 sign S i  , де S i  – множини елементів, що знаходяться в упорядкуванні S на місці i .
Означення 3. Шириною h упорядкування S називається величина, що
дорівнює найбільшій кількості елементів, що розташовані на одному місці:
hS   max S i  , де i  1,...,n .
n

i

Класична задача. По заданим графу G і значенню ширини h побудувати
паралельне упорядкування мінімальної довжини.
Виявилось, що у загальному випадку ця задача є NP-важкою. Точні алгоритми поліноміальної складності відомі лише для деяких спеціальних видів
графу G та h  2 .
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Одним з класичних і найбільш поширених точних методів розв’язання задач дискретної оптимізації є метод гілок та меж. Це метод спрямованого перебору множини допустимих розв’язків. Схему методу зручно зображати у
вигляді так званого дерева варіантів. При розробці методу для конкретної задачі необхідно визначитися з двома питаннями:
1) як саме розбивати допустиму множину на підмножини;
2) як саме оцінювати значення цільової функції при вибраному розбитті.
У класичному варіанті застосування методу гілок та меж до задачі [1-3] розгалуження дерева варіантів ведеться шляхом обрання деякої комбінації відкритих вершин (вершин без вхідних дуг) у поточному графі. Ці вершини розташовуються у шукане упорядкування на місце з номером рівним відстані від
поточного листа до кореня дерева варіантів. Після чого визначається оцінка
знизу довжини паралельного упорядкування для підграфу, отриманого видаленням з поточного графу обраних вершин, до якої додається відстань до кореня дерева.
Для подальшого розгалуження обирається лист дерева варіантів, що має
найменшу оцінку, і у якості поточного графу розглядається її відповідний підграф. Розгалуження відбувається доти, доки не отримаємо лист з найменшою у дереві оцінкою довжини упорядкування, для якого відповідний
граф буде порожнім.
Зрозуміло, що швидкість роботи методу безпосередньо залежить від кількості вершин у дереві варіантів, які підлягають розгляду. Тому важливим напрямком дослідження методів гілок та меж є шляхи скорочення перебору.
Одним з таких шляхів є уточнення оцінок знизу для довжини упорядкування [3,4].
Справді, чим швидше мінімальна оцінка знизу довжини у дереві варіантів
співпаде з оптимальним значенням, тим швидше буде знайдений розв’язок.
Відмітимо, що при використанні лише цього підходу неминуче зіштовхнемося із випадком, коли повторно аналізуються однакові графи. Розглянемо цей
випадок детальніше на прикладі.
Приклад. Розглянемо граф з рис. 1. Усі його вершини знаходяться на критичних шляхах. Розглянемо застосування до нього методу гілок та меж при
h  3 та при використанні базової оцінки знизу довжини упорядкування:
l  maxl , n / h ,

де  – округлення до більшого цілого, n – кількість вершин у графі, l – довжина критичного шляху, h – ширина упорядкування.
Отримане для цієї оцінки дерево розгалужень зображено на рис. 2.
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Риc. 1. Граф з прикладу 1.

Рис. 2. Дерево варіантів з прикладу 1.

Наведемо проміжні упорядкування:
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Отже, при використанні цієї оцінки в методі гілок та меж знадобилося 55
розгалужень, причому розгалуження 1-15 є необхідними, тобто вони завжди
будуть наявні у дереві не залежно від оцінки, оскільки отримані у випадках,
коли усі вершини одного фіксованого рівня у дереві мали однакові оцінки.
Аналогічно, розгалуження 34-55 також будуть у кожному дереві. Усі інші розгалуження, пов’язані з вибором вершини, що розглядається.
Розглянемо детальніше розгалуження 4-13. Легко побачити, що всім їм відповідають ізоморфні підграфи, тоді для кожного з них довжини оптимальних упорядкувань є рівними, а отже всі гілки, що йдуть з вершин 4-13 будуть
однаковими і має сенс розглядати лише одну з них. Аналогічна ситуація відбувається з розгалуженнями 34-53. Отже, при додатковій перевірці на ізоморфність, вдалося б знайти оптимальне упорядкування за 10 розгалужень.
Варто відмітити також, що розгалужень 16-33 вдалося б також уникнути
при застосуванні більш точнішої оцінки, тобто знадобилося б 37 розгалужень
замість 55. Навіть маючи абсолютно точну оцінку, яка завжди дорівнює оптимальній довжині, цю кількість не вдалося б зменшити. А оскільки задача
належить до класу NP-важких, то очікується, що таку оцінку побудувати не
можна, а отже для будь-якої оцінки у загальному випадку у дереві розгалужень будуть виникати розгалуження, які відповідають ізоморфним графам, та
для яких оцінка буде давати однакові значення. Так, якби оцінка рівна 9 вперше була отримана у розгалуженні 54, то у дереві було б додаткових 379 розгалужень. Важливо відмітити, що кількість можливих розгалужень швидко
зростає з кількістю відкритих вершин.
З цього випливає важливість дослідження гілок дерев на ізоморфність відповідних підграфів, що дасть змогу не лише значно зменшити кількість вершин, що підлягають аналізу, а отже значно його пришвидшити, а й скоротити
витрати ресурсів пам’яті.
Перед тим як перейти до розгляду вказаної проблеми, наведемо відомі поняття «ізоморфізму», «автоморфізму» та «інваріанту» орієнтовних графів [5].
Два орієнтовні графи G та H є ізоморфними, якщо між множинами їх вершин існує взаємо однозначна відповідність, що зберігає суміжність вершин
та орієнтацію дуг. Позначається G  H або G  H .
Автоморфізмом орієнтовного графу G називається ізоморфізм G на себе,
або автоморфізм є підстановкою множини вершин V , що зберігає суміжність
та орієнтацію дуг. Дві вершини i та j , що переходять одна в одну під дією
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автоморфізму f : V  V ( i V , j V , f i   j ) будемо називати взаємозамінними та позначати i ~ j .
Інваріантом графу G називається деяка характеристика графу, найчастіше
числова, пов’язана із графом G , яка зберігається для будь-якого графу, що є
ізоморфним G . Прикладами інваріантів є кількість вершин чи дуг у графі.
Відзначимо, що на разі невідомо чи належать задачі перевірки графів на
ізоморфність та визначення взаємозамінних вершин до класу P або NP повних. Варто зазначити також, що для практично важливих класів графів
існують алгоритми, що швидко визначають ізоморфізм та знаходять взаємозамінні вершини для графів великої розмірності [6-9].
Наведена проблема є тематично близькою до задачі генерації деякого класу графів без ізоморфізму [10-14], що тісно пов’язана з визначенням взаємозамінних вершин. Далі дослідимо твердження, що можуть скоротити кількість розгалужень, завдяки врахуванню взаємозамінності відкритих вершин.
Відмітимо також, що можливий підхід, який заснований на перевірці ізоморфізму за допомогою інваріантів. Насправді, відомо, що для деяких інваріантів ймовірність, що два випадкові графи будуть мати однакові значення
цих інваріантів та не будуть при цьому ізоморфними, майже нульова [15].
Проте у випадку, що розглядається, при розгалужені підграфи утворюються з
графу шляхом видалення деяких відкритих вершин, а тому більша частина
структури підграфів буде залишатися сталою, а отже можна очікувати, що й
більшість інваріантів для підграфів будуть збігатися.
У подальших дослідженнях вважається, що якимось чином вдалося визначити, які вершини у графі є взаємозамінними. Перевага у роботі віддається
тому, як можна скористатися цією інформацією, а не як її отримати.
Введемо допоміжне означення.
Означення 4. Два набори вершин графу  та  називатимемо еквівалентними, якщо існує бієктивне відображення f :    таке, що проектує вершини  у відповідні їм взаємозамінні вершини з  , тобто
i  : f i    i ~ f i  .
При розгляді цієї проблеми природно виникають два питання: чи можна
при видаленні еквівалентних наборів отримати не ізоморфні підграфи; та чи
можна при видаленні нееквівалентних наборів отримати ізоморфні підграфи.
Відповіді на обидва питання є позитивними, проілюструємо це на прикладах.
Приклад 2. Розглянемо граф G з рис. 3. Взаємозамінними відкритими вершинами у ньому є вершини 1 та 4, а також вершини 2 та 3. Нехай h  2 , отже
маємо обрати 2 вершини. З вершин 1-4 можна утворити 4 попарно еквівалентних набори: 1,2, 1,3, 2,4, 3,4 . Граф G1 утворений з графу G видаленням
набору 3,4, а граф G2 – набору 2,4 .
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Рис. 3. Граф та його підграфи з прикладу 2.

Легко побачити, що графи G1 та G2 не ізоморфні: вони мають різну кількість ізольованих вершин. Також помітимо, що граф утворений видаленням
набору 1,2 ізоморфний графу G1 , а видаленням набору 1,3 – графу G2 .
З іншого боку цікавим є факт, що після видалення вершини 4, що присутня
в обох наборах, вершини 2 та 3 перестають бути взаємозамінними, тобто
отримали неізоморфні графи через те, що видалили не взаємозамінні вершини. В той же час у випадку наборів 1,2 та 3,4 після видалення, наприклад,
вершин 1 та 4, вершини 2 та 3 залишаються взаємозамінними та навпаки.
Приклад 3. Розглянемо граф G з рис. 4. Взаємозамінними відкритими вершинами у ньому є вершини 1 та 2. Нехай h  2 , маємо обрати для видалення
2 вершини. Розглянемо два не еквівалентних набори 1,2 та 2,3 . Граф G1
утворений з графу G видаленням набору 2,3 , а граф G2 – набору 1,2 .

Рис. 4. Граф та його підграфи з прикладу 3.

Графи G1 та G2 є ізоморфними (ізоморфізм вказаний на зображенні графу
G1 у дужках). Також будуть ізоморфними графи, утворені видаленням еквівалентних наборів 1,3 та 2,3 .
Відмітимо також, що аналогічно до прикладу 2, після видалення вершини
2, що є спільною для наборів, вершин 1 та 3 стають взаємозамінними, тобто
отримали ізоморфні графи через те, що видаляємо взаємозамінні вершини.
З розглянутих прикладів бачимо, що визначення взаємозамінних вершин
лише у початковому графі та побудови еквівалентних наборів вершин недостатньо для визначення ізоморфності підграфів, що утворюються при розга100
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луженні. З іншого боку побачили, що важливим є визначення взаємозамінних
вершин після видалення кожної вершини з графу. На основі цього можна запропонувати наступний алгоритм генерації неізоморфних підграфів.
Алгоритм
Вхідні дані: граф G , ширина упорядкування h .
Вихідні дані: множина наборів вершин N .
procedure generate( G , hmax , Vout , P , N )
if length( P ) + length(Vout ) < hmax then
exit;
end if
S  {попарно не взаємозамінні вершини у G з множини Vout };
  Vout ;
Vout
for v in S
if length( P ) + 1 = hmax then
N  N  P  v  ;
else
 , P  v , N );
generate( G \ v , hmax , Vout
  Vout
 \ {вершини з Vout взаємозамінні з v };
Vout
end if
end for
end procedure

N  ; P  ;Vout  {відкриті вершини з G };
generate( G , hmax  min h, lengthVout , Vout , P , N );
Для обґрунтування алгоритму потрібно довести два факти: що множина N
містить набори, що дають всі можливі неізоморфні підграфи, і що множина
N не містить наборів, що дають ізоморфні підграфи.
Перший факт напряму випливає з наступної теореми.
Теорема 1. Якщо у графі G вершини i та j взаємозамінні, то графи G1 та
G2 , утворені видаленням вершин i та j з G відповідно, є ізоморфними.
Доведення. Розглянемо автоморфізм f , який переводить вершину i у вершину j . Побудуємо дві матриці суміжності: в першій рядки і стовпці відповідають вершинам у порядку 1,2,...,n ( n – кількість вершин у графі), в другій
– у порядку f 1, f 2,..., f n .
За означенням автоморфізму ці матриці суміжності будуть збігатися, більш
того, оскільки f i   j , i -тий рядок і стовпець у другій матриці відповідає
вершини j , а отже матриці, що утворені з них видаленням цих рядків і стовпчиків, співпадають. З іншого боку, отримані матриці є матрицями суміжності для графів G1 та G2 , з чого випливає, що вони ізоморфні за означенням. ■
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Справді, з теореми випливає, що отримати неізоморфні графи, видаляючи
взаємозамінні вершини, неможливо. А отже, коли у відповідності до алгоритму беремо лише одну вершину з кожної множини попарно взаємозамінних
вершин, то не втрачаємо жодного з наборів відкритих вершин, що дають різні неізоморфні графи.
Перед дослідженням другого факту для обґрунтування алгоритму відмітимо, що важливою є умова, що видаляються саме відкриті вершини.
Приклад 4. Розглянемо граф G з рис. 5. Граф G1 утворений з графу G видаленням вершини 3, граф G2 – вершини 2, граф G3 – вершини 1.

Рис. 5. Граф та його підграфи з прикладу 4.

Бачимо, що жодні дві вершини у графі не є взаємозамінними, проте у всіх
випадках отримуємо ізоморфні графи.
Для того, щоб довести, що жодні два набори з N не можуть привести до
ізоморфних графів, необхідно перевірити наступне твердження.
Твердження 1. Для будь-яких двох наборів відкритих вершин  та  графу G з того, що графи G1  G \  та G2  G \  є ізоморфними, випливає існування таких послідовностей вершин    1 ,..., m , i  , i   j та
   1 ,..., m ,  i   ,  i   j , що 1 та 1 є взаємозамінними та для всіх

k  1...m  1 для графів G \ 1 ,..., k  та G \ 1 ,..., k  існує ізоморфізм, що
переводить вершину  k 1 у вершину  k 1 .
Це твердження є хибним. Для того, щоб це підтвердити розглянемо наступний приклад.
Приклад 5. Розглянемо граф G з рис. 6. Нехай h  2 , маємо обрати для видалення 2 вершини. Граф G1 утворений з графу G видаленням вершин 2 та 3,
граф G2 – вершин 1 та 4.
Графи G1 та G2 є ізоморфними (ізоморфізм вказаний на зображенні графу
G1 у дужках), проте серед вершин 1-4 немає взаємозамінних, а отже множина
N може містити два набори, видалення яких приводять до ізоморфних графів. Помітимо проте, що при одночасному видаленні з графу вершин 1 та 3,
вершини 2 та 4 стають взаємозамінними та навпаки.
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Рис. 6. Граф та його підграфи з прикладу 5.

Також варто перевірити чи є умова теореми 1 не лише необхідною, але й
достатньою, тобто слабку версію попереднього твердження.
Твердження 2. Якщо графи G1 та G2 , утворені видаленням деяких відкритих вершин i та j з G відповідно, є ізоморфними, то вершини i та j є взаємозамінними у графі G .
Це твердження також не є вірним. Проілюструємо це наступним прикладом.
Приклад 6. Розглянемо граф G з рис. 7. Граф G1 утворений з графу G видаленням вершин 2, граф G2 – вершин 1.

Рис. 7. Граф та його підграфи з прикладу 6.

Графи G1 та G2 є ізоморфними (ізоморфізм вказаний на зображенні графу
G1 у дужках), проте вершини 1 і 2 не є взаємозамінними у графі G . Це легко
побачити, якщо розглянути відкриту вершину 11: відстань від вершини 1 до
11 дорівнює двом, а від вершини 2 – трьом, з іншого боку, відкритою вершину на відстані два від вершини 2 є вершина 9, а відкритою вершиною на відс103

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

тані три від 1 – вершина 10, а отже при автоморфізмі вершина 11 мала б відобразитись і у вершину 9, і у вершину 10, що неможливо.
Отже, запропонований алгоритм дозволяє скоротити кількість розгалужень, що підлягають перевірці у методі гілок та меж при його застосуванні
до задачі паралельного упорядкування, але не дозволяє повністю позбавитися
від ізоморфних підграфів.
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УЗАГАЛЬНЕНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ COVID-19
НА ЗАКРИТИХ ТА ВІДКРИТИХ АРЕАЛАХ
У роботі розглядаються існуючі, запропоновані та узагальнені нові методи та підходи до моделювання розповсюдження інфекційних захворювань на прикладі
COVID-19. Для побудови моделей, ідентифікації параметрів, оцінки достовірності результатів використовується оперативна інформація про перебіг епідемії як на теренах окремих областей та міст України, так і держави в цілому. Отримані результати
дають змогу оцінити ефективність моделей, підходів та методів при вирішенні різних
задач, що можуть враховувати площу ареалів, зовнішні впливи, гендерну, вікову та
інші відмінності. В основу класу запропонованих моделей покладено уявлення про
популяцію як про множину особин, що сприйнятливі до інфекції, мають імунітет, інфіковані, хворіють та вибули. На основі даних, які протягом 2020-2021 років були зібрані у різних країнах було встановлено основні закономірності, отримано пограничні значення параметрів, при яких відбуваються якісні зміни в системі, досліджено
питання можливості штучного втручання в систему та наслідків такого втручання.
Проведено змістовний аналіз достовірності моделі та меж застосування результатів
такого моделювання.
Ключові слова: математичне моделювання, COVID-19, пандемія, епідемія.

E.M. Kiseleva, O.O. Kuzenkov, N.V. Baleiko
Oles Honchar Dnipro national university

GENERALIZED APPROACHES TO SIMULATING THE DISTRIBUTION
OF COVID-19 IN CLOSED AND OPEN AREAS
The paper examines the existing, proposed and generalizes new methods and
approaches to modeling the spread of infectious diseases using the example of COVID-19.
To build models, identify parameters, assess the reliability of the results, operational
information about the course of the epidemic is used both on the territory of individual
regions and cities of Ukraine and the state as a whole. The results obtained make it possible
to evaluate the effectiveness of models, approaches and methods in solving various
problems that can take into account the area of areas, external influences, gender, age and
other differences.
The class of the proposed models is based on the idea of the population as a multitude
of individuals, susceptible to infection, having immunity, infected, sick and retired. Based
on the data that were collected in different countries during 2020-2021, the main
regularities were established, the boundary values of the parameters were obtained at
which qualitative changes in the system occur, the issues of the possibility of artificial
intervention in the system and the consequences of such intervention were investigated. A
meaningful analysis of the reliability of the model and the boundaries of application of the
results of such modeling is carried out.
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105

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

Key words: mathematical modeling, COVID-19, pandemic, epidemic.

Е.М. Киселева, А.А. Кузенков, Н.В. Балейко
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ОБОБЩЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
НА ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ АРЕАЛАХ
В работе рассматриваются существующие, предложенные и обобщенные новые
методы и подходы к моделированию распространения инфекционных заболеваний
на примере COVID-19. Для построения моделей, идентификации параметров, оценки
достоверности результатов используется оперативная информация о ходе эпидемии
как на территории отдельных областей и городов Украины, так и государства в целом. Полученные результаты позволяют оценить эффективность моделей, подходов
и методов при решении различных задач, которые могут учитывать площадь ареалов, внешние воздействия, гендерные, возрастные и другие отличия.
В основу класса предложенных моделей положено представление о популяции как
о множестве особей, восприимчивых к инфекции, имеющих иммунитет, инфицированных, болеющих и выбывших. На основе данных, которые в течение 2020-2021 годов были собраны в разных странах, было установлено основные закономерности,
получено пограничные значения параметров, при которых происходят качественные изменения в системе, исследованы вопросы возможности искусственного вмешательства в систему и последствий такого вмешательства. Проведен содержательный анализ достоверности модели и границ применения результатов такого моделирования.
Ключевые слова: математическое моделирование, COVID-19, пандемия, эпидемия.

Вступ. Останні півтора роки Україну та світ сколихнула хвиля захворюваності спричинена розповсюдженням вірусу SARS-CoV-2. Перший спалах відбувся у Китаї. Вкрай рішучі заходи керівництва Китаю мали короткостроковий та, як виявилось, і довгостроковий успіх у боротьбі з інфекцією. Цьому
сприяв і політичний устрій, і потужна економіка, і налагодженість процесів у
системі охорони здоров’я, але, нажаль, в інших країнах такого успіху не вдалося досягти взагалі.
На сьогоднішній день існує велика база даних про перебіг захворювання,
особливості хвороби у різних вікових групах, ускладнення, групи ризику та
багато іншого. Але не дивлячись на значне інформаційне підґрунтя боротьба
з інфекцією продовжується. Винайдена вакцина спонукає людей вакцинуватись, але навіть медики визнають, що вакцина у деяких випадках може не
впливати на нові штами вірусу.
Станом на кінець 2021 року на COVID-19 в Україні, лише офіційно перехворіло більше 3,2 млн. чоловік, щоденно кілька десятків тисяч чоловік інфікуються, більше 76 тис. чоловік померли від COVID-19. Така трагічна статистика збільшує актуальність не тільки медичних інструментів по запобіганню
COVID-19 та його лікуванню, але й прогнозуванню швидкості розповсюдження на окремих територіях. Такі прогнози дозволять оцінити готовність
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системи охорони здоров’я певного регіону прийняти виклик, оцінити часові
та чисельні характеристики спалахів, зрозуміти інші особливості протікання
епідемії.
Як показала статистика розповсюдження COVID-19 у різних країнах, перебіг суттєвим чином залежить від замкненості чи відкритості територій. У
більш консервативних країнах, із суровими правилами перетину кордонів, а у
деяких випадках не тільки кордонів країни але й окремих територій, швидкість розповсюдження інфекції була значно нижче ніж у країнах першого світу де кордони, навіть між країнами, є достатньо умовними.
Огляд проблеми. Протягом майже двох років людство бореться з інфекцією COVID-19. За цей час розроблено велику кількість математичних моделей, які дозволяють достатньо точно спрогнозувати динаміку COVID-19 на
окремих територіях, або при виконанні певних додаткових умов. Також існують більш універсальні моделі, які можна застосовувати для більш широкого класу умов, але точність таких моделей, як правило, не буде висока.
Причиною такого стану справ є те, що переважна більшість моделей не відображає режими, особливості перебігу та інші якісні особливості процесу протікання хвороби, як індивідуальної так і групової. Здебільшого моделі описують результати нефармацевтичного втручання в процес. З одного боку це
може бути зумовлено тим, що наукові роботи з математичного моделювання
здебільшого охоплюють період до розробки вакцини. А подальші дослідження результатів застосування вакцини здебільшого має більш медичний характер, а у деяких випадках може містити елементи комерційної таємниці в результаті чого не підлягати розголошенню. Дослідження питання впливу нефармакологічних результатів на динаміку розповсюдження COVID-19 дає
змогу оцінити результативність таких, здебільшого організаційних заходів, та
розробити не тільки профілактичні методи боротьби але й оперативні методи
боротьби з безпосередніми наслідками захворювання.
Огляд існуючих методів математичного моделювання динаміки інфекційних захворювань. Історія дослідження інфекційних хвороб налічує сотні, якщо не тисячі років. Але еволюція математичних моделей суттєвим чином залежала безпосередньо від розвитку математичного апарату, методів та
алгоритмів. Суттєвий розвиток математичного інструментарію розпочався на
початку 20 сторіччя з робіт Росса з моделі міграції інфекції [7, 9] та її носіїв
[8]. Макдональду у своїх дослідженнях [5] вдалось побудувати модель розповсюдження інфекції, враховуючи ентомологічні та демографічні особливості.
Подальше уточнення моделей відбулось в роботах Хоппенстеда [2], а також
ним був розширений і математичний апарат таких досліджень. Широкого
розповсюдження набули після публікації Бейлі SEIR та SEI моделі. Після робот Бейлі SEIR та SEI досліджувались в роботах [1, 4], а в роботі [6] було досліджено питання застосування таких моделей при існуванні ентропії за віковим критерієм. Роботи Р.М. Баталіна та В.А. Терлецького [12], а також
Л.А. Рвачева [10, 11] можна вважати одними з найвдаліших результатів дослідження динаміки інфекційних захворювань. Згадані результати дають змо107
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гу досліджувати не просто реальну систему, але й враховувати перетоки в ній
та ступінь їх інтенсивності.
Математична модель. До основи дослідження покладено уявлення про
популяцію як про множину особин, яку умовно можна поділити на підгрупи
«здорових», «інфікованих» та «вибувших». Підгрупи не є ізольованими та існує вірогідність попадання особини з i-ї підгрупи до j-ї. Диференціальну модель системи можна записати у загальному вигляді так:
dx j
dt

n

  A ji  f i ( x) ,

j  1,3 ,

(1)

i 1

де xj – чисельність j-ї підгрупи, fi(x) – функція, що описує загальні можливості i-ї підгрупи до зміни своєї чисельності, а Aji – частка приросту i-ї підгрупи,
яка потрапляє до j-ї. Припускаємо, що  Aij  1 при будь-якому i. Функція
j

fi(x) відбиває загальновідомий логістичний закон

1 n 
f i ( x)  ai  1   xl  xi .
(2)
 K l 1 
де ai відбиває можливості підгрупи з індексом i до зростання (занепаду), K -

ємність ареалу існування популяції. Згідно з (1), (2) приріст підгрупи наближається до нуля у випадку, коли до нуля наближається її чисельність або коли загальна чисельність усіх підгруп наближається до максимально можливої
екологічної ємності середовища K.
Для дослідження точок рівноваги системи (1), (2) скористуємося стандартним аналізом за Ляпуновим. Легко бачити, що однією з точок рівноваги є нульова точка (початок координат). Крім того, існує ще нескінченна кількість
точок рівноваги, які лежать на площині
(3)
 xi  K .
i

Характер розміщення точок рівноваги є досить природним з прикладної
точки зору. Звісно, в разі повної відсутності особин даної підгрупи виду вони
не можуть виникнути з нічого. Якщо ж підгрупи займають одну й ту ж екологічну нішу і не відрізняються за ресурсами, які споживають, довільний їхній розподіл за чисельностями в цій ніші є рівноважним.
Теорема 1: система (1), (2) є виродженою в околі особливих точок стаціонарної гіперплощини (3).
Доведення: загальний вигляд ij -ї компоненти матриці Якобі J системи
n


  X k   Aip a p x p
(1), (2) є таким: J ij  Aij a j 1  k 1   p 1
. Згідно з (3) загальний вигляд
K
K




J
системи (1), (2) в точках стаціонарної гіij -го компонента матриці Якобі
n

перплощини набуде вигляду:

J ij  

1 n
 Aik  ak  X k
K k 1

безпосередньо від j , справедливим є
108

. Оскільки J ij не залежить
____

J pi  J hi , p, h  1, n ,

із чого випливає, що
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вектор-стовпці матриці Якобі є лінійно залежними, Det J   0 , а отже, система
є виродженою в особливих точках стаціонарної гіперплощини

n

x
i 1

i

 K . Тео-

рему доведено.
Система (1), (2) для випадку n  3 має вигляд:

 x1  x 2  x3 

 x1   A11a1 x1  A12 a 2 x 2  A13a3 x3   1 
K



 x1  x 2  x3 

.
 x 2   A21a1 x1  A22 a 2 x 2  A23a3 x3   1 
K




 x  x 2  x3 
 x 3   A31a1 x1  A32 a 2 x 2  A33a3 x3   1  1


K



(4)

Особливими точками системи є точка – початок координат та множина точок, що належать площині
(5)
x1  x2  x3  K .
компонент
матриці
Якобі
представлений
ij -й
____

 1 3
1 3
J ij  Aij ai 1   x p    Aip a p x p , i, j  1,3 .
 K p 1  K p 1

За теоремою 1 система (4) є виродженою в околі точок стаціонарної площини (5). Характеристичне рівняння системи (4) має вигляд t 3  bt 2  ct  d  0 .
b
3

Вводячи заміну t  y  , отримаємо неповне кубічне рівняння y 3  py  q  0 ,
де p  

2b 3 bc
b2

 d , корені якого, згідно з формулою Кардано, обчис, q
3
27
3
q
2

люються так: y  1   2 , де 1, 2  3  

q2 p3
, при цьому для 1 ,  2 спра
4
27

p
3

ведливе наступне 1   2   .
Аналітичне представлення меж якісної зміни режимів функціонування системи. У різних літературних джерелах, дослідники по різному викладають аналітичні умови виникнення біфуркацій в системі. Фактично біфуркація виникає при переході визначального параметра системи, який умовно
можна назвати її інваріантою, через критичне значення. Умовним переносом
початку координат параметричного простору можна звести визначення біфуркації як перехід визначального параметра через нульове значення. Виходячи з прикладної інтерпретації очевидним стає те, що визначальним параметром може бути обрані власні числа характеристичної матриці які фактично
відображають чисельні та якісні межі рівня перетоку між різними підгрупами
зазначеної моделі.
Вважаючи аналітичною умовою виникнення в системі біфуркації перехід
дійсної частини хоча б одного із власних чисел матриці Якобі системи через
нульове значення, для випадку гіперболічної точки початку координат такою
109
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умовою є Det J   0 , а для комплексних qJ   0 . Згідно з класифікацією, поданою в [14], для системи (4) можливі такі біфуркації фазового простору, як:
1) «тривісний стійкий вузол» - «стійке сідло» (рис.1);
2) «стійке сідло» - «нестійке сідло» (рис.2);
3) «нестійке сідло» - «тривісний нестійкий вузол» (рис.3);
4) «тривісний нестійкий вузол» – «розбіжний нестійкий фокус» (рис.4);
5) «розбіжний нестійкий фокус» - «збіжний нестійкий фокус» (рис.5);
6) «розбіжний нестійкий фокус» – «розбіжний стійкий фокус» (рис.6);
7) «збіжний стійкий фокус» - «розбіжний стійкий фокус» (рис.7);
8) «збіжний стійкий фокус» - «збіжний нестійкий фокус» (рис.8);
9) «збіжний стійкий фокус» - «тривісний стійкий вузол» (рис.9).
На рис. 1 - 9 представлено фазові портрети системи (4), що ілюструють
зміну топології фазового простору при переході параметрів системи через
критичні (біфуркаційні) значення. У зв’язку з виродженістю системи в околі
стаціонарної площини (5) поведінка фазових траєкторій проілюстрована в
околі особливої точки (початок координат).
На рис. 1 подано біфуркаційний випадок при переході одного з коефіцієнтів через нульове значення.

а

б

в

Рис.1. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A11  0,7 ; A22  0,8 ;
_____

A33  0,9 ; Aij  1  Aii  / 2 ; i, j  1,2,3 ; i  j ; K  100 ; a2  a3  1
та а) a1  1,0 ;б) a1  0,0 ; в) a1  1,0

На рис.1(а) особлива точка (початок координат) є тривісним стійким вузлом, що зумовлено негативним значенням коефіцієнтів репродукції трьох підгруп одночасно. Біфуркація такого типу, будучи найпростішою, зумовлена
переходом одного з репродуктивних коефіцієнтів через нуль. У виродженому
випадку зростання чисельності підгрупи з індексом 1 зумовлене лише коефіцієнтами перетоку та відбувається лінійно.
При зміні знаку одного з репродуктивних коефіцієнтів знак інших відіграє
дуже важливу роль, а при їхній зміні формується такий фазовий простір, що є
топологічно нееквівалентним попередньому (тобто таким, що не може бути
отриманий із попереднього шляхом безперервних перетворень). Саме тому
доречно виокремити біфуркацію, пов’язану з переходом репродуктивного
коефіцієнта a1 через нульове значення, що виникає за додаткової умови
a2  a3  0 . Інші параметри були обрані таким чином:
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_____

A11  0,6; A22  0,9; A33  0,7; Aij  1  Aii  / 2; i, j  1,2,3; i  j; K  100; a2  2,4; a3  2;

а

б

(6)

в

Рис.2. Фазовий портрет системи (4) з параметрами (6)
та а) - a1  1,0 ; б) - a1  0,0 ; в) - a1  1,0

Випадок, представлений на рис.2(а) відповідає системі, у якій дві підгрупи
мають негативний коефіцієнт репродукції. У біфуркаційному випадку в субпопуляції з індексом 1 рівень смертності дорівнює рівню народжуваності, а
зміна її чисельності зумовлена лише коефіцієнтами перетоку. Зазначимо, що
як до так і після біфуркації особлива точка (початок координат) є нестійкою,
що зумовлено різними знаками коефіцієнтів репродукції a 2 та a 3 . У біфуркаційному випадку a1  0 топологія фазового простору в околі особливої точки (початок координат) є принципово іншою порівняно з біфуркацією типу
«тривісний стійкий вузол» - «стійке сідло».
Третій тип можливої біфуркації, що пов’язаний із переходом коефіцієнта
репродукції через нульове значення, вирізняється зміною топології фазового
простору типу «нестійке сідло» – «тривісний нестійкий вузол».

а

б

в

Рис.3. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A11  A22  0,7 , A33  0,8 ,
Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a 2  a3  2,0 та а) a1  1,0 ; б) a1  0,0 ; в) a1  1,0

Випадок, представлений на рис.3, хоча і є топологічно нееквівалентним
двом випадкам, представленим вище, але з аналітичної точки зору спричинений саме рівністю нулю якобіану в особливій точці (початок координат). Топологія фазового простору при біфуркації «нестійке сідло» - «тривісний нестійкий вузол» має спільні риси з біфуркацією «тривісний стійкий вузол» «стійке сідло» із тією відмінністю, що як до, так і після біфуркаційного стану
особлива точка початку координат є нестійкою.
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Наступний тип біфуркації характерний переходом пари власних чисел матриці Якобі на уявну вісь. Аналітичною умовою такої біфуркації є рівність
нулю дискримінанта Кардано, характеристичного полінома системи. При
цьому топологія фазового простору змінюється з «нестійкого двофазновиродженого вузла» на «розбіжний нестійкий фокус». З топологічної точки
зору така біфуркація вирізняється збігом пари сепаратрис особливої точки
початку координат. У випадку, представленому на рис.4(а), усі три підгрупи
розвиваються практично незалежно одна від одної, а коефіцієнти перетоку
впливають лише на швидкість зростання чисельності тієї чи іншої підгрупи.
У виродженому випадку, представленому на рис.4(б), підгрупи з індексами 1
та 2 «обмінюються» такою кількістю нащадків, яка відповідає їхній чисельності. Випадок, представлений на рис.4(в), характеризує стан системи, при
якому більша частина приросту обох підгруп переходить до іншої, збільшуючи при цьому її чисельність, що, у свою чергу, зумовлює збільшення чисельності першої підгрупи. Далі будемо умовно називати такі біфуркації взаємопов’язаними.

а

б

в

Рис.4. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A22  0,4 , A33  0,6 ,

Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a1  a2  a3  1,0

та а) -

A11  0,5 ;

б) -

A11  0,6 ;

в)-

A11  0,7

Біфуркаційному випадку, представленому на рис.5, властива еліптична точка початку координат. У даному випадку дві підгрупи x1 та x 2 взаємопов’язані, що визначається парою комплексних коренів характеристичного
рівняння. За третьою координатою системи у виродженому випадку динаміка
______

відсутня при A3i , i  1,2,3 .

а

б

в

Рис.5. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A11  A33  0,5 , A22  0,6 ,
Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a1  a 2  1,0 та а) a3  1,0 ; б) a3  0,0 ; в) a3  1,0
112
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У системі, що представлена математичною моделлю (4) можлива ще одна
біфуркація нестійкої точки (початок координат). При переході параметра q
через нуль взаємопов’язані підгрупи занепадають. У біфуркаційному випадку
взаємопов’язані підгрупи з індексами 2 та 3 знаходяться у стані рівноваги та
циклічно змінюються за рахунок балансу між відповідними коефіцієнтами
переходу A22  A33  1. У біфуркаційному випадку рис.6(б) проекції фазових
траєкторій на вісь x2 : 0 : x3 утворюють замкнені контури (центр), за якими
прямує фазова точка при t   . При переході через біфуркаційне значення
за відповідними координатами система стає стійкою, змінюючи проекцію на
відповідну площину з нестійкого на стійкий фокус рис.6(а,в).

а)

б)

в)

Рис.6. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A11  A22  0,2 ,
A33  0,4 , Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a 2  1,0 , a3  1,0 та а) a  1,5 ; б) a  2,0 ; в) a  2,5

У випадку представленому на рис.7. два із трьох характеристичних чисел
належать уявній площині, а дійсна частина комплексно спряжених коренів
характеристичного рівняння менша за нуль. Через нульове значення переходить дійсний корінь, спричиняючи тим самим втрату стійкості особливої точки при проекції фазового портрета на вісь x3 . Із практичної точки зору це
означає перехід зі стану «вимирання» до стану «розвиток» тієї з підгруп, яка
є умовно незалежною від двох інших.

а

б

в

Рис.7. Фазовий портрет системи (4) з параметрами
A11  0,3 , A22  0,5 , A33  0,7 , Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a1  1,0 , a 2  1,0
та а) a3  1,5 ; б) a  0,0 ; в) a  1,5

На рис.8 наведено випадок, коли дві підгрупи взаємопов’язані та при переході через біфуркаційне значення параметра a2  2,5 , ці підгрупи починають
розвиватися й циклічно збільшувати чисельність своїх представників – на ві113
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дміну від попереднього випадку (двостороннього занепаду). З аналітичної
точки зору такий випадок означає перехід дійсної частини пари комплексно
спряжених коренів системи через нульове значення, зумовлюючи тим самим
втрату стійкості точки рівноваги (початок координат).

а

б

в

Рис.8. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A11  0,5 , A22  0,3 ,
A33  0,7 , Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a1  1,0 , a3  1,0 та а) a 2  2,2 ; б) a 2  2,5 ; в) a 2  2,8

Для біфуркаційного випадку, поданого на рис.9, характерне зменшення чисельності усіх підгруп одночасно. При цьому на етапі вимирання дві з трьох
підгруп, які були пов’язані між собою, починають розвиватися незалежно
одна від одної. Така трансформація системи не змінює загальної картини поведінки системи, а розглядається для отримання повної картини поведінки
системи.
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б

в

Рис.9. Фазовий портрет системи (4) з параметрами A11  0,4 , A33  0,8 ,
Aij  1  Aii  / 2 , i  j , K  100 , a1  a 2  2,0 , a3  1,0 та а) A22  0,5 ; б) A22  0,6 ; в) A22  0,7

Висновки. В роботі наведено результати дослідження математичної моделі динаміки підгруп «здорових», «інфікованих» та «вибувших» особин в контексті захворюваності на COVID-19. В основу моделі була покладена логістична функція в якості базової. Така модель є моделлю між групової динаміки, що відображає перетоки між підгрупами. Це є суттєвою перевагою перед
існуючими моделями розповсюдження вірусних хвороб. Було показано, що
підгрупи в деяких випадках можуть бути взаємопов’язані. При цьому схильність до розвитку або вимиранню таких підгруп залежить не тільки від їх репродуктивного потенціалу, але й, насамперед, від ступеня взаємозалежності
їх репродукцій.
Шляхом аналізу моделі динаміки метапопуляції, що включає декілька підгруп, які конкурують за спільний ресурс, продемонстровано досить різнома114
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нітну потенційну динаміку системи. Незважаючи на вироджений, у певному
сенсі, характер моделі, її динаміка не є тривіальною, при зміні параметрів системи можливі дев’ять типів біфуркації. Як показали чисельні експерименти,
система є досить стійкою щодо збурення її коефіцієнтів, і властивості невироджених систем, що можуть бути отримані таким чином, є близькими до
системи, яка досліджується.
Хоча у випадку стійкості нетривіальних положень рівноваги кінцеве положення системи залежить від початкових умов, його не можна вважати цілком
випадковим. У прямуванні траєкторій системи до рівноваги є певні закономірності, що є предметом подальших досліджень.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОНЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ОЦІНКИ
ФАКТОРІВ РИЗИКУ РАКУ СТРАВОХОДУ
Запропоновано і обґрунтовано підхід до побудови математичних моделей аналізу
загальних закономірностей динаміки епідеміологічного стану раку стравоходу на основі нейронечітких технологій, який має певні переваги перед класичним економетричних підходом. Побудовані на основі нейронечіткого підходу адекватні математичні моделі відновлюють нелінійну аналітичну залежність показників захворюваності
та смертності від раку стравоходу від зміни факторів ризику, що на них впливають.
Ключові слова: багатовимірний аналіз, нечітка модель, нейронечіткі технології,
недиференційовна оптимізація, рак стравоходу, фактори ризику.

E.M. Kiseleva, O.M. Prytomanova, M.B. Shcherbynina, S.V. Zhuravel
Oles Honchar Dnipro National University

NEURO-FUZZY TECHNOLOGIES APPLICATION FOR ASSESSMENT
OF THE ASSOCIATION OF RISK FACTORS
FOR ESOPHAGEAL CANCER
Mathematical model was developed with using neurofuzzy technique for the assess of influence of risk factors on the indicators of the epidemiological state of EC. Adequate mathematical models that are bazed on the basis of a neurofuzzy approach restore the nonlinear
analytical dependence of indicators of the epidemiological state of ЕС on changes in risk
factors that affect them. Three diseases as the main ones - Obesity, Diabetes mellitus, Gastroesophageal Reflux Disease and groups of gastroenterological and biliary agents were selected for building a neurofuzzy model for assessing the impact of risk factors on the epidemiological state of EC. The group of gastroenterological diseases includes chronic gastritis and duodenitis. The group of biliary diseases included chronic cholecystitis, cholangitis
and cholelithiasis.
The known statistical information about the selected risk factors and indicators of the
epidemiological state (morbidity or mortality) is formalized in the form of a fuzzy production knowledge base, which displays expert-linguistic information about the patterns and
associations/relationships in the available data. The ranges in which the risk factors and
indicators of the epidemiological state change are divided into five parts that corresponding to linguistic assessments for this: low, below average, medium, above average, high.
A fuzzy knowledge base is a set of fuzzy rules (linguistic statements) of the type IF –
THEN. Linguistic estimates that were obtained on the basis of known statistical information are converted into quantitative form using membership functions.
Thus, the neurofuzzy model for analyzing the influence of risk factors on indicators of
the epidemiological state of EC is determined by the constructed knowledge base. These
parameters were adjusted to obtain a neurofuzzy model close enough to statistical data.
This ensured minimal distance (standard deviation) between the simulated and observed
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data. The r-algorithm developed by Shor was used with an accuracy of ε = 0.01 for adjustment the neurofuzzy model. Software implementation of this approach was developed in
Visual Studio 2017 environment.
Keywords: multidimensional analysis, fuzzy model, neuro-fuzzy technologies, undifferentiated optimization, еsophageal cancer, risk factors.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОНЕЧЕТКИХ ТЕХНОЛОГИЙ К ОЦЕНКЕ
ФАКТОРОВ РИСКА РАКА ПИЩЕВОДА
Предложен и обоснован подход к построению математических моделей анализа
общих закономерностей динамики эпидемиологического состояния рака пищевода
на основе нейронечетких технологий, который имеет определенные преимущества
перед классическим эконометрических подходом. Построенные на основе нейронечеткого подхода адекватные математические модели восстанавливают нелинейную
аналитическую зависимость показателей заболеваемости и смертности от влияния
изменений влияющих на них факторов.
Ключевые слова: многомерный анализ, нечеткая модель, нейронечеткие технологии, недифференцируемая оптимизация, рак пищевода, факторы риска.

Вступ. Відомі моделі аналізу і прогнозу в медицині побудовані, як
правило, на базі класичних методів багатовимірного статистичного аналізу.
Однак їх застосування вимагає значної кількості вхідної статистичної
інформації, яка не завжди має високу ступінь достовірності.
Нетривіальність моделювання складних процесів в медицині обумовлена
низкою факторів, серед яких [1, 2]: недосконалість медичної статистичної
інформації (особливо в Україні), її нечіткість, іноді навіть суперечливість,
недоступність; короткий часовий інтервал перехідного періоду, по якому
робиться аналіз; істотно нелінійна (невідома заздалегідь) залежність вихідної
змінної (показника) від вхідних параметрів (факторів); велика кількість
різнопланових факторів, що впливають на епідеміологічні процеси; високий
рівень вимог, що пред'являються до рішень, які приймаються на основі
побудованих моделей та ін. Все це не дозволяє забезпечити високий рівень
адекватності моделі, побудованої на основі ймовірносно-статистичних
методів.
В силу вищевикладеного, в даній роботі в основу моделювання складних
епідеміологічних процесів покладено нейронечітких технології, які, з одного
боку, позбавлені названих недоліків статистичних методів, з іншого боку,
дозволяють розширити можливості моделювання складних об'єктів, процесів,
що дуже актуально в реальних умовах України при іноді відсутності
достовірних даних, неповної і нечіткої статистичної інформації про об'єкт,
складних нелінійних залежностей виходів від входів системи.
В основі нейронечітких технологій лежить поєднання двох принципово
різних математичних конструкцій: нейронних мереж і нечіткої логіки [3, 4].
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Штучні нейронні мережі розглядаються як близькі людському мозку
універсальні
моделі,
здатні
вчитися
розпізнаванню
невідомих
закономірностей. Штучні нейронні мережі будуються за принципом
організації та функціонування їх біологічних аналогів (мереж нейронів
головного мозку людини). В останні роки нейронні мережі увійшли в
практику всюди, де потрібно вирішувати завдання ідентифікації, аналізу та
прогнозування, класифікації, управління [5].
Такий успіх визначається декількома причинами: нейронні мережі
дозволяють відтворювати надзвичайно складні нелінійні залежності;
справляються з «прокляттям розмірності», що дозволяє моделювати
залежності в разі великого числа змінних; вчяться на прикладах
(експериментальних даних); прості в застосуванні та ін.
Однак, як і в разі ймовірносно-статистичних методів, для навчання
нейронних мереж потрібна велика вибірка експериментальних даних [6].
На відміну від нейронних мереж, в яких по неструктурованих числовим
даними здійснюється пошук рішення задачі шляхом навчання і тренування,
нечіткі технології (fuzzy-системи) використовують експертну інформацію
про закономірності, виявлених в наявних експериментальних даних, у
вигляді
природно-мовних
правил
«ЯКЩО-ТО»[7].
Ці
правила,
формалізується за допомогою нечіткої логіки, дозволяють будувати моделі
ідентифікації залежностей при щодо малих (в порівнянні з нейронними
мережами) вибірках експериментальних даних.
Поєднання двох описаних технологій являє собою об'єднання здібностей
до навчання нейронних мереж з наочністю і легким інтерпретації нечітких
правил «ЯКЩО-ТО». Характерні риси нейронечітких технологій [7]:
- як neuro-, так і fuzzy-технології є універсальними апроксіматорамі при
моделюванні складних нелінійних залежностей;
- здатність до навчання, притаманна нейронних мереж;
- можливість зниження витрат на навчання, завдяки попередньому
структурування за допомогою бази знань;
- можливість використання там, де доводиться мати справу з
інформаційної невизначеністю, з недоліком або недовірою до інформації.
Таким чином, в даній статті в основу побудови математичної моделі
аналізу епідеміологічного стану раку стравоходу покладені нейронечіткі
технології, які дозволяють розширити можливості класичних підходів до
моделювання складних об'єктів і процесів в медицині.
Постановка задачі. Задача дослідження загальних закономірностей
динаміки епідеміологічного стану раку стравоходу за показниками
захворюваності та смертності серед дорослого населення України
розглядатимемо як задачу ідентифікації (відновлення) складної нелінійної
залежності цих показників від наявності супутніх захворювань.
Будемо припускати, що нелінійна залежність, яка підлягає ідентифікації,
представлена вибіркою експериментальних даних «входи-вихід»:
(1)
( X r , yr ), r  1,..., M ,
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де X r  ( xr1, xr 2 ,..., xrn ) – вектор входів (n – кількість входів), yr – вихід в r -й
парі; М – обсяг вибірки.
Задача ідентифікації полягає в побудові нечіткої моделі F , яка забезпечує
мінімальне значення середньоквадратичного відхилення:
1 M
R   ( yr  F ( X r ))2  min,
(2)
M j 1
де F ( X r ) - значення виходу нечіткої моделі при значеннях входів, заданих
вектором X r .
Вихід нечіткої моделі залежить від її структури, а саме бази знань і
параметрів: функцій належності, реалізації логічних операцій, методу
дефаззифікації [8]. Знаходження структури і параметрів нечіткої моделі, що
забезпечують мінімальне значення критерію (2) і є задачею ідентифікації.
Матеріали і методи. Одним із сучасних методів ідентифікації є метод
нейро-лінгвістичної апроксимації нелінійних залежностей. Цей метод
складається з двох етапів [8]:
1) структурна ідентифікація: формування нечіткої бази знань, яка грубо
відтворює залежність виходу від входів об'єкта за допомогою лінгвістичних
правил «ЯКЩО-ТО», що генеруються за експериментальними даними про
об'єкт;
2) параметричну ідентифікацію: пошук таких параметрів нечіткої бази
знань, які мінімізують розходження між модельними і експериментальними
даними.
Для виконання першого етапу в дослідженні опрацьована офіційна
інформація Національного канцер-реєстру України [9] та Державного
закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я
України» [10]. На підставі вказаних джерел відомості про захворюваність та
смертність від раку стравоходу оцінювали у залежності від впливу на них
таких факторів ризику: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ),
біліарна патологія (БЛП), гастродуоденальна рефлюксна хвороба (ГДХ),
ожиріння та цукровий діабет. У роботі здійснено вивчення статистичних
показників за період 2015-2017 рр. по Україні загалом та в розрізі
адміністративних територій на 100 тис. дорослого населення.
Розглянемо математичну модель оцінки впливу факторів ризику на
показник епідеміологічного стану раку стравоходу (захворюваність,
смертність) в наступному вигляді:
(3)
y  f ( x1, x2 , x3 , x4 , x5 )
де x1 – ГЭРХ, x2 – БЛП, x3 – ГДХ, x4 – ожиріння, x5 – цукровий діабет.
Для побудови моделі (3) в явному вигляді, за аналогією з роботою [5],
необхідно сформувати нечітку продукційну базу знань, яка представляє
собою сукупність нечітких експертно-лінгвістичних правил типу «ЯКЩОТО». Ці правила пов'язують між собою лінгвістичні оцінки вхідних змінних
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( x1, x2 , x3 , x4 , x5 ) і вихідної змінної y . Лінгвістичні оцінки отримують на
основі статистичної інформації (1) про об'єкт, що моделюється.
Для побудови термів для змінних ( x1, x2 , x3 , x4 , x5 , y) моделі (3) візьмемо
відрізки, правою границею кожного з яких буде найбільше значення кожної
змінної, а лівою – менше. Розділимо ці відрізки на п'ять рівних частин, яким
будуть відповідати нечіткі терми – низький (Н), нижче середнього (НС),
середній (С), вище середнього (ВС), високий (В).
Виходячи з наявних статистичних даних (1), побудованих нами нечітких
термів і лінгвістичних висловлювань, наприклад, ЯКЩО <x1 середній> ТА
<х2 низький> ТА <х3 низький> ТА <х4 середній > ТА <х5 нижче середнього>
ТО <y середній>, можна побудувати нечітку базу знань. З [5] витікає, що
побудованій нечіткій базі знань відповідає таке представлення об'єкта (3) в
явному вигляді:
5

y

 d ( y )
k 1
5

k

k

 ( y )
k 1

,

(4)

k

де yk – значення змінної y для k-го класу виходу, як центри цих класів
встановлені значення dk  k , k  1,...,5 . Функції  ( yk ) залежать від функцій
належності вхідних змінних. Вид цієї залежності визначається побудованою
базою знань. Якість побудованої моделі оцінюємо за значеннями
середньоквадратичного відхилення експериментальних значень від
теоретичних, тобто розрахованих за математичною моделлю (4).
Для виконання другого етапу методу нейролінгвістичної ідентифікації,
тобто мінімізації середньоквадратичного відхилення (2) або настройки
моделі, була використана модифікація субградієнтного методу на випадок
недиференційованих функцій r -алгоритм Шора Н.З. [4], з точністю
 = 0.001.
Для програмної реалізації запропонованого підходу було розроблено
програмне забезпечення в середовищі Visual Studio 2017 мовою C#. Далі
наведені результати розрахунків за побудованим математичними моделями
за допомогою цього програмного забезпечення.
Аналіз отриманих результатів. На основі статистичних даних за 20152017 р.р побудовано по три нейронечіткі моделі залежності показників
захворюваності та смертності від раку стравоходу від обраних факторів
ризику, що впливають на них. Після проведення настройки кожної моделі
були отримані розраховані за моделлю (модельні) значення показників
захворюваності та смертності від раку стравоходу, які майже не
відрізняються від спостережуваних (фактичних) значень за аналогічні
періоди, що свідчить про адекватність нейронечітких моделей. Показники
точності побудованих моделей (середньоквадратичне відхилення між
модельними і спостережуваними даними) наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Показники точності побудованих нейронечткіх моделей
Середньоквадратичне відхилення між модельними та спостережуваними даними
Назва нейронечіткої
моделі
абсолютне
відносне
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Оцінка показника захворюваності
1,73
1,50
1,38
0,24
0,14
0,13
Оцінка показника смертності
1,20
1,89
1,27
0,11
0,28
0,11

На основі побудованих моделей були виконані варіантні аналітичні розрахунки прогнозу для сценаріїв зі зміною кількості факторів ризику, а також
сили їх впливу. Наше дослідження підтвердило стійкі тенденції зростання
протягом 2015-2017 років як показника захворюваності, так і показника смертності від раку стравоходу серед населення України при зростанні, в першу
чергу, таких факторів ризику, як ГЕРХ та ожиріння, проте тільки на тлі високого рівня показників захворюваності інших факторів ризику (БЛП, ГДХ, цукровий діабет), хоча стійкого самостійного впливу останніх трьох факторів
ризику протягом досліджуваного часового періоду виявлено не було.
Проаналізуємо вплив ГЕРХ, як фактора ризику, на показники захворюваності та смертності від раку стравоходу шляхом відновлення їх значень за
допомогою відповідних нейронечітких моделей (табл. 2).
Таблиця 2
Результати моделювання залежності показників захворюваності та смертності
від ГЕРХ (на 100 тис. населення)
При значеннях інших факторів ризику на високому рівні
Фактор
ризику
Захворюваність,
Смертність,
ГЕРХ, на
на 100 тис. населення
на 100 тис. населення
100 тис.
2015
2016
2017
2015
2016
2017
60.0
3.8
2.9
4.9
3.1
2.7
3.5
80.5
3.7
3.0
4.7
3.1
2.7
3.2
101.1
3.7
3.2
4.4
3.0
2.8
2.9
121.6
3.6
3.6
4.2
3.0
3.0
2.6
142.1
3.6
3.9
4.1
3.0
3.2
2.6
…
…
…
…
…
…
…
367.9
4.7
4.3
5.1
4.0
4.0
3.9
388.4
4.7
4.2
5.0
4.0
3.9
3.8
408.9
4.7
4.1
4.8
3.9
3.7
3.7
429.5
4.6
4.1
4.7
3.9
3.6
3.6
450,0
4.6
4.0
4.7
3.8
3.5
3.5

Як бачимо, при збільшенні захворюваності на ГЕРХ від 60,0 до 450,0
випадків на 100 тис. населення і наявності інших факторів ризику на високому рівні, у період 2015-2017 р.р. спостерігається зростання захворюваності на
рак стравоходу, відповідно для кожного року, в середньому на 30%, 45% і
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20%. При цьому зростання смертності від раку стравоходу становить, відповідно, в середньому 22%, 37% і 35%. Графічно ці тенденції представлені на
рис. 1-3.

Рис. 1. Залежність показників захворюваності та смертності від раку стравоходу від фактора ризику ГЕРХ при значеннях інших факторів ризику на високому
рівні, 2015 рік

Рис. 2. Залежність показників захворюваності та смертності від раку стравоходу від фактора ризику ГЕРХ при значеннях інших факторів ризику на високому
рівні, 2016 рік
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Рис. 3. Залежність показників захворюваності та смертності від раку стравоходу від фактора ризику ГЕРХ при значеннях інших факторів ризику на високому
рівні, 2017 рік

Аналогічна оцінка впливу ожиріння (табл. 3), показує, що кількісне збільшення захворюваності на ожиріння від 500,0 до 4550,0 випадків на 100 тис.
населення в період 2015-2017 р.р. дає зростання захворюваності на рак стравоходу, відповідно, в середньому на 15%, 21% і 17%; при цьому спостерігається зростання смертності від раку стравоходу, відповідно, в середньому на
15%, 25% і 21% (рис. 4-6).
Таблиця 3
Результати моделювання залежності від ожиріння показників захворюваності та
смертності від раку стравоходу (на 100 тис. населення)
Фактор ризику ожиріння, на
100 тис.
550.0
771.1
992.1
1213.2
1434.2
…
3865.8
4086.8
4307.9
4529.0
4750.0

При значеннях інших факторів ризику на високому рівні
Захворюваність,
Смертність,
на 100 тис. населення
на 100 тис. населення
2015
2016
2017
2015
2016
2017
4.0
3.3
4.1
3.3
2.8
2.9
4.0
3.4
4.3
3.3
2.8
3.0
4.0
3.4
4.4
3.3
2.8
3.1
4.0
3.5
4.5
3.2
2.8
3.4
4.0
3.6
4.6
3.2
2.8
3.7
…
…
…
…
…
…
4.2
3.8
4.6
3.4
3.0
3.6
4.3
3.8
4.6
3.5
3.0
3.5
4.4
3.9
4.6
3.6
3.2
3.5
4.5
4.0
4.7
3.7
3.4
3.5
4.6
4.0
4.7
3.8
3.5
3.5
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Рис. 4. Залежність показників захворюваності та смертності від
раку стравоходу від фактора ризику ожиріння при значеннях інших факторів
ризику на високому рівні, 2015 рік

Рис. 5. Залежність показників захворюваності та смертності від
раку стравоходу від фактора ризику ожиріння при значеннях інших факторів
ризику на високому рівні, 2016 рік

Рис. 6. Залежність показників захворюваності та смертності від
раку стравоходу від фактора ризику ожиріння при значеннях інших факторів
ризику на високому рівні, 2017 рік
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Побудовані на основі нейронечітких технологій математичні моделі оцінки
впливу факторів ризику на захворюваність і смертність від раку стравоходу
дозволяють розрахувати прогноз змін епідеміологічних показників раку
стравоходу для будь-якої сукупності значень розглянутих в дослідженні факторів ризику. Спираючись на цю властивість моделей, були отримані значення сукупностей факторів ризику, при яких показники захворюваності і смертності від раку стравоходу знаходяться в діапазоні високий.
Так, для показника захворюваності на рак стравоходу в табл. 4-6, для прикладу, наведені значення захворюваності в діапазоні від 5,5 до 7,0 на 100 тис.
населення і відповідні можливі значення факторів ризику в період
2015-2017 р.р.
Таблиця 4
Числовий фрагмент розширеної бази знань нейронечіткої моделі оцінки показників
епідеміологічного стану раку стравоходу для статистичних даних за 2015 р.
Показники епідеміологічного
стану раку стравоходу
Захворюваність, Смертність, на
на 100 тис. насел. 100 тис. насел.
7.3
5.8
7.0
5.7
6.8
5.6
6.6
5.5
6.4
5.4
6.2
5.3
6.0
5.1
5.8
4.9
5.6
4.7
5.5
4.5

Фактори ризику,
на 100 тис. населення
ГЕРХ

БЛП

ГДХ

Ожиріння

ВС
В
В
В
ВС
С
ВС
С
С
С

В
В
В
В
В
ВС
В
ВС
В
В

В
В
В
В
В
В
В
В
В
ВС

В
В
В
В
В
С
В
С
ВС
С

Цукровий
діабет
В
В
ВС
В
В
В
В
ВС
В
В

З числових фрагментів розширених баз знань в табл. 4-6, значення показника захворюваності на рак стравоходу змінюється в діапазоні від 5,5 до 7,0
на 100 тис. населення, якщо фактори ризику знаходяться в наступних діапазонах: ГЕРХ - від 500 до 730; БЛП - від 6300 до 8600; ГДХ - від 7300 до 9600;
Ожиріння - від 3500 до 5000; Цукровий діабет - від 4500 до 5600 на 100 тис.
населення. Це підтверджує висновки, зроблені при оцінці впливу факторів
ризику ГЕРХ і Ожиріння на значення показника захворюваності на рак стравоходу при інших факторах ризику, фіксованих у відповідних кожному фактору ризику діапазонах високий.
Для показника смертності від раку стравоходу в табл. 4-6 для прикладу
наведені значення смертності в діапазоні від 4,3 до 5,5 на 100 тис. населення і
відповідні можливі значення факторів ризику в період 2015-2017 р.р. Як ви125
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пливає з числових фрагментів розширених баз знань в табл. 4-6, значення показника захворюваності змінюється в діапазоні від 4,3 до 5,5 на 100 тис. населення, якщо фактори ризику знаходяться в наступних діапазонах: ГЕРХ від 500 до 730; БЛП - від 6300 до 8600; ГДХ - від 7300 до 9600; Ожиріння від 3500 до 5000; Цукровий діабет - від 4500 до 5600 на 100 тис. населення.
Це підтверджує висновки, зроблені при оцінки впливу факторів ризику ГЕРХ
і Ожиріння на значення показника смертності від раку стравоходу при інших
факторах ризику, фіксованих у відповідних кожному фактору ризику діапазонах високий.
Таблиця 5
Числовий фрагмент розширеної бази знань нейронечіткої моделі оцінки показників
епідеміологічного стану раку стравоходу для статистичних даних за 2016 р.
Показники епідеміологічного
стану раку стравоходу
Захворюваність, Смертність, на
на 100 тис. насел. 100 тис. насел.
5.6
5.1
5.5
4.9
5.4
4.7
5.3
4.6
5.2
4.5
5.1
4.4
5.0
4.3

Фактори ризику,
на 100 тис. населення
ГЕРХ

БЛП

ГДХ

Ожиріння

ВС
В
В
В
ВС
С
С

В
В
В
В
В
В
В

В
В
В
В
В
В
В

С
В
ВС
ВС
В
ВС
С

Цукровий
діабет
В
В
ВС
В
В
В
В

Таблиця 6
Числовий фрагмент розширеної бази знань нейронечіткої моделі оцінки показників
епідеміологічного стану раку стравоходу для статистичних даних за 2017 р.
Показники епідеміологічного
стану раку стравоходу
Захворюваність, Смертність, на
на 100 тис. насел. 100 тис. насел.
6.9
5.4
6.7
5.2
6.5
5.0
6.3
4.9
6.2
4.8
6.1
4.7
5.9
4.6
5.7
4.5
5.6
4.4
5.5
4.3
126

Фактори ризику,
на 100 тис. населення
ГЕРХ

БЛП

ГДХ

Ожиріння

В
В
В
В
С
В
С
В
С
В

В
В
В
В
ВС
В
ВС
В
ВС
В

В
В
ВС
В
В
В
В
ВС
В
В

С
В
В
С
ВС
С
ВС
С
ВС
ВС

Цукровий
діабет
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
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Дослідження динаміки епідеміологічних показників раку стравоходу за
одночасної зміни значень ГЕРХ і ожиріння з фіксованими іншими факторами
ризику показало наступне. При одночасному збільшенні значень ГЕРХ в діапазоні від 60 до 450 і ожиріння – в діапазоні від 550 до 4750 значення показника захворюваності на рак стравоходу збільшується в діапазоні від 4,5 до
5,0 на 100 тис. населення і досягає максимального значення при максимальних значеннях названих факторах ризику з їх відповідних діапазонів високий
(табл. 7, рис. 7).
Таблица 7
Значення показника захворюваності на рак стравоходу в залежності від зміни факторів ризику ГЕРХ і ожиріння для даних 2015 року
Ожиріння
550
1016
1483
1950
2416
2883
3350
3816
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Рис. 7 Динаміка показника захворюваність на рак стравоходу
щодо змін факторів ризику ГЕРХ і ожиріння для даних за 2015 р.
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Як видно з рис. 8, показник смертності від раку стравоходу при одночасному збільшенні значень ГЕРХ і ожиріння також збільшується і досягає максимального значення 4,1 на 100 тис. населення при високих значення зазначених факторів ризику (табл. 8).
Таблиця 8
Значення показника смертності від раку стравоходу в залежності від зміни факторів
ризику ГЕРХ і ожиріння для даних 2015 року
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Рис.8. Динаміка показника смертності від раку стравоходу
щодо змін факторів ризику ГЕРХ і ожиріння для даних за 2015 р.

Розрахунки, проведені за допомогою побудованих нейронечітких моделей,
показали такі ж тенденції і для даних за 2016 і 2017 р.р.
Результати розрахунків за побудованими нейронечіткими моделями
підтверджують вплив всіх розглянутих в нашому дослідженні факторів
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ризику, а саме, ГЕРХ, БЛП, ГДХ, ожиріння і цукровий діабет, на епідемічні
показники раку стравоходу. При цьому найбільший вплив на показники
захворюваності та смертності від раку стравоходу мають ГЕРХ і ожиріння
при наявності інших факторів ризику на високому рівні їх значень.
Висновки. Побудовані в роботі на основі нейронечіткого підходу
адекватні математичні моделі відновлюють нелінійну аналітичну залежність
показників захворюваності та смертності від раку стравоходу від зміни
факторів ризику, що на них впливають. Особливістю цих моделей є
можливість аналізувати залежності на невеликих за обсягом вибірках
статистичних даних.
Розроблені на основі нейронечіткого підходу математичні моделі можна
використовувати для аналізу та прогнозування динаміки показників
захворюваності та смертності від раку стравоходу від зміни факторів ризику,
що на них впливають, а також для прийняття рішень з метою зниження
ризиків захворюваності та смертності від раку стравоходу.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ГРАФІВ НА ОПТИМАЛЬНІСТЬ
РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ПАРАЛЕЛЬНОГО УПОРЯДКУВАННЯ
З ПЕРЕРИВАННЯМИ
В статті проводиться аналіз того, як може структура графа в задачі паралельного
упорядкування впливати на оптимальність розв’язку залежно від того, чи дозволені
у ній переривання, а також оцінюється можливий виграш від використання переривань.
Ключові слова: теорія розкладів, задачі паралельного упорядкування, переривання.

Y.O. Kovalenko, V.A.Turchina
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ANALYSIS OF THE GRAPH STRUCTURE INFLUENCE ON THE
PARALLEL SEQUENCING PROBLEMS WITH INTERRUPTIONS
SOLUTION OPTIMALITY
The scheduling theory was originated at the beginning of the XX century and started to
improve dramatically under the influence of production facilities increase around the
world. The main aim was to optimize the time and resources consumption. However, later
the scheduling theory problems became interesting to scientists as a separate subject of research as they could be applied to a wide variety of new problem classes.
The main subject of research is working process optimization. The limited amount of
jobs and performers are presumed, also there could be different conditions involved. The
solution of the scheduling theory problems implies finding the best jobs distribution among
the set of performers in regard to the initial optimization criterion. The nature of jobs and
the nature of performers usually do not affect the resolving process. A combination of jobs
set and performers set forms the service system. This system could be multi-stage or singlestage depending on whether jobs are divided or not into the set of stages.
The class of parallel sequencing problems is a subclass of the scheduling theory problems. Initial conditions may include consistent restrictions on the jobs performing order,
reflecting the technological process conditions. They are commonly represented as oriented
graph optimization problems. Then each vertex conforms to a job and each arc conforms
to one of the restrictions. The problems are also divided regarding whether interruptions
are allowed or not. In a general case, when interruptions are forbidden, the graph is unweighted, but when interruptions are allowed each vertex has its own weight that shows
how much time it would take to perform this job.
This article analyzes the question of how can the specific graph structure in the parallel
sequencing problem affect the solution optimality depending on whether interrupts are allowed in it. The possible profit from using interruptions is also estimated.
Keywords: scheduling theory, parallel ordering problems, interruptions.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ГРАФОВ НА
ОПТИМАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
УПОРЯДОЧЕНИЯ С ПРЕРЫВАНИЯМИ
В статье проводится анализ того, как может структура графа в задаче параллельного упорядочения влиять на оптимальность решения в зависимости от того, разрешены ли в ней прерывания, а также оценивается возможный выигрыш от использования прерываний.
Ключевые слова: теория расписаний, задачи параллельного упорядочения, прерывния.

Вступ. Теорія розкладів була започаткована на початку ХХ ст. зі стрімким
зростанням виробничих потужностей у всьому світі і впродовж кількох наступних десятиліть активно розвивалася. Такий бурхливий розвиток був передусім зумовлений гострою потребою в раціональному використанні часу і
ресурсів на виробництві. В подальшому ці задачі виявились цікавими і з теоретичної точки зору, оскільки сприяли розробці нового математичного апарату для нових класів задач. Значний внесок в розвиток теорії зробили як вітчизняні, так і закордонні науковці, зокрема Танаєв В.С., Гордон В.С., Бурдюк
В.Я., Шкурба В.В., Михалевич В.С., Гуляницький Л.Ф., Джонсон С.М., Конвей Р.В. та інші.
Основним об’єктом дослідження теорії розкладів є задачі оптимізації робочого процесу, коли для виконання певної скінченної множини робіт, скінченною множиною виконавців та певних умов щодо особливостей виконання
цих робіт, визначається такий розподіл цих робіт між виконавцями, при якому оптимізується визначений умовами задачі критерій. При цьому характер
робіт та природа виконавців суттєвого значення не мають. Роботою може виступати деталь, яку необхідно виготовити, виконання обчислення, передавання даних по мережі, перевезення вантажу тощо, так само і виконавцем
може бути людина, станок, процесор, транспортний засіб і т. д.
В задачах теорії розкладів множина робіт та множина виконавців у сукупності утворюють обслуговуючу систему. Такі обслуговуючі системи поділяються на два види: одностадійні та багатостадійні. Різниця між цими видами
полягає в тому, що в одностадійних системах будь-яка з робіт може бути повністю виконаною будь-яким з виконавців, в той час як багатостадійні системи передбачають розділення робіт на скінченні множини стадій таких, що
кожну стадію роботи може виконувати лише поставлена їй у відповідність
підмножина виконавців, причому лише один з них одночасно [2, 4].
Для одностадійних систем зазвичай визначений час виконання кожної роботи, окрім того можуть бути задані такі додаткові умови [5]:
 директивні терміни, коли бажано або необхідно, щоб виконання роботи
було завершеним;
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 пріоритети у виконанні робіт;
 час надходження запиту на виконання роботи;
 інше.
В задачах паралельного упорядкування на множині робіт задається несуперечливі обмеження на порядок їх виконання, що відображають умови технологічного процесу. Вони зазвичай розглядаються як оптимізаційні задачі
на орграфах, коли кожній роботі ставиться у відповідність вершина, а обмеження задаються у вигляді дуг [1]. Наразі найбільш дослідженими є такі дві
задачі:
1) Задача з довільною кількістю робіт та виконавців, технологічні обмеження утворюють граф, який є орієнтованим вхідним деревом або лісом, необхідно мінімізувати час виконання робіт.
2) Задача з довільною кількістю робіт та двома виконавцями, технологічні
обмеження утворюють граф довільного вигляду, необхідно мінімізувати час
виконання робіт.
Для них відомі точні алгоритми поліноміальної складності [8, 9, 10].
Постановка задачі. Припускається, що задана деяка скінченна множина
робіт
A  {1, 2, , n}
та скінченна множина виконавців

(1)

B  {1, 2, , m} .
Також задається час виконання кожної роботи кожним з виконавців

(2)

Якщо виконується

tij > 0, i ϵ А, 1 ≤ j ≤ т.

(3)

tij = τjti, i  1, n , j  1, m ,

(4)

то продуктивність j-ого виконавця при виконанні і-ої роботи складає

1
. Якj

що при цьому τj = 1 для j  1, т , то всі виконавці вважаються ідентичними [6].
Розглянемо саме такий випадок, тоді час виконання робіт задамо у вигляді
T  {t1 , t2 ,, tn } , i  1, n .
(5)
Для моделювання технологічних обмежень на порядок виконання робіт на
множині А задається відношення часткового порядку і позначається символом «→». Таким чином для довільних і, і’ ϵ А виконання роботи і
повинно завершитися до початку виконання роботи і’ якщо i → i’. Задається
орієнтований граф G(V,U), |V| = n такий, що кожній роботі і ϵ А відповідає вершина vі ϵ V, а відношенню порядку відповідають дуги.
Наведемо деякі відомі означення [1].
Означення 1. Паралельним упорядкуванням S вершин орграфів є таке розміщення елементів множини V на n місцях, розташованих в лінію (допуска132
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ються порожні місця), коли кожен елемент розміщується лише на одному місці. Крім того, якщо із вершини і йде дуга в вершину j, тобто (i, j) ϵ U, то вершина i знаходиться в S лівіше за вершину j.
Означення 2. Довжиною упорядкування l(S) будемо називати кількість непорожніх місць в S.
Означення 3. Шириною упорядкування h(S) будемо називати величину
max | S[i] | .
1i l
В залежності від критерію оптимальності задачі паралельного упорядкування мають такі постановки.
Задача 1. За заданим орієнтованим графом G та шириною паралельного
упорядкування h(S) треба знайти паралельне упорядкування мінімальної довжини, тобто l (S )  min
.
S
Задача 2. За заданим орієнтованим графом G та довжиною паралельного
упорядкування l(S) треба знайти паралельне упорядкування мінімальної ширини, тобто h(S )  min
.
S
Вплив переривань на оптимальність. Задачі паралельного упорядкування поділяються на два типи в залежності від того, чи допускаються переривання при виконанні робіт.
Означення 4. Перериванням будемо називати випадки, коли виконавець
починає виконання роботи, але призупиняє до її повного завершення в певний момент часу, а потім в більш пізній момент часу виконання роботи продовжується або до наступного переривання, або до повного завершення.
У класичному варіанті, коли переривання не допускаються, для задач 1 та
2 час виконання кожної роботи приймається за 1. В такому випадку відповідний задачі граф G є незваженим. У випадку, коли переривання допустимі,
кожній вершині ставиться у відповідність число, що дорівнює часу виконання даної роботи. Таким чином отримуємо зважений граф.
Постають питання, чи можна зменшити довжину упорядкування якщо
дозволити переривання? Якщо так, то як на це впливає структура графа? Для
цього введемо оцінку виграшу від використання переривань W наступного
вигляду:
 lП* 
W  1  *  100% ,
 l 

(6)

*
де l* — оптимальна довжина упорядкування без переривань, l П —
оптимальна довжина упорядкування з перериваннями.
У [3] показано, що дозвіл переривань дійсно може зменшити довжину упорядкування, окрім того було доведено, що у випадку ізольованих вершин,
коли U   , переривання можуть давати суттєвий виграш. Для рисунків, що
наведені нижче, в парах виду (d,e), якими позначені вершини, d — відповідає
номеру вершини, а е — відповідній вазі.
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Розглянемо приклади для паралельно-послідовних графів за означенням,
наведеним в [6]. З’ясуємо на прикладах, чи вплине на оптимальність
розв’язків дозвіл переривань в такому випадку.
Приклад 1. Задано граф G1 та ширина упорядкування h = 2. Знайти мінімальну довжину упорядкування.

Рис. 1. Граф G1

Побудуємо оптимальні розв’язки без переривань і з перериваннями для заданої ширини та порівняємо довжини упорядкувань.

Рис. 2. Упорядкування графа G1 без переривань та з перериваннями при h = 2

Для заданого графа упорядкування з перериваннями дає виграш W = 20%.
З огляду на представлені упорядкування стає очевидно, що виграш при дозволі переривань виникає за рахунок кращого розподілу робіт між виконавцями, що зменшує сумарні простої в обслуговуючій системі.
Розглянемо узагальнений випадок для паралельно-послідовного графа з
однією термінальною парою.
Приклад 2. Задано граф G2 та ширина упорядкування h = р. Знайти мінімальну довжину упорядкування.
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Рис. 3. Граф G2

Рис. 4. Упорядкування графа G2 без переривань та з перериваннями при h = р

Для зручності позначимо С = с1 + с2 та матимемо виграш наступного вигляду:
 С  p 1 
W  1 
 100% .
С  2p 


Для його оцінки розглянемо два наступні випадки.
1) C  p , в цьому випадку виграш W → 0%.
2) p  C , в цьому випадку виграш W → 50%.
Тепер наведемо приклад з довільною кількістю термінальних вершин.
Приклад 3. Задано граф G3 та ширина упорядкування h = р. Знайти мінімальну довжину упорядкування.
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Рис. 5. Граф G3

У випадку, коли всі qi = p+1, i  1, k матимемо упорядкування без переривань та з перериваннями які показано на рис.6.

Рис. 6. Упорядкування графа G3 без переривань та з перериваннями при h = р

Виграш від переривань будемо оцінювати аналогічно тому, як це робили
для прикладу 2. Для зручності позначимо
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k 1

С   ci .
і 1

Тоді виграш матиме вигляд:
k


  ( pi  1)  C 
 100% .
W  1  i 1 k

2 pi  C 


i 1



Як і в попередньому прикладі розглянемо 2 випадки:
k

1) С   рi , в цьому випадку виграш W → 0%.
і 1

k

2)

р
і 1

i

 С , в цьому випадку виграш W → 50%.

Висновки. Таким чином показано, що в задачах паралельного упорядкування вершин паралельно-послідовних графів дозвіл переривань може суттєво покращувати значення цільової функції навіть для ширини рівної 2.
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ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ШАРУ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ
Розглянута пружна ізотропна тришарова смуга, що знаходиться під дією власної
ваги та нормального навантаження, яка має порожнину на другому шарі. Розв’язана
обернена задача визначення густини матеріалу та модуля Юнга верхнього шару.
Використано апарат варіаційних методів. Дискретизація виконана за допомогою методу скінченних елементів. Для розв’язання скінченновимірної задачі застосовано
метод верхньої релаксації. Розв’язання оберненої задачі ґрунтується на екстремальному формулюванні та методі локальних варіацій. Виконано аналіз практичної збіжності розроблених алгоритмів. Здійснена апостеріорна оцінка похибки розв’язання
оберненої задачі.
Ключові слова: густина шару, модуль деформації, варіаційна постановка задачі,
обернена задача, метод скінченних елементів, метод локальних варіацій.

N.L. Kozakova, V.I. Kuzmenko
Oles Honchar Dnipro National University

THE INVERSE PROBLEM OF DEFINING THE MECHANICAL
ROCK LAYER CHARACTERISTICS
The strategy of research of general coefficient inverse problems in natural science, in
mechanics in particular, is currently aimed at developing different approaches to the study
of incorrect problems, to which inverse problems are reduced, at developing efficient numerical schemes combining direct methods, iterative schemes and regularization. In this
paper, the problem of flat deformation of a rigid body is considered. An elastic isotropic
three-layer strip is considered, which is under the action of its own weight and normal load,
and has a cavity on the second layer. The inverse problem of determining the material density and Young's modulus of the upper layer is solved. The inverse problem is solved under
the condition that the (measured) values of displacements are known on the upper surface
of the cavity. The inverse problem is formulated in the extreme form of the search for
Young's modulus and density from the condition of the minimum root-mean-square deviation, the calculated and measured values of the displacements at the points of the upper
surface of the cavity. The method of local variations is used to solve the inverse problem. At
each step of the local variation method, the direct problem of determining displacements is
solved for a given Young's modulus and density. The apparatus of variational methods was
used. Discretization is performed using the finite element method. The upper relaxation
method is used to solve the finite-dimensional problem. For the obtained values of Young's
modulus and density, the analysis of the stress-strain state. The solution of the inverse
problem is based on the extreme formulation and the method of local variations. The analysis of the practical convergence of the developed algorithms is carried out. The a posteriori estimation of the error of the solution about the problem is carried out. The obtained results indicate a sufficient level of accuracy in determining the mechanical characteristics.
The results can be used in the design of underground engineering structures.

______________________________________
 Козакова Н.Л., Кузьменко В.І., 2021
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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ
Рассмотрена упругая изотропная трехслойная полоса, которая находится под действием собственного веса и нормальной нагрузки, и имеет полость на втором слое.
Решена обратная задача определения плотности материала и модуля Юнга верхнего
слоя. Использован аппарат вариационных методов. Дискретизация выполнена с помощью метода конечных элементов. Для решения конечномерной задачи применен
метод верхней релаксации. Решение обратной задачи основывается на экстремальной формулировке и методе локальных вариаций. Выполнен анализ практической
сходимости разработанных алгоритмов. Осуществлена апостериорная оценка погрешности решения обратной задачи.
Ключевые слова: плотность слоя, модуль деформации, вариационная постановка
задачи, обратная задача, метод конечных элементов, метод локальных вариаций.

Вступ. Стратегія дослідження загальних коефіцієнтних обернених задач в
природознавстві, в механіці зокрема, в даний час спрямована на розробку різних підходів до вивчення нелінійних некоректних проблем, до яких зводяться обернені задачі, на розробку ефективних чисельних схем, що поєднують
прямі методи, ітераційні схеми і регуляризацію в тій чи іншій формі [1–9]. У
статті [1] представлені основні постановки і методи дослідження коефіцієнтних обернених задач. Наведено класифікацію таких в залежності від реконструйованих об'єктів. Виділено три класи задач: скінченномірні, задачі про визначення одновимірних функцій та про відновлення багатовимірних законів.
Обговорено основні підходи при дослідженні обернених задач кожного типу.
У роботі [2] визначення модуля Юнга для неоднорідної за глибиною смуги
ґрунтується на експериментальній діаграмі вдавлювання штампу у поверхню
смуги.
Постановка задачі. Розглядається задача плоскої деформації твердого тіла. Нехай переріз багатошарового тіла, нескінченного у напрямку нормалі до
площини x1Ox2 (рис.1), що займає плоску область, яка складається з трьох
шарів та на глибині h 1 , має порожнину з розмірами 2l  h2 . Пружні шари
мають густину ρ i , i  1,3 . Бічні поверхні та поверхня порожнини вільні від
напружень. Шари зчеплені між собою, нижня поверхня – з жорсткою основою.
Смуга деформується під дією власної ваги та нормально розподіленого навантаження:
q, якщо a  x1  a,
q x1  
якщо x1  a, x1  a.
0,
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Система шуканих функцій складається із компонент векторів напружень
переміщень u  u1, u2
та
деформацій
σ  σ11,σ12 , 12 ,

  11, 12 , 12 в точках області  :


3

( k ) , (1)  {( x1 , x2 ), x1    L,  L , x2  [ h1 ,0],},

k 1

(2)  {( x1 , x2 ), x1    L,  L  , x2  [(h2  h1 ), h1 ]},
(3)  {( x1 , x2 ), x1    L,  L  , x2  [(h3  h2  h1 ), (h2  h1 )]}.

h1
h2
h3

E1 , 1 , 1
2l

E2 , 2 , 2

E3 , 3 , 3

Рис. 1. Схема навантаження шарів

Ці функції повинні задовольняти рівняння рівноваги, співвідношення Коші, співвідношення закону Гука для пружного ізотропного тіла, а також вказані крайові умови.
Метод розв’язання прямої задачі. Крайовій задачі відповідає варіаційна





постановка прямої задачі: необхідно знайти вектор W   u1 , u2 такий, що
W   arg min J П (W )

(1)

W W

Функціонал повної енергії системи має вигляд:
2
  u  2   u  2 
1    u1 u2 
1
2
J П W       
  2        
2     x1 x2 
x
x
 1   2  

a

 u1 u2  
 

  +ρgu2  dx1dx2   q( x1 )u2 dx1.


x

x
 2
1  
a


де E – модуль пружності ізотропного матеріалу; v – коефіцієнт Пуассона,
2



vE
,   G  E ; W - множина допустимих переміщень, які за2 1  v 
1  v 1  2v 

дають кінематичні крайові умови.
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Задачу (1) розв’язано методом скінченних елементів. Обрано прямокутні
скінченні елементи. Було введено сітку з вузлами в точках з координатами X s   x1s , x2 s  , s  1, N . Тоді невідомі функції подаються у вигляді векторів, компонентами яких є значення функцій задачі в вузлах сітки:

U  {U i }T , U i  U is  , εij = Eijs  , σ  σijs  , i, j  1,2, s  1, N .
T

T

T

Після підстановки скінченно-елементної апроксимації в функціонал (2),
виконання процедур інтегрування та варіювання отримаємо систему лінійних
алгебраїчних рівнянь:
KU  P,

(3)

яка еквівалентна умові
J П
U is

 0 , i  1, 2, s  1, N ;

J П – значення функціоналу після підстановки скінченно-елементної апроксимації та виконання процедури інтегрування; K – матриця жорсткості;
P – глобальний вектор вузлових сил.
Для розв’язання системи (3) використано метод верхньої релаксації.

Формулювання та метод розв’язання оберненої задачі. Нехай на верхній поверхні порожнини відомі (виміряні) значення переміщень uˆ2 ( х1 , h1 ) ,
 l  x1  l . Необхідно знайти модуль пружності E та густину ρ матеріалу верхнього шару, за яких після вказаного навантаження переміщення верхньої
поверхні порожнини збігаються з виміряними. Оскільки вимірювання містять
неминучу похибку, то доцільно вимагати щоб обчислені переміщення були
близькими до виміряних. Тому переходимо до екстремального формулювання оберненої задачі:
V   arg min J (V ),
V V

l

де J (V )    u2 (V )  uˆ2  dx1 ; V  E ,  D; D – множина допустимих значень.
2

l

Сформульована задача розв’язується за допомогою методу локальних варіацій [6], на кожному кроці якого розв’язується пряма задача.
Аналіз числових результатів. Позначимо через
E
Ea
a
xi  xi / a, ui  u  1 ,  ij   ij  1 , ij   ij  , i, j  1,2, безрозмірні значення
q
q
q
координат, переміщень, деформацій та напружень відповідно.
l  l / a  2.5, h1  h1 / a  1.875,
Розрахунки
були
виконані
для
h2  h2 / a  0.625, h3  h3 / a  2.1875 . Розрахунки виконані з використанням
747 скінченних елементів.
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Для розрахунку обрано: q= 300 (Н/м), константи матеріалу другого пружного шару – густина  2=17 (кН/м3), модуль Юнга E2 =19 (МПа) і коефіцієнт
Пуассона ν2=0.3, пружної основи –  3 =20 (кН/м3), E3=37 (МПа), ν3=0.4.
Роботу та результати алгоритму методу локальних варіацій демонструє
табл.1.
Було обрано такі початкові значення: E = 11 (МПа),  =16,2 (кН/м3). Для
отримання оптимального значення функції J ( E,  ) було виконано 8 ітерацій.
Таблиця 1
Значення цільового функціонала J ( E,  )
11,0

13,0

15,0

17,0

7,18

2,22

0,379

0,00282

7,21

2,23

0,384

0,00252

0,333

7,24

2,24

0,388

0,00215

0,330

16,6

0,393

0,00184

0,326

16,8

0,399

0,00155

0,322

17,0

0,404

0,00128

0,000001

E

9,0

19,0


16,0
16,2
16,4

17,2

19,4

0,00112

Обираємо як розв’язок задачі густину матеріалу  =17 (кН/м3), модуль
Юнга E =19 (МПа).
Для найдених значень розв’язку оберненої задачі проведено аналіз напружено-деформованого стану смуги. На рис. 2 – 4 подані графіки розподілу
напружень іj  іj ( x1 , h1 ) , де h1 = 1.75.
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Рис. 2. Відносні напруження

 11

Рис. 3. Відносні напруження

 22

Рис. 4. Відносні напруження

 12

Максимальні напруження виникають в околі значення параметру x1  2.5 .
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На рис. 5, 6 представлено процес збіжності значень компонент вектора переміщень u1 , u2 до виміряних (еталонних) значень uˆ1 , uˆ2 в залежності від початкового наближення і числа ітерацій.
Спостерігаємо, як функції переміщень із зростанням кількості ітерацій
прямують до еталонних значень, що свідчить про коректність роботи алгоритму.

Рис. 5. Відносні нормальні переміщення точок

Рис. 6. Відносні дотичні переміщення точок

Висновки. Запропоновано підхід до розв’язання обернених задач відновлення модуля Юнга та густини матеріалу шару на основі експерименту вимірювання переміщень. Обернена задача формулюється у екстремальній формі.
Отримані результати свідчать про достатній рівень точності визначення механічних характеристик. Результати можуть бути використані при проєктуванні підземних інженерних споруд.
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АНАЛІЗ МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ СОНЯЧНИМ
ВИПРОМІНЮВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ
ОРБІТАЛЬНИХ ДЗЕРКАЛ
Проведено аналіз методу управління сонячним випромінюванням з використанням орбітальних дзеркал. Під час аналізу було визначено площу орбітальних дзеркал, необхідну для компенсації глобального потепління і повернення середньої температури поверхні Землі до доіндустріального рівня. Знайдено динаміку температури
поверхні Землі при використанні методу управління сонячним випромінюванням з
використанням орбітальних дзеркал.
Ключові слова: глобальне потепління, методи управління сонячним випромінюванням, орбітальні дзеркала, модель енергетичного балансу Землі.

D.V. Krasnoshapka, K.Y. Zolotko
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SPACE-BASED METHOD OF SOLAR CLIMATE
INTERVENTION ANALYSIS
The analysis of a method of control of solar radiation with use of orbital mirrors is carried out. Potential methods of solar radiation control include the introduction of stratospheric aerosol injection, marine cloud brightening, cirrus cloud thinning, surface albedo
modification, and so-called orbital mirrors or space-based methods for short.
An extremely promising approach to the possibility of reducing the global temperature
of the Earth is the so-called control of solar radiation (solar climate intervention or solar
radiation modification). This is an approach designed to mitigate the effects of climate
change by reducing the amount of solar energy captured by the Earth's system. It should
be noted that this approach is not self-sufficient, but should be used in conjunction with the
reduction of greenhouse gas emissions, primarily CO2. Although the use of mirrors placed
in space is considered by most researchers to be too expensive, as the cost of delivering cargo into orbit decreases, space methods can compete with terrestrial ones.
The analysis determined the area of orbital mirrors needed to compensate for global
warming and return the average temperature of the Earth's surface to pre-industrial levels. To determine the total area of orbital mirrors, the equilibrium solution of the Earth's
energy balance equation was used. The dynamics of the Earth's surface temperature using
the method of controlling solar radiation using orbital mirrors is found.
It is determined that to achieve the global average surface temperature of the Earth to
the pre-industrial level it is necessary to bring into orbit mirrors with a total area of about
3.23*10-12 m2.
The time at which the temperature of the Earth's surface becomes balanced after the
onset of orbital mirrors is calculated. We use the equation of the model of energy balance
of the Earth to determine the time to reach equilibrium temperature. This time is about 15
days and is quite small compared to the time of placement in orbit of all necessary mirrors.

______________________________________
 Красношапка Д.В., Золотько К.Є., 2021
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Further research can be conducted to analyze the possible use of this method of controlling solar radiation in conjunction with other methods of reducing the global temperature
of the Earth.
Key words: global warming, solar climate intervention, orbital mirrors, energy balance
models.
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Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

АНАЛИЗ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРБИТАЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ
Проведен анализ метода управления солнечным излучением с использованием
орбитальных зеркал. При анализе была определена площадь орбитальных зеркал,
необходимая для компенсации глобального потепления и возвращения средней температуры поверхности Земли до доиндустриального уровня. Найдена динамика температуры поверхности Земли при использовании метода управления солнечным излучением с использованием орбитальных зеркал.
Ключевые слова: глобальное потепление, методы управления солнечным излучением, орбитальные зеркала, модель энергетического баланса Земли.

Вступ. Вирішення проблеми глобального потепління стало критично важливим для виживання людства у середньостроковій перспективі. Глобальне
потепління на 1º С порівняно з доіндустріальним рівнем уже призвело до таких негативних наслідків як екстремальні погодні умови, підняття рівня океану та ін. Згідно зі спеціальним звітом міжурядової групи експертів з питань
змін клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) «Глобальне
потепління на 1,5 °C», зробленому у 2018 році, обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса вимагає «безпрецедентних оперативних і масштабних змін у всіх сферах життя» [1]. У звіті запропоновано обмежити потепління на рівні 1,5 °С шляхом скорочення глобальних викидів діоксиду вуглецю (CO2) на 45 % до 2030 року порівняно з 2010 роком і зведення їх до
нуля до 2050 року. Очевидно досягти цієї амбітної мети не вдасться з огляду
на надзвичайно високу вартість та недостатнє усвідомлення важливості даної
проблеми урядами держав [2], тому дуже важливо розглянути альтернативні
заходи.
Надзвичайно перспективним підходом до можливості зниження глобальної
температури Землі є так зване управління сонячним випромінюванням (solar
climate intervention або solar radiation modification) [3]. Це підхід, призначений для пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом зменшення кількості
сонячної енергії, яку захоплює система Землі. Треба зазначити, що даний
підхід не є самодостатнім, а повинен використовуватися разом із скороченням викидів парникових газів, у першу чергу CO2 .
Потенційні методи управління сонячним випромінюванням включають
введення стратосферного аерозолю (stratospheric aerosol injection), освітлення
хмар над морями (marine cloud brightening), проріджування перистих хмар
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(cirrus cloud thinning), модифікацію альбедо поверхонь (surface albedo
modification) та, так звані, методи з використанням орбітальних дзеркал або
скорочено - космічні методи (space-based methods).
Хоча використання дзеркал, розміщених у космосі, більшість дослідників
вважають занадто дорогим [4], у міру здешевлення вартості доставлення вантажу на орбіту космічні методи можуть скласти конкуренцію наземним.
Постановка задачі. Розглянемо модель енергетичного балансу Землі [5]:

Ts
S
 (1  α p ) 0  A  ,
(1)
t
4
де CE - ефективна теплоємність середовища (вимірюється у Дж/м-2К-1), Ts CE

температура поверхні, t - час,  p - альбедо планети, S0 - сонячна стала і A 
- загальна кількість енергії, що випромінює 1 м2 поверхні Землі. A  може бути представлена за законом Стефана-Больцмана, з використанням фактору
 для опису інфрачервоної проникності атмосфери, включаючи парниковий
ефект:
A  εσTs 4 τ ,
де  - стала Стефана-Больцмана,  - випромінювальна здатність поверхні.
Отже модель енергетичного балансу Землі представляється у вигляді
відношення:
T
S
CE s  (1  α p ) 0  εσTs 4 τ
(2)
t
4
Метою даної роботи є, використовуючи дану модель, визначити:
- яка площа орбітальних дзеркал необхідна для компенсації глобального
потепління;
- яка динаміка температури Землі для різних сценаріїв використання орбітальних дзеркал і темпів викидів парникових газів.
Визначення площі орбітальних дзеркал. Для визначення загальної площі
орбітальних дзеркал можна використати рівноважне рішення рівняння енергетичного балансу Землі. Розглянемо ситуацію, коли кількість енергії, що
приходить на Землю від Сонця дорівнює кількості енергії, що випромінюєтьT
 0 і рівноважна температура Землі:
ся Землею у космічний простір. Тоді
t
S (1  α p )
T*  4 0
(3)
4εστ
Використовуючи сонячну сталу S0 =1362 Вт/м2, альбедо  p =0.3, випромінювальну здатність поверхні  =0.97 і значення   0.64 , маємо рівноважну температуру 286.86 К, яка близька до реальної глобальної середньої
температури.
Для розрахунку площі орбітальних дзеркал треба визначити на скільки з їх
використанням треба зменшити потужність сонячного випромінювання.
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Із рівняння (3) можна визначити потужність сонячного випромінювання:
4εσT 4 τ
S0 
(4)
1 αp
Нехай необхідно знизити глобальну середню температуру до доіндустріального рівня, тобто на T2*  T1* , де T1* - поточна глобальна середня температура, T2* - глобальна середня температура доіндустріального рівня. Згідно
із рівнянням (4) для цього треба зменшити потужність сонячного випромінювання на:
4
4εστ *4
S02  S01 
(T2  T1* ) ,
1 αp
де S01 - потужність сонячного випромінювання без використання дзеркал,
а S02 - потужність сонячного випромінювання з використанням дзеркал.
Якщо прийняти поточну глобальну середню температуру 15.4º С [6], тобто
*
T1 =288.4 К і факт того, що глобальне потепління призвело до підняття глобальної середньої температури на 1º , то маємо S02  S01 = - 19.2 Вт/м2, або у
відносній величині A 

S02  S01

=0.0141, або 1.41%.
S0
Площу орбітальних дзеркал можна знайти таким чином:
πRE2 A
,
(5)
Sm 
n
де RE - радіус Землі, n – величина, яка показує яку частину довжини орбіти
дзеркало відкидає тінь на Землю.
Величину n можна знайти із відношення довжини дуги АВ до довжини
орбіти дзеркала (див. рис. 1).
Довжина дуги AB:
(6)
LAB  Roα ,
де Ro - радіус орбіти дзеркала, α - центральний кут дуги AB.
Довжина хорди AB:
α
mAB  2 Ro sin
(7)
2
З виразів (6) і (7) величина n:
n

LAB

Co

2 Ro arcsin
2πRo

RE
Ro



1
R
arcsin E
π
Ro

Для висоти орбіти дзеркал Ro = 400 км величина n = 0.39.
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Рис. 1. До визначення частини довжини орбіти , на якій
дзеркало відкидає тінь на Землю

Таким чином площа орбітальних дзеркал необхідна для компенсації глобального потепління і зниження глобальної середньої температури до доіндустріального рівня Sm  3.23 1012 м2 за умови якщо альбедо дзеркал дорівнює 1 і дзеркала орієнтовані перпендикулярно сонячним променям.
Визначення динаміки температури Землі при використанні орбітальних дзеркал. Очевидно, що якщо використовується метод управління сонячним випромінюванням шляхом розміщення орбітальних дзеркал рівноважна температура Землі установлюється не миттєво. Через велике значення
теплоємності середовища поверхні суші і океану від моменту розміщення
дзеркала на орбіті до моменту досягнення результату повинен проходити
певний час. Представляє інтерес знайти цей час і оцінити чи не занадто довго
температура системи буде врівноважуватися.
Для визначення часу досягнення рівноважної температури скористаємось
рівнянням моделі енергетичного балансу Землі у формі (2).
Якщо
взяти
величину
ефективної
теплоємності
середовища
-2 -1
8
CE  2.08 10 Дж/м К [7] , то залежність температури поверхні Землі від
часу представляє собою криву, зображену на рис. 2.
Дана залежність показує, що для досягнення рівноважної температури поверхні Землі від моменту розміщення дзеркал на орбіті проходить близько 15
діб.
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Рис. 2. Динаміка температури поверхні Землі при використанні
орбітальних дзеркал

Аналіз одержаних результатів та висновки. Під час виконання роботи
проведений аналіз методу управління сонячним випромінюванням з використанням орбітальних дзеркал.
Визначено, що для досягнення глобальної середньої температури поверхні
Землі доіндустріального рівня потрібно вивести на орбіту дзеркал загальною
площею порядку Sm  3.23 1012 м2.
Обчислений час, за який температура поверхні Землі стає врівноваженою
після початку дії орбітальних дзеркал. Даний час становить приблизно 15 діб
і досить незначний порівняно із часом розміщення на орбіті всіх необхідних
дзеркал.
Подальші дослідження можуть бути проведені у напрямку аналізу можливого використання даного методу управління сонячним випромінюванням у
взаємодії із іншими методами зниження глобальної температури Землі.
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CASUAL-CLUSTER MODELING OF MASTERS’ TRAINING
The aim of the work is to build graphical causal models of the effectiveness of training
masters at the university. In order to determine the reasons affecting the effectiveness of
training masters, a causal diagram of Ishikawa was built, in which casual categories were
identified that determine its effectiveness.
Key words: systems approach, cause-and-effect relationships, Ishikawa diagram, clusters, graph model.
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КАЗУАЛЬНО-КЛАСТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ
Підготовка магістрів в Україні ускладнюється гострою нестачею сучасної науково-технічної літератури і іншими проблемами становлення магістерського навчання.
Зрозуміло, використання інформаційних технологій та мережевих ресурсів пом'якшує ситуацію, однак не знімає актуальність вдосконалення підготовки з урахуванням сучасних результатів науки і техніки, розвитку методології і методик прикладних і фундаментальних наук на основі системного підходу. Практична необхідність
використання системного підходу обумовлена потрібністю вирішення складних, міждисциплінарних завдань різної природи, в тому числі і у вищій освіті.
З його допомогою враховуються зв'язки між різними елементами систем і значимість цих зв'язків. Актуальність вирішення складних, міждисциплінарних завдань
різної природи при модернізації вищої освіти з використанням системного підходу
обумовлює практичну необхідність розвитку апарату системного аналізу і синтезу,
починаючи з моделювання відповідних проблемних ситуацій.
В основі здатності бачити динаміку розвитку всіх елементів системи з урахуванням їх взаємодії знаходиться встановлення причинно-наслідкових зв'язків входів і
виходів системи. Необхідно використовувати і розвивати казуальне моделювання
процесів навчання у вищій школі.
Метою статті є побудова графічних причино-наслідкових моделей ефективності
підготовки магістрів в університеті. Для того, щоб визначити причини, що впливають на ефективність навчання майстрів, була побудована причино-наслідкова діаграма Ісікави, в якій були визначені випадкові категорії, що визначають її ефективність.
В результаті побудови діаграми Ісікави встановлено, що найбільш важливими
причинами, які впливають на рішення даної проблеми, є категорії «Магістрант»,
«Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу»,
«Управління навчальним процесом», «Контроль навчального процесу».
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КАЗУАЛЬНО-КЛАСТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ
Целью работы является построение графических причинно-следственных моделей эффективности подготовки магистров в университете. Для того чтобы определиться с причинами, влияющими на эффективность подготовки магистров, была
построена причинно-следственная диаграмма Исикавы, в которой были выделены
казуальные категории, обусловливающие ее эффективность.
Ключевые слова: системный подход, причинно-следственные связи, диаграмма
Исикавы, кластеры, графовая модель.

Introduction. Since the middle of the twentieth century, the ever-deeper specialization of the rapidly growing volume of knowledge threatened the emergence
of a fragmented picture of the world among specialists limited by the current problems. As a result, there could be a loss of the pace of innovation processes and, as a
consequence, a slowdown in the development of the economy. There was a need
for intellectual tools that would improve the efficiency of managing complex technical, organizational, natural, social and other processes by attracting trained specialists.
One of these tools has become a systems approach as a method for studying
complex and developing objects. It takes into account the connections between
various elements of systems and the significance of these connections. The relevance of solving complex, interdisciplinary problems of various natures during the
modernization of higher education using a systems approach determines the practical need for the development of the apparatus of systems analysis and synthesis,
starting with modeling the corresponding problem situations.
The training of masters in Ukraine, which provides a complete higher education
for students, is complicated by an acute shortage of modern scientific and technical
literature [1] and other problems of the development of the second level of education in universities. Of course, the use of information technologies and network resources softens the situation, but does not remove the urgency of improving training, taking into account modern results of science and technology, the development
of methodology and tools of applied and fundamental sciences.
Problem’s Formulation. The ability to see the dynamics of the development
the all elements of the system, taking into account their interaction, is based on the
establishment of cause-and-effect relationships between the inputs and outputs of
the system. It is necessary to use and develop casual modeling of learning processes in higher education. The aim of the work is to build graphical causal models of
the effectiveness of training masters at the university with the transition to the results of such training.
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Presenting of main material. In order to determine the reasons affecting the effectiveness of the training of masters, let us consider the corresponding Ishikawa
causal diagram (fig. 1).
Teaching staff

Material and technical and
educational and methodological support

Unified information
space of the university

Effectiveness of
training masters

Master student

Management of
the educational
process

Control of the
educational
process

Fig. 1. Ishikawa diagram of determining the effectiveness of training masters

In accordance with the “six M” rule [2] (to avoid excessive cumbersomeness of
the model, no more than six main possible reasons-categories), casual categories
are identified that determine the effectiveness of training masters, namely:
• "Teaching staff",
• "Material and technical and educational and methodological support of the
educational process",
• "Unified information space of the university as an external environment of
the educational process",
• "Master student",
• "Management of the educational process",
• "Control of the educational process".
During the decomposition, the factors that determine the influences of the above
reasons are noted (fig. 2).
As a result of constructing the Ishikawa diagram, it was found that the most important reasons that affect the solution of the problem - the effectiveness of the
training of masters, are the categories "Master student", "Material and technical
and educational and methodological support of the educational process", "Management of the educational process", "Control of the educational process ". Having
considered the category "Material and technical and educational and methodological support of the educational process", we can conclude that, in turn, the most important link is "Educational technologies", which include such important components as the organization of independent work and research work of future masters,
interactive educational technologies and individualization of education. In modern
conditions, the implementation of educational technologies is directly related to the
functioning of information systems. The "Information Systems" factor determines
the nature of the activity of the entire university, since information technologies
ensure the movement of educational digital resources from university to undergraduate, create a unified information space of the educational institution, which
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makes the work of the university easier, more convenient, reduces the load factor
on its various departments and often excludes errors due to human factors.
At the present stage, the joint activity of the student and the professor on the development of a plan for additional training becomes relevant.
Unified information space of
the university

Material and technical and educational and
methodological support of the training

Organization of IW and SRWS

Teaching stuff
Educational
technologies
Qualification
Scientific and
pedagogical
experience

Educational
auditoriums
and laboratories
(Traditional
training)

Individual education
Cloud technologies for
distance learning

Personal qualities

Monitoring of
attendance
Intermediate
control
Control of
independent
work

Current
control
The
final
control

Control of the educational process

Interactive
educational
technologies

Information
Systems
Electronic
resources

Special
laboratories

Means of education

Motivation

Management
of IW

Results of
training the
masters

The responsibility

Management
of SRWS

Mindfulness

Personal
qualities

Accumulated level of
knowledge

Management
of training
(on TSP)

Computer
competence
Professional skills
and abilities

Management of the
educational process

IW ability

Competencies

Master student

Fig. 2. Ishikawa diagram of determining the results of the preparation of masters

By defining the teaching plan, in fact, a strategy for improving the level of training is being developed. The study of topics cannot be chaotic. First, the order of
study should be established for selected new topics; and secondly, all these topics
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must be evenly distributed over the entire academic year so that they are consistent
with the material considered in educational and professional programs [3]. For the
scientific and methodological substantiation the design of training, you can use the
graphical modeling of the cluster (fig. 3).
The structural representation of a set of topics (problem) with their interrelationships leads to the construction of a graph, i.e. to building a cluster [4]. At this
point, the cluster is perceived as a set of new concepts and new methods, and we
can say that it belongs to a conceptual type.
Object

Problem

Graphic model

Fig. 3. Section of the cluster

Further concretization of the content of each topic shows that it, as a system,
again contains some elements. Each theme becomes a micro-cluster, the elements
of which can be depicted on this cluster.
In order to the clarification of the content depicting the relationships between the
topics, linking the cluster to time periods, marking the places of study in which one
can receive education or advice on this topic it can using the design of the cluster,
that turns into the development of tactics for improving teaching in accordance
with the selected level. At need moment, the cluster can be rebuilt, and since the
student perceives it as some kind of guidance (algorithm) for the upcoming activity, it will be of the algorithmic type.
In addition to the topics from program, the study of which should last from 2 to
4 hours, it is necessary to highlight a section with the conventional name - "program mixture". This is a set of tasks (problems) that are formally within the
framework of the program material, but are characterized by the unusual wording
of the questions. Standard methods must were master in the cluster, which are the
basis for starting the development of non-standard topics.
It is obvious that the cluster as a structural and logical scheme has a number of
advantages over the textual presentation of the material. When the material is perceived in the form of text, it can be quite difficult to determine the structure of the
studied phenomenon, as well as to establish significant connections between the
components of the system, which complicates the understanding and comprehension of the studied object (material). However, these difficulties in most cases are
removed with a cluster feed of material, where the relationships are depicted and
viewed more clearly.
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For example, one of the main sections of the discipline "Methods of Analysis,
Modeling and Optimization of Metal Forming Processes", which is part of the
mathematical training of university undergraduates, is the finite element method.
We consider the section as a sub-cluster in the design of methodological support,
planning and conducting classroom studies and independent work (fig. 4).
1. Modeling of MF
processes

2.1. Discretization of
the boundary value
problem

2.1.1 Selecting simplex
elements

2. Finite element
method

2.2. Building the
global stiffness
matrix

2.1.2 Interpolating of vector fields

3. Determination of
stress fields, deformations, etc.

2.3. Convergence of
approximations and
accuracy of the
method

2.2.1 Solving the systems of algebraic equations

Fig. 4. Graph model of teaching the section "Finite element method"

The constructed graph model for studying the "Finite Element Method" section
develops students' understanding of the sequence of presentation the educational
material on this topic, and also provides the student with an understandable algorithm for solving problems related to dividing the area under study into finite elements, finding solutions to algebraic systems, convergence of the obtained approximations, etc.
The method of working with mathematical clusters of specialized disciplines in
practical classes with students, for example, according to the textbook [5], can be
organized using case technology, the stages of which are:
- analysis of a specific situation on the topic in order to form the need for the
presentation of text information for the cluster;
- demonstration of the advantages of cluster presentation of information and
the formation of methods for mastering this result by students;
- actualization of a certain set of knowledge and skills, which the student
must own;
- division of the study group into subgroups, which are given tasks for the
development of clusters;
- analysis of activities in terms of subject matter and in terms of self-study
after the preparation of clusters.
The use of case technology increases students' interest in active teaching methods, develops communication skills, forms the ability to listen, competently express their thoughts and substantiate their conclusions.
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When developing clusters in mathematics, situational tasks (cases) can be created in various directions, in accordance with the accepted classification of clusters:
- conceptual clusters for the systematization of knowledge in the presence of
a large number of the simplest concepts;
- conceptual clusters for structuring knowledge to highlight links between
the simplest concepts;
- conceptual clusters for the formation of correct speech and understanding
the meaning of the entering symbols in a complex concept (for example, an integrand function, upper and lower limits of integration, differential of a variable, variable of integration in a complex concept of a definite integral);
- operational clusters;
- algorithmic clusters,
- story clusters;
- reminder clusters.
The cluster as a teaching tool and as a teaching and development method influences many components of the teaching methodological system (fig. 5).
Training
object

Training
management

Reasons

Cluster

Objectives

Methods

Forms

Content

Results

Control

Fig. 5. Components of a methodological training system

Planning, organizing and conducting classes of various forms with using casualcluster modeling provides one of the most effective implementations of a systems
approach in the training of undergraduates.
Concluding discussion. In modern conditions, the training of masters requires the
introduction of modern forms and methods of teaching, a radical restructuring of
the process of activities of the tutors and master students, and improvement of
methodological support. The use of a systematic approach in the form of casual
graphic modeling in the analysis and synthesis of solutions to emerging problems
contributes to the improvement of master's training.
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When building any cluster, the image of elements in the form of a graph or other
graphic model reflects a specific arrangement of elements. Visualization of textual,
formulaic and calculated information plays an important role in understanding the
material under study, further operating with the constituent elements, but a particular cluster may reflect some particular case or some type of general concept. Consequently, guidelines for using a cluster should help to move from a general concept encoded in textual information to an image of a cluster, that is, illustrations in
some special cases, and then to a return to obtain appropriate conclusions in the
language of a general case.
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СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН
Викладено структуру та основні напрями математичної теорії оптимального розбиття множин, наведено приклади застосування результатів цієї теорії до
розв’язання широкого спектру різних за своєю природою теоретичних і практичних
оптимізаційних задач, які зводяться до неперервних моделей оптимального розбиття
множин. Показано можливість та переваги застосування теорії оптимального розбиття множин до побудови діаграми Вороного та її узагальнень.
Ключові слова: нескінченновимірне математичне програмування, теорія оптимального розбиття множин, розпізнавання образів, недиференційовна оптимізація, нечітка діаграма Вороного.

V.G. Padalko
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STRUCTURE AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
MATHEMATICAL THEORY OF OPTIMAL SET PARTITIONING
The paper provides the structure of the mathematical theory of continuous problems of
optimal partitioning of sets from n-dimensional Euclidean space, which are nonclassical
problems of infinite-dimensional mathematical programming with Boolean variables. Currently, a number of directions have been developed in the theory of optimal set partitioning, which are due to various types of mathematical formulations of partitioning problems.
They can be linear and nonlinear; single-product and multi-product; deterministic and stochastic; under conditions of complete and incomplete information about the initial data;
static and dynamic; with constraints and without them; both with a given position of the
centers of subsets, and with finding the optimal variant of their location.
The mathematical theory of optimal set partitioning is based on a unified approach consisting in reducing the original infinite-dimensional optimization problems in a certain way
(for example, using the Lagrange functional) to non-smooth, as a rule, finite-dimensional
optimization problems, for the numerical solution of which modern efficient methods of
non-differentiable optimization – variations of Shor’s algorithm – are applied. A feature of
this approach is the fact that the solution of the original infinite-dimensional optimization
problems can be obtained analytically in an explicit form, and the analytical expression includes the parameters sought as the optimal solution of the abovementioned auxiliary finite-dimensional optimization problems with non-smooth objective functions.
The theory of optimal set partitioning is an actively developing area of modern optimization theory and is effectively used to solve a wide range of theoretical and practical classes of optimization problems that are different in nature, which are reduced in a mathematical setting to continuous models of optimal set partitioning. These are the pattern
recognition problems (clear and fuzzy) to minimize the average loss function from

__________________________________
 Падалко В.Г., 2021
161

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 21

incorrect recognition; problems of the theory of classification and clustering, which
investigates the problems of partitioning of a given set (finite-dimensional or infinitedimensional) of elements into disjoint subsets. These are also problems arising in the theory
of statistical decisions when partitioning the feature space into disjoint classes (generalized
Neumann-Pearson problem) and many others.
The paper shows the possibility and advantages of applying the mathematical theory of
optimal set partitioning to the construction of a Voronoi diagram and its various generalizations. The result of using the theory of optimal set partitioning as a universal mathematical apparatus for constructing a Voronoi diagram and its generalizations demonstrates the
ability to construct not only already known Voronoi diagrams, but also new ones.
Keywords: infinite-dimensional mathematical programming, theory of optimal set partitioning, pattern recognition, undifferentiated optimization, fuzzy Voronoi diagram.
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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО
РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ
Изложены структура и основные направления математической теории оптимального разбиения множеств, приведены примеры применения результатов этой теории
к решению широкого спектра различных по своей природе теоретических и практических оптимизационных задач, которые сводятся к непрерывным моделям оптимального разбиения множеств. Показана возможность и преимущества применения
теории оптимального разбиения множеств к построению диаграммы Вороного и ее
обобщений.
Ключевые слова: бесконечномерное математическое программирование, теория
оптимального разбиения множеств, распознавание образов, недифференцированная
оптимизация, нечеткая диаграмма Вороного.

Вступ. Основи математичної теорії оптимального розбиття множин
(ОРМ), що є новим (некласичним) розділом нескінченновимірного математичного програмування були закладені членом-кореспондентом Національної
академії наук України, доктором фізико-математичних наук, професором
О.М. Кісельовою більш ніж 60 років тому [1, 2, 3]. На теперішній час в теорії
неперервних задач ОРМ сформувався ряд напрямів, обумовлених як різними
типами математичних постановок задач розбиття, так і різними сферами її застосувань.
Метою дослідження є аналіз сучасної структури математичної теорії оптимального розбиття множин та основних напрямів її розвитку.
1 Матеріали і методи. Розробка математичної теорії оптимального розбиття множин починалась з розв’язання спрощеної моделі нескінченновимірної задачі розміщення виробництва, що називається в зарубіжній науковій
літературі задачею location-allocation, в такій постановці [3].
Нехай споживач деякої однорідної продукції рівномірно розподілений в
області   E2 . Скінченне число N виробників цієї продукції розташовані в
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ізольованих точках i  (i(1) , i(2) ) , i  1,..., N , області  . Вважаються
заданими: ( x) – попит на продукцію споживача з координатами

x  ( x(1) , x(2) ) ; c( x, i ) – вартість транспортування одиниці продукції від
виробника i  (i(1) , i(2) ) споживачеві з координатами x  ( x(1) , x(2) ) .
Передбачається, що прибуток виробника залежить тільки від його витрат, які
є сумою виробничих і транспортних витрат.
Для кожного i-го виробника задана функція i (Yi ) , що описує залежність
вартості виробництва від його потужності Yi , яка визначається за формулою
Yi   ( x)dx , і наведені капітальні витрати на реконструкцію i-го виробника
i

для збільшення його потужності від існуючої до проектної Yi .
Множину споживачів  можна розбивати на зони обслуговування i
споживачів i-м виробником так, щоб
N
i 1





i  , mes i   j  0, i  j, i, j  1,..., N .

(1)

При цьому потужність i-го виробника визначається сумарним попитом
споживачів, що належать i , і не перевищує заданих обсягів:
 ( x)dx  bi , i  1,..., N ,
(2)
i

не виключається, що деякі з підмножин i виявляться порожніми.
Потрібно розбити множину споживачів  на зони обслуговування їх N
виробниками, тобто на підмножини i , i  1,..., N , і розмістити цих виробників в  так, щоб мінімізувати функціонал сумарних витрат на виробництво
продукції і доставку її до споживачів:

 
N 

F (1,...,  N  ,1,.., N )     c( x,  i )  ( x)dx  i    ( x)dx  
(3)


i 1 
 i
 
i
за умов (1), (2).
Задача (1)-(3) є нескінченновимірною задачею розміщення.
У більшості практичних задач вартість виробництва продукції на промисловому підприємстві потужності Yi дорівнює добутку собівартості цієї продукції на її кількість. В силу цього маємо:
i (Yi )  di  aiYi , i  1,..., N .
(4)
Підставляючи вираз (4) в (3) отримаємо
N

F (1,...,  N  ,1,.., N )    (c( x,  i )  ai )  ( x) dx .
i 1 i

(5)
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Задача (1)-(5) при ai  0 , i  1,..., N , є нескінченновимірною транспортною
задачею.
Олена Михайлівна Кісельова отримала необхідні умови оптимальності для
задачі (1), (5) у вигляді такої теореми і наслідку з неї [2].
Теорема. Якщо можливе розбиття ( *1,..., *i ,..., *N ) є оптимальним для
задачі (1), (5), то
c( x,  i )  ai  c( x,  k )  ak майже всюди (м.в.) для x *i , i, k  1,..., N . (6)
Наслідок. В точках x , які належать оптимальній границі між підмножинами *i і *k , в нерівності (6) досягається знак рівності.
2 Результати.
2.1 Загальна структура теорії оптимального розбиття множин
В математичній теорії неперервних задач ОРМ до теперішнього часу сформувався ряд напрямів, обумовлених як різними типами математичних постановок задач розбиття, так і різними сферами її застосувань. Наведемо деякі
з цих напрямів і посилання на основні для цієї теорії роботи. Це:
− детерміновані лінійні і нелінійні, однопродуктові і багатопродуктові задачі ОРМ при обмеженнях, як із заданим положенням центрів підмножин,
так і з відшуканням оптимального варіанту їх розташування, [4-10];
– задачі оптимального розбиття множин в умовах невизначеності, для
зняття невизначеності в яких пропонується застосовувати або математичний
апарат стохастичного нескінченновимірного математичного програмування
(якщо частина інформації має ймовірнісний характер), або апарати нечітких
множин і нечіткої логіки (якщо параметри, що входять до опису моделей, є
нечіткими, неточними, недостовірними тощо), [11-16];
– динамічні задачі оптимального розбиття з критерієм оптимальності, що
залежить від фазових траєкторій і управління деякої заданої керованої системи, [17, 18];
– неперервні задачі про кульове покриття, що зводяться до задач ОРМ, [19,
20].
− задачі оптимального розбиття множин (як в умовах визначеності, так і
невизначеності) в ускладнених постановках, а саме: з додатковими обмеженнями на розташування центрів підмножин, двоетапні неперервно-дискретної
задачі розміщення-розбиття [21-25].
Структуру сформованої до теперішнього часу теорії оптимального розбиття множин можна представити у вигляді блок-схеми 1.
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Неперервні задачі оптимального розбиття множин

В умовах визначеності

Блок А.
Статичні

В умовах невизначеності

Блок В.
Динамічні

Блок С. Стохастичні

Блок D.
Нечіткі

Блок F. Застосування

Теоретичні

Практичні

Рис. 1. Структура теорії оптимального розбиття множин

2.2 Класифікація статичних і динамічних задач ОРМ
Найбільш вивченими на сьогоднішній день є статичні задачі оптимального
розбиття множин (Блок А). У блоці В розглядаються динамічні задачі ОРМ з
критерієм оптимальності, що залежать від фазових траєкторій та управлінь
деякої заданої керованої системи. Так, наприклад, у задачі (1), (2), (5), яка розглядалась як нескінченновимірний аналог транспортної задачі, функції попиту і вартості транспортування одиниці продукції можуть змінюватися протягом деякого проміжку часу в силу дії певних економічних факторів і є невідомими заздалегідь фазовими траєкторіями заданого керованого процесу,
який описується деякою системою диференціальних рівнянь з початковими
умовами.
Для розв’язання наведених у блоках А і В класів задач ОРМ запропонований, як уже зазначалося вище, єдиний підхід, в основі якого лежить наступна
ідея. Вихідні задачі ОРМ, які математично сформульовані як нескінченновимірні задачі оптимізації, зводяться певним чином (наприклад, через функціонал Лагранжа) до допоміжних скінченновимірних негладких задач максимізації або негладких задач максиміна, для чисельного розв’язання яких застосовуються сучасні ефективні методи недиференційовної оптимізації, а саме,
різні модифікації r -алгоритму Н.З. Шора [26, 27].
Особливістю такого підходу для лінійних задач ОРМ є той факт, що
розвʼязання вихідних нескінченновимірних задач оптимізації вдається отримати аналітично в явному вигляді, причому в аналітичний вираз можуть входити параметри, що відшукуються як оптимальний розв’язок вищеназваних
допоміжних скінченновимірних задач оптимізації з негладкими цільовими
функціями. Розв’язок нелінійних задач ОРМ вдається отримати у вигляді
операторних рівнянь з параметрами, що відшукуються як оптимальний
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розв’язок допоміжних скінченновимірних негладких задач оптимізації, для
розвʼязання яких застосовуються різні модифікації r-алгоритму.
Більш детально блоки А і В представимо у вигляді такої блок-схеми:
Статичні і динамічні задачі
оптимального розбиття множин
Лінійні

Нелінійні

однопродуктові

багатопродуктові

з фіксованими центрами

з розташуванням центрів

одноетапні

двоетапні

без обмежень
на обсяги підмножин

з обмеженнями
на обсяги підмножин

з додатковими обмеженнями
на розміщення центрів підмножин

без додаткових обмежень

Рис. 2. Класифікація неперервних задач ОРМ (блоки A і B)

Далі наведемо математичну постановку однієї задачі оптимального розбиття з блоку А, що є узагальненням задачі (1), (2), (5), а саме постановку лінійної однопродуктовій задачі А1 оптимального розбиття множин при обмеженнях у формі рівностей та нерівностей з відшуканням координат центрів
підмножин.
Нехай  – обмежена, вимірна за Лебегом множина з n -вимірного евклідового простору  n . Сукупність вимірних за Лебегом підмножин 1,...,  N
множини   n назвемо можливим розбиттям множини  на її підмножини, що не перетинаються, 1,...,  N , якщо

N
i1

i  , mes  i   j   0 ,

i  j , i, j  1,..., N , де mes() означає міру Лебега. Позначимо клас усіх можливих розбиттів множини  на підмножини, що не перетинаються 1,...,  N ,

через  N , тобто
N


N
   1 ,...,  N  : i  , mes  i   j   0, i  j, i, j  1,..., N  .
i 1


Введемо функціонал
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N

F 1 ,...,  N  , 1,..., N     (c( x,  i )  ai )  ( x) dx
i 1 i

Під неперервною лінійною однопродуктовою задачею оптимального розбиття множини  з n -вимірного евклідового простору  n на підмножини з
відшуканням координат центрів (з розташуванням центрів) підмножин при
обмеженнях у формі рівностей та нерівностей будемо розуміти задачу А1.
Задача А1 [10]. Знайти
min
F 1,...,  N ,1,..., N 
{1 ,...,  N },{1 ,...,  N }

за умов

  ( x)dx  b ,
i

i

i  1,..., p ,

  ( x)dx  b ,
i

i  p  1,.., N ,

i

{1,...,  N } ,   1,...,  N   N ,
N


де x   x(1) ,..., x( n )   ;  i   i(1) ,..., i( n )   ; функції c  x, i



− обмежені, ви-

значені на   , вимірні за аргументом x для будь-якого фіксованого
 i   i(1) ,..., i( n )  з  для усіх i  1,.., N ; координати  i(1) ,..., i( n ) центру  i ,
i  1,.., N , заздалегідь невідомі;  ( x) − обмежена, вимірна, невід’ємна на 
функція; a1 ,...aN , b1 ,..., bN − задані невід’ємні числа, причому виконуються
умови розвʼязності задачі
N

S    ( x)dx   bi , 0  bi  S , i  1,..., N .


i=1

Тут і надалі інтеграли розуміються в сенсі Лебега. Будемо вважати, що міра множини граничних точок i , i  1,.., N , дорівнює нулю.
Розбиття *1,..., * N  , що є розв’язком задачі А1називають оптимальним.
Окремими випадками розглянутої задачі А1 є задача ОРМ як із заданими
координатами центрів підмножин, так і з невідомими заздалегідь; як без обмежень, так і з обмеженнями (див. рис. 2).
Наведемо приклади постановок таких задач, в яких всі умови на функції,
що входять до цих постановок, залишаються такими ж, як і в задачі А1.
Задача А1.1. Неперервна задача оптимального розбиття множини  из
 n на її підмножини 1,...,  N , що не перетинаються, (серед яких можуть бути і порожні) без обмежень із заданими координатами центрів 1 ,..., N підмножин 1,...,  N , відповідно. Знайти

min

N
{1 ,...,  N }

F 1 ,...,  N  ,

N

де F 1 ,...,  N     (c( x,  i )  ai )  ( x)dx ;
i 1 i

x   x(1) ,..., x( n )   ;    1 ,..., i ,..., N   N ; a1 ,...aN – задані числа, координа-

ти  i(1) ,..., i( n ) центру  i , i  1,..., N , фіксовані.
Задача А1.2. Неперервна задача оптимального розбиття множини  з
 n на її підмножини 1 ,..., N що не перетинаються, (серед яких можуть бути і
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порожні) без обмежень із розміщенням центрів 1 ,..., N підмножин 1,...,  N
відповідно. Знайти
min
F {1,...,  N },{1,..., N } , {1,..., N }N ,  (1,...,  N )  N ,
{1 ,...,  N },{1 ,...,  N }

N

F 1 ,...,  N  , 1,..., N     (c( x,  i )  ai )  ( x) dx ,

де

i 1 i

x   x(1) ,..., x( n)   ;

 i   i(1) ,..., i( n )   ; координати  i(1) ,..., i( n ) центру  i , i  1,.., N , заздалегідь
невідомі (необхідно знайти).
Задача А1.3. Неперервна задача оптимального розбиття множини  з
 n на її підмножини 1,...,  N що не перетинаються, (серед яких можуть бути і порожні) при обмеженнях у формі рівностей та нерівностей із заданими
координатами центрів 1 ,..., N підмножин 1,...,  N , відповідно. Знайти
min F 1 ,...,  N  , {1,...,  N }N ,
{1 ,...,  N }

за умов
  ( x)dx  bi , i  1,..., p ,
i

  ( x)dx  b ,
i

i  p  1,.., N ,

i

N

F 1 ,...,  N     (c( x,  i )  ai )  ( x)dx ,

де

i 1 i

x   x(1) ,..., x( n)   ;

 i   i(1) ,..., i( n )   ; координати  i(1) ,..., i( n ) центру  i , i  1,.., N , фіксовані;
a1 ,...aN , b1 ,..., bN − задані невід’ємні числа, причому виконуються умови
розв’язності задачі
N

S    ( x)dx   bi , 0  bi  S , i  1,..., N .


i 1

2.3 Класифікація нечітких задач ОРМ
Відзначимо, що переважна більшість задач теорії ОРМ досліджувалась в
умовах визначеності. Однак реальні ситуації, для яких створюються моделі
оптимального розбиття множин, найчастіше характеризуються деяким ступенем невизначеності: в початкових даних, в умовах і цілях. У цих випадках
якість прийнятих рішень в оптимізаційних моделях розбиття множин знаходиться в прямій залежності від повноти урахування всіх невизначених факторів, істотних для наслідків від прийнятих рішень. Природним представляється узагальнення моделей розбиття в умовах визначеності на випадок моделей в умовах невизначеності. Це блоки C і D на рис. 1. Стохастичні задачі
оптимального розбиття множин (блок С), у яких для врахування впливу невизначеності застосовується метод, що використовує лише деякі суб'єктивні
імовірнісні характеристики параметрів задачі, досліджувалися у роботах [18,
20].
Клас задач оптимального розбиття множин, який пов'язаний з необхідністю врахування чинників невизначеності, що мають не ймовірнісностатистичну природу, відносять до нечітких задач оптимального розбиття
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множин. Це задачі ОРМ, в яких або окремі параметри, що входять до опису
моделі, є нечіткими, неточними, недовизначеними, або є недостовірний математичний опис деяких залежностей в моделі (наприклад, функцій попиту
та вартості транспортування одиниці продукції в нескінченновимірних транспортних задачах), або ж нечітко сформульовані самі критерії та (або) системи обмежень, або на модель оптимізації впливають зовнішні неконтрольовані збурення різного роду та ін. Для розкриття невизначеності в таких задачах
(тобто для формалізації невизначеної інформації) застосовується апарат теорії нечітких множин, який базується на понятті нечіткої множини, введеного
Л. А. Заде [28], а також апарат нечіткої логіки. Більш детальна класифікація
нечітких задач ОРМ (блок D) у відповідності до того, у яких елементах задачі
наявна нечіткість, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Класифікація нечітких задач ОРМ

У класифікації нечітких задач ОРМ на рис. 3 виділено два основні типи
нечітких задач ОРМ:
1) з нечіткістю в елементах задачі, які підлягають оптимізації;
2) з нечіткістю в елементах задачі, які не підлягають оптимізації.
Методи і алгоритми розв’язання задачі оптимального розбиття множини на
нечіткі підмножини типу 1 із заданими координатами центрів підмножин розроблені у роботах [16], з відшуканням координат оптимального розміщення
центрів цих підмножин ˗ у роботах [21].
Для розв’язання задач типу 2 з нечіткістю в елементах задачі, які не підлягають оптимізації, розроблено єдиний підхід до розв’язання задач оптимального розбиття в умовах нечітких початкових даних, який базується на синтезі
методів теорії оптимального розбиття множин та обчислювального інтелекту.
Спочатку для зняття нечіткості у початкових даних застосовується метод
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нейролінгвістичної ідентифікації залежностей, а потім застосовується математичний та алгоритмічний апарати розв’язання задач ОРМ в умовах визначеності. Цим підтверджується універсальність теорії ОРМ, а саме, моделі і
методи розв’язання неперервних задач оптимального розбиття можуть бути
узагальнені на випадок, коли початкові дані задані нечітко. Єдиний підхід
продемонстровано при розробці методів та алгоритмів розв’язання таких нечітких задач ОРМ: з функцією у цільовому функціоналі, явний вид якої невідомий [12], з нечіткими параметрами в цільовому функціоналі [14], а також
нескінченновимірної задачі розміщення-розбиття з нечіткими параметрами
[11, 15].
Далі наведемо приклади математичних постановок нечітких задач ОРМ з
блоку D.
Сформулюємо неперервну задачу оптимального розбиття множин n вимірного евклидового простору  n на підмножини з нечітко описаними параметрами в цільовому функціоналі і обмеженнях (див. рис.3, тип 1).
Задача А2 [16]. (з нечітко описаними параметрами в цільовому функціонаN

лі і обмеженнях). Знайти

min

Ω
За умов   ( x,0 )dx  bi , i  1,..., N ,
{Ω1 ,..., Ω N }

N

  ( c( x,
i 1 i

i

)  i ) ( x,0 )dx

i

де ΩN  {(1 ,...,  N ) :

N

i  , mes(i   j )=0, i  j, i, j  1,..., N};

i 1

x  ( x ,..., x )  ;  i  ( i(1) ,..., i(n ) )  ; b1 ,..., bN - задані позитивні числа. Тут
c( x, i ) – функції, які обмежені, визначені на     R1 , вимірні за x на 
при будь-яких фіксованих  i  и i  R1 ; ( x,0 ) – невід’ємна, обмежена,
вимірна за x на  функція при будь-якому фіксованому  0 з R1 ; 0 ,1,..., N
– параметри, значення яких описані нечітко в формі нечітких підмножин універсальної множини R1 , які мають такий вигляд:
i  {(i ,  (i )),i  R1, i : R1  [0,1]}, i  0,1,..., N .
Позначення «min» має сенс здійснення раціонального вибору розбиття
( 1,...,  N ), яке в певному сенсі «мінімізує» заданий цільовий функціонал.
Сформулюємо одну з можливих окремих постановок задачі 2, в якій нечітко задані параметри в цільовому функціоналі.
Задача А2.1.
(1)

(n)

N

  (c( x,  i ) / i  ai )  ( x)dx 

i 1 i

min

(1 ,..., N )

за умов
N
i 1





i  , mes i   j  0, i  j, i, j  1,..., N ,

де ai , i , i  1,..., N , - нечіткі параметри.
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Як вже зазначалося вище, вимога знаходження однозначного (чіткого) розбиття елементів множини  з En може виявитися досить грубим і жорстким
при розв’язанні задач з погано або слабо структурованою вихідною інформацією, тобто задач, в яких невизначеність має нечітко-можливісну природу.
Ослаблення цієї вимоги здійснюється за рахунок введення в розгляд нечітких
підмножин i , i  1,..., N множини  і відповідних їм функцій належності,
що приймають значення з відрізка [0, 1].
Тоді одним з варіантів нечіткої задачі ОРМ стає задача знаходження такого
нечіткого розбиття множини  на його нечіткі підмножини, яке в певному
сенсі «мінімізує» деякий цільової функціонал. Ця задача буде зведена до знаходження ступенів належності елементів множини  шуканим нечітким підмножинам 1,...,  N , які в сукупності і визначають нечітке розбиття множини  .
Для формулювання постановки задачі нечіткого оптимального розбиття
наведемо відповідне означення з [10].
Означення. Нечітким розбиттям чіткої множини  з En , де  - обмежена, вимірна за Лебегом, опукла множина, назвемо систему нечітких підмножин (Ω)  {i : i  , i  1, n} , де   (Ω,  ( x)),  ( x)  1, x  Ω , для
яких виконується умова:

n

 k ( x)   ( x)  1,

x  Ω .

k 1

Позначимо клас всіх можливих нечітких розбиттів множини  на N нечітких підмножин через N , тобто:
ΩN  {(1,...,  N ) :

N

 k ( x)  ( x)  1 x  Ω}.
i 1

Зауважимо, що клас чітких можливих розбиттів є підкласом класу N . У
свою чергу, оскільки елемент множини N є сукупністю підмножин
1,...,  N , кожне з яких належить  , то нечітка множина N є нечіткою підмножиною множини     ...   .
N

Введемо на множині можливих нечітких розбиття N цільовий функціонал
(F  N  R1 ) у вигляді
F({Ω1 ,

N

,Ω N }, )    (c( x, i ) / i  ai )  ( x) dx ,

(4)

i 1 i

де, як і у чіткій задачі А1, функції c( x, i ) - задані, дійсні, обмежені, визначені
на Ω  Ω , вимірні за x при будь-якому фіксованому  i  ( i(1) ,..., i( n) ) з  для
всіх i  1,...N ;  ( x ) - задана, обмежена, вимірна на  , невід’ємна функція;
a1 ,..., aN - задані невід'ємні числа, 1 ,..., N - задані позитивні числа.
На відміну від чіткої задачі А1, тут, по-перше, i , i  1,...N , нечіткі підмножини множини  з заданими координатами типових представників (або
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центрів)  i , причому кожний центр  i належить  ; по-друге, міра множини
межових точок i , i  1,...N , не обов'язково дорівнює нулю.
Тоді нечітким аналогом задачі А1 буде наступна задача.
Задача А3 [16]. Знайти таке розбиття множини  на N нечітких підмножин 1,...,  N (серед яких можуть бути і порожні), яке задовольняє умовам
N
i 1

i  Ω, sup   ( x)  1, i  j, i, j  1,..., N ,
i

j

xΩ

і в деякому сенсі «мінімізує» цільової функціонал (4). Тут під «мінімізацією»
можна розуміти вибір нечіткого розбиття, якому відповідає в деякому сенсі
найкраще нечітке значення цільового функціоналу.
Перепишемо задачу А3 в термінах функції належності i () як розширення
задачі А1.1 на нечіткий випадок (нечіткий аналог задачі 1.1) наступним чином.
Задача А3.1. (нечіткого оптимального розбиття множини  без обмежень з фіксованими центрами підмножин).
Знайти вектор-функцію  * ()  ( 1* (), ,  N* ())   таку, що
I ( * ())  min I ( ()) ,
 ()

де
N

I ( ())    (i (x)) m (c(x, i ) / i + ai ) (x)dx ,
  {  ()  ( 1 (),

Ω i 1
N

,  N ()) :  i (x)  1, x  , 0  i (x)  1, i 1,..., N, x },
i 1

(6)
x  ( x ,..., x )  ;   (1 ,..., N ) - заданий вектор з  ;  i  ( ,..., ) ;
a1 ,..., aN - задані невід'ємні числа; 1 ,..., N - задані позитивні числа; m - параметр експоненціальної ваги [16].
Тут під позначенням «min» розуміється, що  * () в певному сенсі «мінімізує» цільової функціонал I ( ()) . Вимога умови (6) виконання рівності обумовлена тією обставиною, що шукане нечітке розбиття (1, ,  N ) має «покривати» звичайне чітке розбиття (1, ,  N ) , яке є в той же час елементом
нечіткої множини допустимих розв’язків, для якого значення функцій належності кожного з елементів дорівнює 1.
Зауважимо, що якщо необхідно виключити появу порожніх підмножин в
шуканому нечіткому розбитті, то до обмежень задачі А3.1 слід додати умову
 i ( x)dx  0, i  1,..., N .
(1)

N

(n)

(1)
i

(n )
i



Аналогічно викладеному вище можуть бути розширені постановки задач
А1.2 і А1.3. Сформулюємо їх.
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Задача А3.2. (нечіткого оптимального розбиття множини  без обмежень
з відшуканням координат центрів нечітких підмножин). Знайти
N

min

( ( ), )

N

  (c(x,

Ω i 1

i

) / i + ai ) (x) (i (x))mdx

де
  {  ( x)  ( 1 ( x),

N

,  N ( x)) :  i (x)  1, x  ,
i 1

0  i (x)  1, i  1,..., N , x },

  (1,..., N )  N .

Задача А3.3. (нечіткого оптимального розбиття множини  при обмеженнях у формі рівностей та нерівностей з заданими координатами центрів нечітких підмножин). Знайти
N

min

 ()1

  (c(x,

Ω i 1

i

) / i + ai ) (x) (i (x))m dx

де
1  {  ( x)  (1 ( x),

, N ( x))   , x  ;   ( x) i ( x)dx  bi , i  1,..., N };

  {  ( x)  ( 1 ( x),


N

,  N ( x)) :  i (x)  1,

x  ,

i 1

0  i (x)  1, i  1,..., N , x },   (1,..., N )  N .
2.4 Основні напрями теоретичних застосувань математичної теорії оптимального розбиття множин
Теорія оптимального розбиття множин ефективно застосовується для
розв’язання широкого спектру різних за своєю природою теоретичних і практичних класів оптимізаційних задач, які зводяться в математичній постановці
до неперервних моделей оптимального розбиття множин. Наведемо деякі з
цих класів задач теорії оптимізації.
1. Задачі розпізнавання образів (чітких і нечітких) з метою мінімізації середньої функції втрат від неправильного розпізнавання [13].
2. Задачі теорії класифікації та кластеризації, що вивчає питання розбиття
заданої множини (скінченновимірної або нескінченновимірної) елементів на
неперетинні підмножини.
3. Задачі, які виникають в теорії статистичних рішень при розбитті простору ознак на класи, що не перетинаються (узагальнена задача НейманаПірсона) [29].
4. Задачі глобальної оптимізації [30, 31].
5. Задачі побудови оптимальних квадратур [32].
6. Неперервні задачі оптимального кульового (однократного та багатократного) покриття обмежених множин евклідового простору [19].
7. Задачі геометричного проектування.
8. Задачі цілочисельного стохастичного програмування.
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9. Задачі стартового керування параболічною системою [18].
10. Задачі ідентифікації багатозонних моделей динаміки, що відносяться
до класу обернених задач, сформульованих для систем із зосередженими пара- метрами [20].
11. Задачі побудови діаграми Вороного та її узагальнень [33, 34].
Продемонструємо можливість застосування математичного апарату
розв’язання неперервних задач ОРМ до задач побудови діаграми Вороного та
її узагальнень.
2.5 Теорія оптимального розбиття як універсальний математичний апарат побудови діаграми Вороного і її узагальнень
Математична теорія оптимального розбиття множин на сьогодні є потужним інструментом для розв’язання багатьох теоретичних і практично важливих задач, що зводяться в математичній постановці до неперервних задач оптимального розбиття множини з евклідового простору (лінійних або нелінійних, статичних або динамічних, детермінованих або стохастичних, в умовах
визначеності або нечітких ). Розв’язок ряду модельних задач зі згаданих класів часто призводить до математичних об'єктів, які мають назву діаграми Вороного або розбиття Діріхле [1]. Нестрого діаграма Вороного описується наступним чином.
Якщо на площині заданий скінчений набір точок (точок-генераторів), то
для кожного елемента набору можна визначити так звану комірку Вороного ˗
множину точок площині, для яких даний елемент є найближчим з усіх точок
набору. Межі комірок Вороного утворюють розбиття площини, яке і називають діаграмою Вороного. Наведена математична структура називається по
імені Георгія Вороного [35], але вона також відома під назвою полігонів Тіссена [36] або двовимірних комірок Діріхле [37].
Діаграми Вороного в двох і трьох вимірах використовуються в самих різних областях прикладних наук: кристалографії, фізики, астрономії, хімії, мікробіології, комп'ютерній графіці, при вирішенні проблем штучного інтелекту,
розпізнавання образів, офтальмології. У разі загальних метричних просторів
комірки часто називають метричними фундаментальними багатокутниками.
Інші еквівалентні назви цієї математичної структури (або конкретних важливих її додатків) - багатогранники Вороного, полігони Вороного, домени
впливу, розкладання Вороного, мозаїки Вороного, тесселяції Діріхле. Слід
зауважити, що під комірками розуміються виділені частини континуальної
системи, які періодично розташовані по об’єму системи, при цьому кожна
частка або вакансія займає модифіковану комірку Вигнера-Зейтца, оточену
поліедром Вороного [38]. Є й інші області застосування розбиття ДіріхлеВороного. Змістовні огляди застосувань діаграм Вороного в різних областях
приведені в роботі [39].
Діаграми Вороного - досить добре вивчений об'єкт, і для них отримано багато різних алгоритмів, що працюють за оптимальну асимптотику
O  N log( N )  , а деякі з цих алгоритмів навіть працюють в середньому за
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O  N  . Однак всі ці алгоритми досить складні. А що стосується діаграми Вороного на випадок простору довільної розмірності, то її побудова пов'язана зі
значними алгоритмічними проблемами. Дійсно, відомо [39], що при заданій
кількості точок N кількість елементів, необхідних для опису діаграми Вороного, зростає експоненціально в залежності від розмірності простору.
Математичним апаратом побудови діаграм Вороного, який має ряд переваг
у порівнянні з відомими підходами, описаними в науковій літературі, є теорія
оптимального розбиття множин, яка розроблена О.М. Кісельовою [1]. У роботах [33, 34] на основі методів теорії ОРМ запропоновані алгоритми побудови як стандартної діаграми Вороного з чіткими параметрами, так і різних її
узагальнень. В [33, 34] показано, що при відповідному формулюванні неперервної лінійної задачі оптимального розбиття множини розв’язок цієї задачі
призводить до того чи іншого варіанту діаграми Вороного заданої кількості
точок. При цьому алгоритми розв’язання неперервних лінійних задач ОРМ не
залежить від розмірності евклідового простору En , що містить обмежену
множину, що підлягає розбиттю на підмножини; не залежить від геометрії
множини, що підлягає розбиттю; складність реалізації алгоритмів побудови
діаграм Вороного на основі методів теорії ОРМ не збільшується при збільшенні кількості N точок-генераторів, а швидкодія допоміжних ітераційних
процедур недиференційовної оптимізації дозволяє розв’язувати задачі великих розмірностей (N = 100, 200, 300 і т.д.); алгоритми можуть бути застосовні
до побудови не тільки діаграм Вороного заданої кількості точок-генераторів з
фіксованим їх розташуванням, а й з оптимальним розміщенням цих точок в
обмеженій множині простору En . Запропонований в роботах [40, 41] підхід
має високий ступінь універсальності, оскільки дає можливість легко будувати не тільки вже відомі діаграми Вороного, а й конструювати нові. Зокрема,
моделі і методи розв’язання неперервних задач ОРМ можуть бути узагальнені на випадки нечіткого завдання вихідних параметрів задач або вимоги нечіткого розбиття множини, в результаті чого результуючі діаграми Вороного
також можуть мати нечіткий характер (нечіткі діаграми Вороного).
За аналогією з класифікацією нечітких задач ОРМ можна виділити два основних типи нечітких діаграм Вороного: діаграми Вороного з нечіткими параметрами і діаграми Вороного, в яких множина точок, що утворюють комірки Вороного, є нечіткими множинами (нечіткі комірки). А розв’язок нечітких задач ОРМ, як і для детермінованих задач ОРМ, призводить до побудови
нечітких діаграм Вороного двох основних типів: діаграми Вороного з нечіткими параметрами і діаграми з нечіткими комірками Вороного.
В роботі [42] описаний алгоритм побудови мультиплікативно зваженої діаграми Вороного при наявності нечітких параметрів з оптимальним розміщенням скінченої кількості N точок-генераторів в обмеженій множині  з n вимірного евклідового простору En (n  2) . Алгоритм розроблений на основі
синтезу методів розв’язання задач теорії ОРМ [10] з нейронечіткого технологіями [12] і модифікаціями -алгоритми Н.З. Шора для розв’язання негладких
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задач оптимізації [26]. У роботі [16] запропонований алгоритм побудови одного з варіантів нечітких діаграм Вороного, коли множина точок, що утворюють комірку Вороного, може бути нечіткою. Алгоритм розроблений на
основі синтезу методів теорії оптимального розбиття множин та теорії нечітких множин. Універсальність пропонованого підходу до побудови діаграм
Вороного підтверджується ще і тим, що моделі і методи рішення неперервних задач ОРМ можуть бути узагальнені на випадок нечіткого завдання
вихідних параметрів задач або вимоги нечіткого розбиття множини, в результаті чого і результуючі діаграми Вороного можуть носити нечіткий характер.
3. Аналіз отриманих результатів
З викладеного вище витікає, що при формулюванні відповідної неперервної задачі ОРМ розв’язок цієї задачі призводить до того чи іншого варіанту діаграми Вороного заданого числа точок. У табл. 1 наведено відповідність між конкретним варіантом діаграми Вороного і математичною моделлю неперервної задачі ОРМ, в результаті розв’язання якої може бути отримана ця діаграма.
Таблиця 1
Моделі неперервних задач ОРМ і діаграми Вороного, які є оптимальним
розв’язком цих задач
Модель неперервної задачі ОРМ
Діаграма Вороного
Задача А1.1. :  ( x)  1 x,
Стандартна
c( x, i )  r  x, i  , ai  0 i  1,..., N
Адитивно зважена
c( x, i )  r  x, i  , ai  0, i  1,..., N
Мультиплікативно зважена
c( x, i )  r  x, i  / wi , wi  0, ai  0, i  1,..., N
Мультиплікативно і адитивно зважена
c( x, i )  i r  x, i  , i ,a i  0, i  1,..., N
2
Діаграма Пауэра або Лагерра (Power
c( x, i )  r  x, i  , ai  Ai2 , i  1,..., N
Voronoi Diagram) з вагами Ai2
Дальньої точки
c( x, i )  r  x, i  , ai  0, i  1,..., N
Заснована на ефективності
c( x, i )  fi  x, i  , ai  0, i  1,..., N
Інші зважені діаграми
Задача А1.1:  ( x) – довільна
c( x, i )  r  x, i  , ai  const , i  1,..., N

Задача А1.2. :  ( x)  1 x,
Скінченої кількості точок-генераторів, оптимально
c( x, i )  r  x, i  , ai  0, i  1,..., N
розміщених в 
Адитивно зважена скінченої кількості точокc( x, i )  r  x, i  , ai  0, i  1,..., N
генераторів, оптимально розміщених 
Задача А1.3. :  ( x)  1 x,
З обмеженнями на потужності
c( x, i )  r  x, i  , ai  0, bi  0, i  1,..., N
точок-генераторів
Адитивно зважена з обмеженнями на поc( x, i )  r  x, i  , ai  0, bi  0, i  1,..., N
тужності точок-генераторів
Мультиплікативно та адитивно зважена з
c( x, i )  r  x, i  / wi , wi  0, ai  0 , bi  0, i  1,..., N
обмеженнями на потужності точокгенераторів
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Задача А2.1.  ( x)  1 x,
c( x, i )  r  x, i  / wi , wi  0, ai  0 , i  1,..., N

Задача А3.1.  ( x)  1 x, c( x, i )  r  x, i  , ai  0
i  1,..., N

Задача А3.2.  ( x)  1 x,
c( x, i )  r  x, i  , ai  0, bi  0, i  1,..., N

Задача А3.3.  ( x)  1 x, c( x, i )  r  x, i  , ai  0,
i  1,..., N

Продовження таблиці
Мультиплікативно та адитивно зважена з
нечіткими параметрами
З нечіткими комірками при заданих координатах скінченої кількості точокгенераторів
З нечіткими комірками при заданих координатах точок-генераторів і обмеженнях на
їх потужності
З нечіткими комірками скінченої кількості
точок-генераторів, оптимально розміщених
в

Табл. 1 можна продовжити, змінюючи параметри задач ОРМ і отримуючи при
цьому все нові, не представлені в науковій літературі, узагальнення діаграми Вороного.
Висновки. Теорія оптимального розбиття множин є напрямком сучасної теорії
оптимізації, який активно розвивається і ефективно застосовується для розв’язання
широкого спектра різних за своєю природою теоретичних і практичних класів оптимізаційних задач, що зводяться в математичній постановці до неперервних моделей оптимального розбиття множин. Це задачі розпізнавання образів (чітких і нечітких) з метою мінімізації середньої функції втрат від неправильного розпізнавання;
задачі теорії класифікації та кластеризації, яка досліджує питання розбиття заданої
множини (скінченновимірної або нескінченновимірної) елементів на підмножини,
що не перетинаються; задачі, що виникають в теорії статистичних рішень при розбитті простору ознак на класи, що не перетинаються, (узагальнена задача НейманаПірсона) та багато інших.
Показана можливість застосування математичної теорії оптимального розбиття
множин до побудови діаграми Вороного і різних її узагальнень. Математичний та
алгоритмічний апарат побудови різних варіантів діаграми Вороного заснований на
формулюванні неперервних задач оптимального розбиття множин з критеріями
якості розбиття, що забезпечують відповідні види діаграми Вороного.
Універсальність даного підходу до побудови діаграм Вороного підтверджується
ще і наступними фактами:
- моделі і методи розв’язання неперервних задач оптимального розбиття множин
можуть бути узагальнені на випадок нечіткого завдання вихідних параметрів задачі
або вимоги нечіткого розбиття множини, в результаті чого і результуючі діаграми
Вороного можуть носити нечіткий характер;
- серед неперервних задач оптимального розбиття множин виділяють клас задач,
в яких поряд з розбиттям потрібно відшукати ще й оптимальне розташування
центрів підмножин. Таким чином, одночасно із задачею побудови діаграми Вороного можна ставити задачу відшукання оптимальних (в якомусь сенсі) координат точок-генераторів цієї діаграми;
- складність реалізації алгоритмів побудови діаграм Вороного на основі методів
математичної теорії оптимального розбиття істотно не змінюється при збільшенні
кількості точок-генераторів;
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- результатом такого підходу є можливість будувати не тільки вже відомі діаграми Вороного, а й конструювати нові.
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TO THE FUNCTIONING OF CYBER-PHYSICAL OBJECTS
AS OPEN SYSTEMS UNDER UNCERTAINTY
Consideration of cyber-physical systems as open systems is proposed, taking into
account the uncertainty conditions and the rapid development of the Internet of Things
market. The properties of open systems with active elements as systems capable of resisting
entropic tendencies and exhibiting negentropic tendencies, as well as their correspondence
to the properties of modern cyber-physical systems, have been studied. An approach to the
formation of the architecture of a cyber-physical system as an open system under
conditions of uncertainty is proposed.
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ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ЯК ВІДКРИТИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Запропоновано розгляд кіберфізичних систем як відкритих систем, беручи до уваги умови невизначеності та стрімкий розвиток ринку Інтернету речей. Вивчено властивості відкритих систем з активними елементами як систем, здатних протистояти
ентропійним тенденціям та виявляти негентропійні, а також їх відповідність властивостям сучасних кіберфізичних систем. Запропоновано підхід до формування архітектури кіберфізичної системи як відкритої системи за умов невизначеності.
Ключові слова: кіберфізична система, відкрита система, інтернет речей, ентропія.
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К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
КАК ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Предложено рассмотрение киберфизических систем как открытых систем, принимая во внимание условия неопределенности и стремительное развития рынка Интернета вещей. Изучены свойства открытых систем с активными элементами как
систем, способных противостоять энтропийным тенденциям и проявлять негэнтропийные, а также их соответствие свойствам современных киберфизических систем.
Предложен подход к формированию архитектуры киберфизической системы как открытой системы в условиях неопределенности.
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Introduction
A cyber-physical system (CPS) is an integrated system of computational and
physical elements, where a close connection and coordination between computational and physical resources is ensured, which necessitates the creation of two
types of models. On the one hand, these are traditional physical models, and on the
other, computational models. Regarding the role of modeling in the development
of CFS, Edward A. Lee [1,2] asserts the existence of a difference in the role of
models in technology and science, which should induce the use of another class of
models, where simplicity and clarity of semantics prevail over accuracy and detail.
There are three classes of fundamental constraints on modeling, including chaotic
behavior, the inability of computers to numerically process the continuum, and the
incompleteness of determinism. Ilge Akkaya [3] demonstrates the use of aspectoriented modeling techniques as a systematic way to separate domains of
knowledge and cross-cutting issues within the model. In CPS, computational elements interact with sensors that monitor cyber-physical indicators, and with executive elements that make changes to the cyber-physical environment. CPSs carry out
computational procedures in their distributed structure, they include "smart nodes"
and make it possible to reconfigure flows in the network depending on conditions.
Thus, CPSs are distributed systems with the ability to intelligently process and reconfigure flows through intelligent control [4]. In general, in recent years, CPSs
have received a great impetus to development, which is associated with an increase
in the number of "smart" devices and sensor networks and their integration into ever larger systems, for example, the Internet of Things (IoT) [5]. Convergence creates conditions for a new phenomenon - the Internet of the future, which includes,
in addition to the current Internet of people, the Internet of media content, Internet
services and the Internet of things. The Internet of Things will create dynamic networks of billions and trillions of such things communicating with each other. In
this way, the digital and physical worlds will be connected, for which applications,
services, middleware components and end devices are things.
1. General characteristics of the problem
The principles of managing the safety and survivability of physical models of
CPS by means of STS differ in the peculiarities of the functioning of technical diagnostics tools. There are means of functional and test diagnostics as standard control systems used to assess the general technical state of an object and the state of
individual parts, assemblies, parts with specially organized test sequences. The existing approaches and measures do not allow timely identification and prevention
of emergency situations and are mainly aimed at identifying failures. There is a
problem of accounting for heterogeneous data received from different sensors, applications, and devices, bringing them into a single format.
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The developed physical model of the functioning of complex technical systems
(CTS0 is based on the general problem of multifactor risks, the resource of acceptable risk, predicting the destabilizing dynamics of risk factors, principles, hypotheses, axioms that are directly related to the analysis of emergency situations,
accidents, and disasters [6–10]. ensuring the guaranteed survivability and safety of
the CPS operation is implemented in the form of an information platform for technical diagnostics. This tool allows you to timely and reliably identify, assess, and
predict risk factors and, on this basis, considering feedback, timely eliminate the
causes of emergency situations before failures and other undesirable consequences.
and continuous on-line assessment of critical parameters of objects allows timely
identification and elimination of causes that can potentially lead to disruption of
the object's normal operation.
The creation of modern technologies determines new requirements for ensuring
the technological and environmental safety of the functioning of the CPS. The rapid development of the Internet of Things market leads, in turn, to an increase in
demand for systems capable of processing large amounts of data. There is a need to
search for new principles and approaches to assessing the guaranteed functioning
of CPS with priority areas of safety and survivability, and, above all, complex
technogenic and environmentally hazardous technical systems, based on the methodology of system diagnostics. In addition, it is necessary to consider the heterogeneity and diversity of data from different applications and devices, analyze the
results obtained and make decisions in a timely manner.
It is predicted that the active development of technologies of the third and fourth
industrial revolutions will change not only industry, transport, and the economy as
a whole, but will also radically affect human living conditions [13]. These technologies create a new environment of intellectual space, the management of which requires the development of new approaches, initiate new management problems not
only of production processes, but also of all social processes, including culture and
education. According to K. Schwab's forecasts, “Many of the innovations are just
emerging, but soon the turning point will come when technologies begin to develop, layering and reinforcing each other, representing an interweaving of technologies from the world of physics, biology, and digital realities” [11, p. nine]. It is
predicted that technologies can begin to interact independently of a person: unmanned vehicles; artificial intelligence systems that will be able to make their own
decisions about adjusting production processes, which will allow to quickly eliminate malfunctions, unforeseen deviations from the course of production processes,
etc. Innovative technologies radically change not only the production structure and
lead to a new organization of management of enterprises and organizations as a
whole but will affect all spheres of human life. It is already realized that technological innovations can have both positive and negative effects, and it is necessary to
make decisions on the feasibility of introducing new technologies, considering the
usefulness and consequences of their introduction.
Considering that CPS are the driving force behind innovative transformations,
many complex problems still need to be solved, for the solution of which it is ad183
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visable to consider the functioning of CPS as open systems under conditions of uncertainty. For this, we introduce a number of definitions and concepts of open systems.
2. The concept and definitions of an open system
The concept of an open system was proposed by the Austrian biologist L. von
Bertalanffy as the basic concept of the organismic approach he developed to the
study of complex biological objects and processes [12,13]. An open system by his
concept is understood as a system that constantly exchanges matter (mass), energy,
information with the environment, and is in a state of mobile equilibrium. The organismic approach proposed by L. von Bertalanffy and the concept of an open system became the basis of the general theory of systems, which made it possible to
obtain a number of useful results for the study of processes in systems of various
classes - technical, biological, socio-economic [14].
In open systems, in contrast to closed (isolated from the environment), thermodynamic laws appear that seem paradoxical and contradict the second law of thermodynamics. In accordance with this beginning, the general course of physical
events in closed systems occurs in the direction of increasing entropy. At the same
time, in open systems in which there is a transfer and transformation of matter, in
accordance with the concept of L. von Bertalanffy "... it is quite possible to introduce negentropy", i.e., a decrease in entropy; and "... such systems can maintain
their high level and even develop towards an increase in the order of complexity"
[15, p. 42].
The "second law of thermodynamics" term was proposed by R. Clausius in 1850
and gave the first formulation of this law: "Heat cannot by itself pass from a colder
body to a warmer one." In 1865 R. Clausius introduced the term "entropy" (from
ancient Greek ἐντροπία - turn, transformation), used in natural and exact sciences.
R. Clausius introduced entropy as a function of the state of a thermodynamic system, which determines the measure of irreversible energy dissipation. In simple
terms, the second law of thermodynamics states that the entropy of a system cannot
decrease over time. This means that in nature, things go from a state of order to a
state of disorder. And this is irreversible. The system will never become more orderly on its own. The total entropy always increases in a spontaneous process.
One of the main fundamental characteristics of complex systems - the ability to
resist entropic (system-destroying) tendencies and exhibit negentropic tendencies in modern systems theory is attributed not to regularities, but to features. However,
it can also be viewed as a regularity. It is she who fundamentally distinguishes developing open systems with active elements from closed systems for which the law
of physics is valid - the desire of the system to occupy a minimum energy state.
According to Bertalanffy, the ability to resist entropic (system-destroying) tendencies and to exhibit negentropic tendencies is due to the openness of the system.
But later it was realized that negentropic tendencies are initiated by active elements that stimulate the exchange of material, energy and information products
with the environment and show their own "initiatives", an active principle. Due to
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this, in such systems, the regularity of the increase in entropy is violated (analogous to the second law of thermodynamics operating in closed systems, the socalled "second law") and negentropy tendencies are observed, i.e., selforganization itself, development, including "free will" [13]. On the one hand, there
is an idea of entropy as chaos, a measure of the disorder of the system, and of
negentropy as a measure of order. But, on the other hand, it is negentropic tendencies that are the basis for the development of any innovations, and they destabilize
the system, introduce instability, such as disorder. And entropic ones, on the contrary, stabilize the state of the system, since the minimum energy state, to which
entropic processes lead, is the most stable.
In contrast to closed systems, under appropriate conditions, an open system
reaches a state of mobile equilibrium, in which its structure remains constant. But
unlike usual equilibrium, this constancy remains in the process of continuous exchange and movement of matter. The mobile equilibrium of open systems is characterized by the principle of equifinality, that is, "in contrast to the state of equilibrium in closed systems, completely determined by the initial conditions, an
open system can reach a time-independent state that does not depend on its initial conditions and is determined solely by the parameters of the system" [13,
p.42].
Thus, the concept of an open system in various fields initiated the explanation of
evolutionary processes. The approach to living systems as open systems in which
nonlinear processes take place has created opportunities for studying the processes
of molecular self-organization at the early stages of the emergence of life.
Trying to understand the fundamental possibilities of modeling open and living
systems, already the first researchers noted that starting from a certain level of
complexity, it is easier to manufacture and put into operation, transform, and
change than to formally describe, so that their main feature was realized - the fundamental limitation of the formalized description of developing, self-organizing
systems.
Thanks to the law of L. von Bertalanffy, the system exhibits the following abilities:
 the ability to adapt to changing environmental conditions and interferences, both external and internal, not only in relation to interference, but also in relation to control actions;
 the ability to develop options for behavior and change own structure (if necessary);
 the ability to self-organize; (human);
 the ability and desire for goal setting.

Open systems with active elements exhibit the following properties:
 uncertainty, non-stationarity of parameters, instability of the functioning of the system,
unpredictability of behavior;
 uniqueness and unpredictability of the system's behavior in specific conditions.

These properties are manifested in the system, due to the presence of active elements in it, as a result of which the system, as it were, manifests "free will", but at
the same time there is also the presence of limiting possibilities determined by the
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available resources (elements, their properties) and characteristic a certain type of
system structural.
The above features of open systems in the treatment of L. von Bertalanffy
confirm the need to consider CPS as open systems.
3. Formation of the architecture of the CPS as an open system
The technological basis of CPS is the Internet of Things (IoT), which is the
“brain” of the system in the form of technologies for analyzing data received from
sensors in the real world. The use of computational models, methods, techniques
and their implementation to support the functioning of cyber-physical systems in
the parallel world of IoT is given in [17]. The problem of timely informed decision-making to support the functioning of real objects of a specific cyber-physical
system in real time is considered.
When considering the use of CPS in various industries, regardless of the domain, at the heart of any of the architectures there are 3 main levels [18-20]:
 device layer is a physical layer that contains sensors for perception and collection of information about the environment, as well as influencing mechanisms;
 gateway level - responsible for transmitting and processing sensor data;
 application layer - the provision of application-specific services.

To solve a specific problem, researchers can extend the architecture of the IoT
system in layers, thereby providing security, data storage, data preprocessing, monitoring or control. Considering the peculiarities of the CPS as an open system, it is
also important to take into account such properties as the uncertainty and nonstationary parameters, the instability of the functioning of the system, the unpredictability and uniqueness of its behavior in specific conditions. To consider an architecture that can take these factors into account, the proposed architecture is shown
in fig. 1.

Fig.1. CPS architecture for ensuring the functioning of the system in conditions
of uncertainty
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In the same way as an existing IoT architectures, this approach is formed from 3
main components. The purpose of the system elements is as follows:
 Physical Layer represents physical sensors of the FSC and is responsible for collecting information and performing mechanical work.
 Edge Layer converts analog information to digital and / or vice versa and connects to a
single sensor or actuator.
 Local Network Layer - covers the task of communication between sensors within the system.
 Gateway Layer - interaction between Physical Endpoints and Cloud Technologies to transfer processed information from peripheral devices to the server and receive configuration
data for peripheral devices.
 Wide Network Layer - This layer separates the edge and Cloud Technologies parts of the
overall solution, and also includes DNS server-based balancing and location services and
many other wireless network components.
 Security Layer provides authentication, authorization and accounting functions, encryption
/ decryption, along with other services related to connection security.
 Middleware Layer provides back-end functionality for load balancing, message queuing,
and streaming.
 ETL layer - data collection and storage layer, information lifecycle management including
archiving and destruction.
 Data processing layer is responsible for data preparation and base formation for further
analysis.
 Analytic Layer extracts situational information from a complete set of peripherals and predicts future events.
 Notification layer forms the algorithm for notification of events by subscription.
 Configuration Layer - works as a storage for the statuses of peripheral devices.
 Application Layer associated with the M2M stream where information is processed and
presented to the customer or support engineer.

Thus, the data obtained from the sensors is transmitted downstream in the proposed CPS architecture to the Analytical layer, in which the methods of system
analysis are performed, and solutions are proposed to ensure the guaranteed survivability of the CPS. When creating methods and approaches to data analysis, it is
important to consider that this CPS is an open system, which means that the set of
properties and behaviors of the system is unlimited and can represent a unique set
of events. At the same time, the number of resources for maintaining the survivability of such a system is limited.
Conclusion
Technological development trends are increasingly faced with the creation of
CPS for various innovative solutions. Such solutions must be able to handle a significant amount of data in an open systems environment. Open systems stand out
for their ability to self-organize, while CPS, to the extent of its features, should be
considered exactly as open systems. The article proposes an approach to building a
CPS architecture with such properties, which includes an analytical level for the
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implementation of methods for assessing the guaranteed functioning of a CPS. Also, it allows you to take into account the heterogeneity and diversity of data from
various applications and devices, analyze the results obtained and make decisions
in a timely manner. The results of the analysis make it possible to judge that it is
the approach to CPS as to an open system that will solve many complex existing
problems in the evolution of the Internet of Things.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЦІОНАРНОГО РЕЖИМУ В СИСТЕМІ
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТИПУ GI / M /1
ЗІ СЛАБКОЮ ПІСЛЯДІЄЮ
Розглянуто узагальнення системи масового обслуговування GI / M /1 на випадок
слабкої післядії (ймовірності переходу в певний стан залежать не тільки від стану, в
якому система знаходиться в теперішній момент часу, а і від попередньої зміни в системі). З використанням напівмарковських процесів і вкладених ланцюгів Маркова
для цього узагальнення знайдені умови існування стаціонарного режиму.
Ключові слова: система масового обслуговування, марковський процес, вкладений ланцюг Маркова, стаціонарний режим, ергодичність процесу.

N.I. Poslaiko
Oles Honchar Dnipro National University

STUDY STATIONARY MODE IN A MASS SERVICE SYSTEM OF
A VIEW GI / M /1 WITH WEAK AFTER-EFFECT
In this paper, we consider a generalization of the mathematical model of a queuing system GI / M /1 with waiting (notation by D. Kendall) for the case when its probabilities of
transition to a certain state k ( k  the number of customers in the system at a time t ) depend not only on the state i in which the system is currently located in time t , but also because of the state from which the state i is reached. That is, the last change in the state of
the system is taken into account before the moment t is associated with the end of servicing the customer or with the arrival of a new customer. The queuing system in such assumptions is denoted as

GI / M /1 .

 M / G /1 that was investigated in [1].
two-dimensional Markov process

This system is dual in relation to the system
The service process is presented in the form of a

 (t )   (t ),  (t )  , where  (t )  is a discrete compo-

nent (the number of requests in the system at the moment t , taking into account the history of the process),  (t )  the time elapsed since the last moment before the moment t the
request arrived. Using nested Markov chains and inhomogeneous Markov chains with
semi-Markov intervention of the case, the conditions for the existence of a stationary regime are investigated for the system, that is, the conditions under which the queue of requests for service does not grow indefinitely over time.
The following characteristics of the system are found: the conditional distribution of the
time until the first jump of the discrete component, the conditional distribution of the
number of claims served in the interval between successive arrivals of claims. The conditions for the existence of a stationary distribution of the embedded Markov chain are investigated and expressions for the limiting probabilities of its states are found.
These characteristics are used to clarify the conditions for the existence of a stationary
regime in the system.
Key words: queuing system, Markov process, embedded Markov chain, stationary mode,
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ergodicity of the process.

Н.И. Послайко
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА В СИСТЕМЕ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТИПА GI / M /1
СО СЛАБЫМ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ
Рассмотрено обобщение системы массового обслуживания GI / M /1 на случай
слабого последействия (вероятности перехода в определенное состояние зависят не
только от состояния, в котором система находится в настоящий момент времени, но
и от предыдущего изменения в системе). С использованием полумарковских процессов и вложенных цепей Маркова для этого обобщения найдены условия существования стационарного режима.
Ключевые слова: система массового обслуживания, марковский процесс, вложенная цепь Маркова, стационарный режим, эргодичность процесса.

Вступ. Теорія масового обслуговування протягом останніх десятиліть розвивається досить інтенсивно, що пов’язано з можливістю застосування її методів до розв’язання широкого кола практичних задач.
Як відомо, методи теорії масового обслуговування ґрунтуються на теорії
випадкових процесів і насамперед марковських процесів. Так , наприклад, в
математичних моделях систем масового обслуговування типу M / M / n (з
втратами, з обмеженою та необмеженою чергою, з обмеженим часом очікування та в інших припущеннях) процес обслуговування  (t ) , який співпадає
з числом заявок в системі в момент часу t , представляє собою марковський
процес з неперервним часом і дискретним простором станів (тут для характеристики систем масового обслуговування використовується символіка, яку
запропонував Д. Кендалл [1]).
Однак різноманіття реальних систем масового обслуговування призвело до
необхідності побудови математичних моделей, в яких використовуються нові
класи марковських процесів та їх модифікації, що дозволяє отримувати
розв’язки задач найбільш ефективним способом. До таких процесів відносяться вкладені ланцюги Маркова, лінійчаті процеси, напівмарковські процеси, процеси з напівмарковським втручанням випадку, вкладені напівмарковські процеси та інші [2, 3, 4].
При розгляді класичних систем обслуговування типу M / M / n , GI / M / n ,
M / G / n та інших поява нових заявок в системі і закінчення обслуговування
заявок, які уже є в системі, припускаються незалежними від характеру попередніх змін станів системи. Таке припущення в деяких ситуаціях, які зустрічаються на практиці, не справджується, що спонукає до побудови нових математичних моделей, в яких попередні зміни станів системи певним чином
враховуються.
У даній роботі побудовано узагальнення математичної моделі системи масового обслуговування GI / M /1 з очікуванням на випадок «слабкої післядії»,
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коли її ймовірності переходу в деякий стан k ( k  число заявок в системі в
кожен момент часу) залежать не тільки від стану i , в якому система знаходиться в теперішній момент часу t , а і від того, з якого стану стан i досягнуто. Тобто, враховується  остання перед моментом t зміна стану системи
пов’язана з закінченням обслуговування заявки чи з надходженням нової зая

вки. Система в таких припущеннях позначена як  GI / M /1 .
В [3] І.З. Габровські, І.І. Єжовим, А.М. Захаріним введено клас марковських процесів, дискретна компонента яких представляє собою узагальнення (в
певному розумінні) поняття «напівмарковський процес».
У даній роботі з використанням цих процесів і вкладених ланцюгів Маркова досліджуються умови існування стаціонарного режиму в системі масо

вого обслуговування  GI / M /1 , тобто досліджуються умови, за яких черга заявок на обслуговування не зростає необмежено з плином часу.
Аналогічні узагальнення математичних моделей класичних систем розглядались в роботах [5-8].
 (t )   (t ), (t )  , де
Постановка
задачі.
Розглянемо
процес

 (t ) 0 , 1 , 1 , ... , k  , k  , ... , (стан 0  неможливий),  (t ) [0, ) .

Подія  (t )  k  (k - ) означає, що в момент часу t величина черги в сис-

темі дорівнює k , а перед тим як стати рівною k , вона була більшою (меншою) ніж k . Подія ж  (t )  x означає, що з моменту останнього перед t
надходження заявки пройшов час x .
У випадку  (t )  0 ,  (t )  час простоювання обслуговуючого приладу.
Означення. Будемо називати розглядувану систему обслуговування сис

темою типу  GI / M /1 , якщо  (t ) є однорідним, неперервним справа марковським
процесом
з
ймовірностями
переходів
в
проміжку
 t, t  t   t  0 :
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P  k , x    k , x  t   1    ( x )    t   ( t ),
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P  k , x     k  1 , t    ( x )t   ( t ), k  1,   0,1


t
P k  , x 
  k  1 , x  t    t   ( t ),
t











(  ( x ),  ( x)  невід’ємні неперервні функції).
Розглядається задача пошуку умов існування стаціонарного режиму в такій
системі.
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Метод розв’язання задачі.
Процес  (t ) є узагальненням поняття «напівмарковський процес» в розумінні роботи [3]. Його точками регенерації є моменти надходження заявок в
систему. При з’ясуванні умов існування стаціонарного режиму в системі знадобляться деякі допоміжні характеристики.
Умовний розподіл часу до першого стрибка дискретної компоненти.
Нехай
  inf t :  (t )   (t  0)
t 0

і





P   u /  (0)   i  , x   1  Fi   x, x  u  , x, u  0.

Функції Fi   x, y  неперервні і диференційовані по y і задовольняють системі
диференціальних рівнянь:
F0  x, y 
  F0  x, y     y  ,
y
Fi   x, y 
y

  Fi   x, y     y      , i  1,

звідки
 y 

F0  x, y   exp      v  dv  ,
 x

 y 

Fi   x, y   exp       v      dv  , i  1.
 x

(2)
Із (2) випливає, що умовний розподіл  не залежить від i , а залежить лише
від того, що було до i : стрибок зверху вниз чи навпаки.
Умовний розподіл числа заявок, обслужених в інтервалі між послідовними надходженнями заявок.
Нехай
ri  j   x, y   P   y    j  , y  /   x    i  , x  , i  0, j  0, i  j  1





 r  x, y   F  x, y   .
i i 

i

Використовуючи (1) і формулу повної ймовірності, отримаємо систему
диференціальних рівнянь Колмогорова для ймовірностей ri  j   x, y  :
r00  x, y 
x
ri  j   x, y 

    x  r00  x, y  ,

(3)
     x      ri  j   x, y     ri 1 j   x, y  , i  1, j  0,

x
з початковими умовами:
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ri  j   y, y    ij (  ij  символ Кронекера).

Нехай


R j ( x, y, z )   ri  j   x, y z i ,

z  1.

i j

Тоді (3) перепишеться у вигляді:
R0  x, y , z 
    x     1  z  R0  x, y , z     r00  x, y 
x

 R  y, y, z   1 ,

0

R j  x, y , z 

    x     1  z  R j  x, y , z 

x
 R j ( y, y, z)  z j  ,

,

звідки:
 y 

1

R ( x, y , z ) 
exp   y  x 1  z   z exp       v     1  z   dv  ,
1 z
 x





0



 y 

R ( x, y, z )  z exp       v     1  z   dv  .
 x

Ймовірності ri  j   x, y  i  j  1 знаходимо із системи диференціальних

j

рівнянь:

j

ri  j   x, y 

    ( x )     ri  j   x, y     ri 1 j   x, y  ,

x
де ri  j   y, y   0 для всіх i, j таких, що i  j  1 .
Якщо
R j ( x, y, z ) 



 r  x, y z ,
i

i  j 1

i j

z  1,

то система (4) зведеться до рівняння:
R j  x, y, z 
     x      R j  x, y, z     zR j  x, y, z 
x
з початковою умовою R j  y, y, z   0  j  0  ,
звідки
y
 u 



R0  x, y , z    z  exp       v      dv R0  u, y , z  du,
 x

x
y

R


j

 x, y, z   z  exp    y  u  zf  x, u, y  du,
j 1

x
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 u 
 y 

де f  x, u, y    exp       v     dv       v      dv.
 x
 u
У подальшому нам знадобиться явний вираз функцій ri  j   x, y  при j  1.


Його ми знаходимо методом математичної індукції, використовуючи формулу
i 
1  R j  x, y , z 
ri  j   x, y  
z 0 ,
i!
z i
звідки
    y  x 
 y 

r j k  j   x, y  
exp       u      du  ,
k!
 x

k

y

1
    y  u 
r j k  j   x, y  

 k  1! x

k 1

f  x, u, y  du.

Дослідження вкладеного ланцюга Маркова.
Нехай  1   2  ... < n  ...  послідовність випадкових моментів часу така,
що   n  0  0,   n  0   0. Позначимо n    n  0 . Очевидно, послідовність n , n  1 утворює однорідний ланцюг Маркова з фазовим простором H   1 , 2 , ... , k  , ..., який є вкладеним в досліджуваний процес   t  .
Теорема 1. Якщо
 u

 


1


u

v
f
0,
v
,
u
exp

u

v










  u  du  1 ,
0  0

то граничний розподіл вкладеного ланцюга n , n  1
lim P n  k     k 
n

існує і задається формулами
 k   1     k 1

 k  1 ,

(5)

(6)
(7)

де   єдиний корінь рівняння

 u 

   exp       v      dv     u du 
 0

0

(8)
u

    exp    u  v   f  0, v, u  dv    u  du,
0 0

що лежить в інтервалі  0,1 .
Доведення. Очевидно, ймовірності переходу за один крок для вкладеного
ланцюга n , n  1


i

 

j

 P n1  j  / n  i  , i, j  H 
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задаються співвідношеннями

j





  rj  j   0, u     u  du,

 j 1

0

i



  ri   j 1  0, u     u  du, i  j  1.

 

j

0

Границі (6) існують в силу нерозкладності і неперіодичності ланцюга
n , n  1 і визначаються з системи рівнянь:

i 







k  max  i 1,1

k k i ,


 





k

 1.

(9)

k=1

Будемо шукати розв’язок системи (9) у вигляді:
i   ci2 , i  2.
Підставивши (10) у (9), отримаємо, що  задовольняє рівняння:

(10)



   i 1 i    k i  k i 1 ,
 

 

k i

яке після деяких перетворень можна привести до виду (8).
Позначимо праву частину (8) через    . Функція    володіє наступними властивостями:

  0    i 1 i  0,  1 
 

    





k i 1

k i 



  k  i  1 k  i   

k i 1

k i 

 1,

 k i 1  0  >0.

Тому, для того щоб в  0,1 для рівняння     
був єдиним, необхідно і достатньо, щоб
d  
 1.
d  1

існував розв’язок і

Ця умова зводиться до умови (5).
Залишається визначити 1 та c. Із співвідношень (9) після нескладних обчислень отримуємо:
c
1  , c  1    .



Таким чином, граничний розподіл вкладеного ланцюга n , n  1 співпадає з геометричним розподілом (7) і теорема доведена.
Наслідок 1. При     ,    u     u  (система GI / M /1 ) умова (5) набуває виду
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 u

  u  u  exp      v  dv  du  1
 0

0
або, якщо F ( x )  функція розподілу довжин інтервалів між надходженнями
заявок, отримуємо відомий результат [2]:




  udF  u   1.
0

Ергодичність процесу  (t ) .


Система  GI / M /1 є двоїстою по відношенню до системи масового об

слуговування  M / G /1 , яка була досліджена в роботі [6].
Повторюючи міркування, які використовувались при доведенні теореми 2


для системи  M / G /1 , можна отримати аналогічну ергодичну теорему для


процесу обслуговування  (t ) в системі  GI / M /1 .
Теорема 2. Якщо
1) вкладений ланцюг n , n  1 є ергодичним зі стаціонарним розподілом



1



,  2 , ... ,  k  , ...

і


 u 
 1 
2)
a   exp       v  +   dv  
R
0,
u
,



du  1,

k

k 0

 0

0

то існують границі
1



x

lim P   t   k ,   t   x    k   y  dy,


t 

де

k



 y 

0

a 1   



Rk   0, y,   , k  0,

 y 

 k   y   a 1     exp       v      dv  , k  1.
 0

Наслідок 2 (система GI / M /1 ) . Нехай
k 1





   x     x  ,     , k   k ,   t   ˆ  t   ˆ  t  ,ˆ  t  ,

ˆ , n  1  ланцюг Маркова, вкладений в процес ˆ t  :
n

ˆn  ˆ 0 , ˆ
n

і



n 0

 0, ˆ n 0  0



lim P ˆn  k   k , k  1.
n
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Якщо ланцюг ˆn , n  1 ергодичний і
 u

a   exp      v  dv du  ,
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0


1

то





lim P ˆ  t   k , ˆ  t   x  Fk  k  ,
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ˆ
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 0
    du,
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0
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 u

1
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
R
0,
u
,


exp

u
1




exp


v
d
v


1


u










 0
 
  ,
ˆ
1


 0







̂  єдиний корінь рівняння


ˆ   e
0

 u1ˆ 

dF  u 


 u

 F   u     u  exp      v  dv   ,
 0



що лежить в інтервалі  0,1 .
Стаціонарний розподіл вкладеного ланцюга обчислюється за формулами

i  1  ˆ  ˆ i1 , i  1.
Нескладно помітити, що постійна a 1 представляє собою математичне сподівання часу між послідовними моментами надходження заявок:
a 1  M  n1   n .


Висновки. У роботі знайдені наступні характеристики системи  GI / M /1
 умовний розподіл часу до першого стрибка дискретної компоненти та умовний розподіл числа заявок, обслужених в інтервалі між послідовними надходженнями заявок.
Досліджені умови існування стаціонарного розподілу вкладеного ланцюга
Маркова, пов’язаного з точками регенерації системи, та знайдені вирази для
граничних ймовірностей його станів.
Ці характеристики використовуються при з’ясуванні умов існування стаціонарного режиму в системі, тобто умов, за яких черга заявок на обслуговування не зростає необмежено з плином часу. Як наслідок, отримані відомі
співвідношення , знайдені для GI / M /1 .
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ МЕТОДІВ
ВИДАЛЕННЯ ШУМУ З ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Розглянуто проблема підвищення швидкодії методів обробки зображень на прикладі методів видалення шуму. Проаналізовані усереднюючі фільтри та досліджені
алгоритмічні способи прискорення їх роботи. Розглянуто способи паралелізації методів фільтрації та запропоновано модифікації обробки з використанням векторних
операцій. Наведено оцінки швидкодії розглянутих модифікацій методів знешумлення
зображень за допомогою розробленої програмної системи.
Ключові слова: цифрове зображення, фільтрація зображень, усереднюючий
фільтр, фільтр Гауса, SIMD технологія, паралельні алгоритми.

M.E. Serdiuk, A.O. Oleksiienko, S.F. Siryk
Oles Honchar Dnipro National University

THE RESEARCH OF WAYS TO INCREASE THE SPEED OF DIGITAL
IMAGES DENOISING METHODS
The problem of ways to increase the speed of image processing methods on the example
of noise removal methods is considered. Digital images are used in various systems of computer vision, video surveillance and objects recognition, geographic information and medical systems, etc. The low quality of input images makes it difficult to work with them in the
future. Therefore, images pre-processing, in particular their denoising, is an important step
in these systems operation. Often such systems operate in real-time. Due to the graphic information amount growth, the processing speed increase becomes a topical issue.
The purpose of this research is to study the effectiveness of the application of algorithmic and technological ways to speed up methods of removing noise from digital images.
The research analyzes averaging filters, the effect of which can be represented in the form
of image convolution with a filter mask. In most cases, the masks of such filters are represented
by a matrix that is symmetrical and has a square or circular shape. In addition to the classical
implementations, the modifications of the methods are also considered. These modifications
allow to improve the theoretical estimates of the computational complexity of the corresponding algorithms. The «horizontal-vertical» modification is considered for the Gaussian filter and
the arithmetic mean filter. This modification is based on the separability properties of these
filters. The modification based on recurrent relations is also considered. Technological ways of
accelerating the methods operation are analyzed. The parallelism implementation at different
levels is considered. For this purpose, modifications of noise removal methods using vector operations have been developed. The main attention is given to the methods of SIMD operations
implementing. The practical result of this research is the software application, that implements
the considered filtering methods and their modification, as well as a module for testing the
methods productivity. The experimental results have shown that the conversion of algorithms
to a vector basis and the use of the SIMD technology have increased the filtering productivity
by 5-14 times depending on the filter and processor type.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ШУМА С ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Рассмотрена проблема повышения быстродействия методов обработки изображений на примере методов удаления шума. Проанализированы усредняющие фильтры
и исследованы алгоритмические способы ускорения их работы. Рассмотрены способы параллелизации методов фильтрации и предложены модификации обработки с
использованием векторных операций. Приведены оценки быстродействия рассмотренных модификаций методов удаления шума с помощью разработанной программной системы.
Ключевые слова: цифровое изображение, фильтрация изображений, усредняющий
фильтр, фильтр Гаусса, SIMD технология, параллельные алгоритмы.

Вступ. На сьогоднішній день спостерігається інтегрування інформаційних
технологій у різноманітні сфери та галузі діяльності людини. Широкого розповсюдження набули системи, у яких інформація представляється у вигляді
цифрових зображень. Прикладами таких систем є різноманітні системи
комп’ютерного зору, відеоспостереження та розпізнавання об’єктів, геоінформаційні системи, системи медичної діагностики та ін. Певну проблему в роботі подібних систем може створювати недостатня якість зображень, які реєструються або поступають на вхід для подальшого опрацювання. Низька
контрастність, погана розрізнюваність, зашумленість зображень ускладнюють подальшу роботу з ними. Тому попереднім етапом, як правило, є обробка
вхідних зображень з метою покращення їх якості: підвищення контрасту, різкості, корекція кольорів, згладжування та ін. Зокрема, однією з найактуальніших і поширених проблем в області обробки як статичних зображень, так і
відео, є проблема шумозаглушення. Шумозаглушення може використовуватись як для поліпшення візуального сприйняття зображення, так і для спеціалізованих цілей, наприклад, як етап передобробки в задачах розпізнавання.
З розвитком цифрових технологій підвищується роздільна здатність зображень, а отже, зростають обсяги графічних даних, а це, в свою чергу, потребує більших ресурсів для методів їх обробки. Якщо такі методи працюють
в системах реального часу, то особлива увага приділяється питанням швидкодії. Не дивлячись на розвиток обчислювальних потужностей, актуальним
залишається питання підвищення ефективності методів та алгоритмів обробки зображень. Це можна робити різними способами: алгоритмічно, тобто
вдосконалювати алгоритми, або технологічно, тобто впроваджувати сучасні
технології, зокрема паралельні обчислення, в існуючі методи з використанням можливостей сучасної комп’ютерної техніки. Саме дослідженню цих
двох аспектів на прикладі методів пригнічення шуму на цифрових зображеннях присвячена дана робота.
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Огляд літератури. Важливе значення в системах, які працюють з графічною інформацією, має етап попередньої обробки зображення для підвищення
його якості, зокрема видалення шуму. На сьогодні відомо багато методів шумозаглушення, які застосовуються для видалення різних видів шумів на різних типах зображень. В роботах [1-4] можна знайти порівняльний аналіз основних методів фільтрації. Основна увага в цих дослідженнях приділяється
алгоритмічним особливостям методів та порівнянню якості результатів,
отриманих для різних видів шумів. Але в багатьох випадках застосувань не
менш важливим питанням є ефективність реалізації методів, оскільки неефективна реалізація фільтрів може привести до суттєвих затримок у роботі систем, які опрацьовують графічну інформацію, в цілому. У [5] відзначається,
що існуючі реалізації методів фільтрації, які є у програмних бібліотеках, в більшості випадків є застарілими відносно сучасних архітектур процесорів та
не задовольняють технічні потреби сучасних проектів. Найчастіше це
пов’язано з поганою розпаралеленістю методів та поганою сумісністю з сучасними архітектурами процесорів.
До найбільш відомих фільтрів для зниження шуму можна віднести усереднюючі фільтри (арифметичний, геометричний, гармонічний), фільтр Гауса
[6], білатеральний фільтр [7]. Хоча ці фільтри можна віднести до найпростіших, але без засобів прискорення навіть вони будуть виконуватись надто багато часу на великих зображеннях. Для збільшення швидкодії розробляються
вдосконалені реалізації методів. Так, для усереднюючих фільтрів можлива
рекурсивна реалізація. Для фільтра Гауса можливе підвищення ефективності
за рахунок використання лінійної сепарабельності [6]. Крім того, реалізація
гаусового розмиття може бути здійснена послідовністю усереднюючих фільтрів різних радіусів, а отже, можливим в цьому випадку є і рекурсивний підхід [8].
Інший спосіб підвищення ефективності роботи з графічною інформацією –
використання можливостей графічного процесору (GPU). Однак цей спосіб
не завжди може бути використаний, оскільки виділення як матеріальних ресурсів, так і енергетичних не завжди можливе для деяких проектів. Так, для
веб-проектів використання графічних прискорювачів може бути не лише
надмірно дорогим та неповоротким при потребі розширення потужностей, а
й мало ефективним при необхідності обробляти велику кількість зображень.
Ця проблема полягає у специфіці проекту та роботи з графічним прискорювачем [9]. Іншим прикладом є використання одноплатних комп’ютерів (SBC)
в проектах різної спеціалізації. SBC в своїй більшості не мають в своєму розпорядженні потужного графічного адаптеру, а при його наявності потребують великої кількості енергії для підтримки роботи, чим суттєво зменшують
свою мобільність.
Ще один шлях для зменшення часу роботи методів обробки зображень –
паралелізація алгоритмів, що також є суттєвим завданням вдосконалення алгоритмів.
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Метою даної роботи є дослідження ефективності застосування алгоритмічних та технологічних способів прискорення методів обробки цифрових зображень на прикладі методів видалення шуму.
Постановка задачі. Нехай I=g(x, y) – дискретна функція, яка визначає вихідне зображення з наявним шумом. (x, y) – координати пікселів піксельної
сітки розміром M×N, на якій визначено зображення, x=1..M, y=1..N. Значення
функції g – це значення яскравості зображення у пікселі для напівтонових зображень або значення колірних RGB-каналів для повнокольорових зображень. Частіше за все, g – цілі числа з діапазону [0, 255] або дійсні числа з діапазону [0, 1]. Задача видалення шуму полягає в побудуванні перетворення
g(x, y)→ f(x, y), де f(x, y) – результуюче знешумлене зображення. Для дослідження обрані методи фільтрації, які реалізують зазначене перетворення:
усереднюючі фільтри та фільтр Гауса. Необхідно розглянути алгоритмічні та
технологічні способи збільшення швидкодії зазначених методів, реалізувати
їх у програмному додатку та провести тестування швидкості роботи методів
за масового навантаження.
Метод розв’язання задачі. Для пониження шуму на цифрових зображеннях використовують низькочастотні фільтри, до яких належать і усереднюючі фільтри. Результатом такої фільтрації є розмиття зображення. А дію подібних фільтрів можна представити у вигляді згортки зображення, що обробляється, з фільтром, ядро якого представлено у вигляді матриці або маски з певними значеннями [6]. Загальна формула фільтрації має вигляд:
f ( x, y )   w( s, t ) g ( s, t ) ,
(1)
( s ,t )S xy

де w(s, t) – вагові коефіцієнти матриці ядра фільтра, Sxy – окіл пікселя (x, y),
для якого розраховується нове значення. Повна фільтрація зображення досягається застосуванням формули (1) до усіх пікселів. Характерною ознакою
низькочастотних фільтрів є те, що всі коефіцієнти маски невід'ємні, а їх сума
дорівнює одиниці [6]. У більшості випадків матриця, яка визначає ядро подібних фільтрів, симетрична і має квадратну або кругову форму.
Найпростішим усереднюючим фільтром є середньоарифметичний фільтр.
Значення яскравості пікселя (x, y) відновленого зображення обчислюється за
формулою:
1
f ( x, y ) 
 g ( s, t ) ,
mn ( s ,t )Sxy
де m×n – розміри прямокутного околу Sxy пікселя (x, y). Тобто вагові коефіцієнти матриці ядра фільтру однакові й дорівнюють 1/mn. Заміна значень елементів зображення на середні значення по околу призводить до зменшення
різких перепадів яскравості, якими характеризується шум. Отже результатом
застосування такої фільтрації буде зменшення шуму.
Іншим усереднюючим фільтром є середньогеометричний фільтр, який
описується виразом:
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 mn
f ( x, y )    g ( s , t )  .
 ( s ,t )S xy

Застосування середньогеометричного фільтру призводить до згладжування,
яке можна порівняти з тим, що досягається використанням середньоарифметичного фільтру, але при цьому втрачається менше деталей зображення, хоча
нові значення яскравості обчислюються довше.
Результатом дії усереднюючих фільтрів є зменшення різких перепадів яскравості. Проте контури на зображенні також характеризуються перепадами
яскравості, отже негативним результатом застосування згладжувальних фільтрів є розфокусування контурів. Для зменшення цього негативного ефекту
застосовують неоднорідні згладжувальні фільтри з різними ваговими коефіцієнтами маски, що показують ступінь впливу відповідного пікселя на результат згортки, а сума цих коефіцієнтів дорівнює одиниці. Прикладом такого фільтру є фільтр Гауса [6], у якому в центрі маски вагові коефіцієнти значно більші, ніж на границях. Для фільтрації зображень використовується
двовимірний фільтр Гауса:


1

G 

x2  y 2
2 2

,
e
2 2
де σ – стандартне відхилення розподілення Гауса. Коефіцієнти матриці дискретного ядра визначаються за формулою:

w( s, t ) 

1



( s r 1)2  ( t  r 1)2
2 2

,
e
2 2
де s, t – значення індексів елемента в матриці (w(1, 1) – верхній лівий елемент
матриці), r – радіус ядра фільтру у пікселях, тобто розмір квадратної матриці
фільтру (2r+1)×(2r+1). Зазвичай радіус фільтра обирають рівним 3σ. При такому виборі співвідношення σ та r за межами околу, що визначається матрицею фільтра, значення функції Гаусу будуть дорівнювати нулю або нехтувано малі, що гарантує достатню точність наближення розподілення Гауса. Чим
більше σ, тим більше розмивається зображення при застосуванні фільтра.
Нижче наведено приклад фільтра 5×5 для σ=1:
 0.003 0.013 0.022 0.013 0.003
 0.013 0.059 0.097 0.059 0.013


0.022 0.097 0.159 0.097 0.022


 0.013 0.059 0.097 0.059 0.013
 0.003 0.013 0.022 0.013 0.003
Для того, щоб оперувати цілими числами, здійснюють масштабування коефіцієнтів матриці. Масштабування ядра виконується так, щоб усі коефіцієнти
можна було б округлити до цілих чисел без істотних втрат у точності. Нормуючий множник згортки дорівнює зворотному значенню до суми усіх кое204
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фіцієнтів, що дозволяє зберегти без змін області з постійною яскравістю. Далі наведені приклади масштабованих масок фільтра Гауса 3×3 та 5×5 (σ=1):
1 4 7 4 1 
 4 16 26 16 4 
1 2 1 

1 
1 


2 4 2 ,
7 26 41 26 7  .

16 
273 

1 2 1 
 4 16 26 16 4 
1 4 7 4 1 
Якщо виконувати фільтрацію зображення розміром M×N безпосередньо
згорткою з фільтром розміру n×n, то витрати часу на виконання фільтрації
можна оцінити як O(n2‧M‧N).
Для апроксимації гаусової фільтрації може виконуватись багаторазова фільтрація з усереднюючим фільтром. В [8] показано, що прийнятне наближення до гаусового розмиття досягається вже при трикратному застосуванні
середньоарифметичної фільтрації. При п’ятикратному застосуванні точність
наближення зростає значною мірою. Проте подальше збільшення кількості
проходів не має сенсу, оскільки приріст точності значно зменшується, при
цьому час виконання суттєво збільшується. Крім того, у роботі [8] наведено
метод визначення розмірів фільтрів усереднення для апроксимації гаусіану з
заданим стандартним відхиленням.
Відзначимо, що описаний підхід до реалізації наближення фільтру Гауса
не змінює теоретичну оцінку обчислювальної складності O(n2‧M‧N). Але за
рахунок того, що вагові коефіцієнти маски середньоарифметичних фільтрів
однакові, алгоритм буде працювати швидше, ніж звичайна гаусова фільтрація, незважаючи на те що згортку треба виконати декілька разів.
Важливою властивістю фільтра Гауса є його сепарабельність, тобто двовимірна функція Гауса може бути представлена у вигляді добутку двох одновимірних функцій:


x2  y 2
2 2

x2

y2

 2
 2
1
1
2
2
G ( x, y ) 
e

e

e
.
2
2
2
2
У дискретному випадку застосування двовимірної матриці можна замінити
застосуванням двох одновимірних матриць: спочатку виконати згортку з однією одновимірною матрицею по всім горизонтальним напрямкам, потім з
іншою одновимірною матрицею – по вертикальним. Схематично розкладення
2D фільтру на добуток двох 1D фільтрів можна представити так:
1 2 1  1 
2 4 2  2  1 2 1


   
1 2 1  1 
а згортка буде виконуватись за принципом «горизонталь-вертикаль» таким
чином:

1
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f h ( x, y ) 

xr



s  x r

yr

wh ( s, y ) g ( s, y), f ( x, y)   wv ( x, t ) f h ( x, t ) ,
t  y r

де wh(s, t), wv(s, t) – вагові коефіцієнти горизонтальної та вертикальної одновимірних матриць. За рахунок такого підходу час виконання фільтрації знизиться до O(n‧M‧N). Очевидно, що те ж саме справедливо і для середньоарифметичного фільтру, причому коефіцієнти одновимірних матриць однакові
і дорівнюють 1/n.
Ще одним алгоритмічним способом прискорення фільтрації зображення
усереднюючим фільтром та фільтром Гауса є застосування рекурентних співвідношень для обчислень одновимірних згорток. Розглянемо середньоарифметичний фільтр, для якого wh(s, t)=wv(s, t)= w=const. Обчислення з одновимірною горизонтальною матрицею у пікселі (x, y) буде мати вигляд:
f h ( x, y)  w( g ( x  r , y)  g ( x  r  1, y)  ...  g ( x  r  1, y)  g ( x  r , y)) .
Аналогічна формула для наступного по горизонталі пікселя (x+1, y) буде
отримуватися зсувом по рядку матриці на одну позицію вліво. Отже, значення наступного пікселя може бути обчислено за формулою:
f h ( x  1, y)  f h ( x, y)  w  g ( x  r , y)  w  g ( x  r  1, y) .
Відзначимо, що таке 1D розмиття має обчислювальну складність O(M‧N)
(незалежно від розміру маски фільтра). Враховуючи, що подібну операцію
треба виконати і по вертикальному напрямку, отримуємо, що загальна складність такого розмиття середньоарифметичним фільтром складатиме
2O(M‧N). Для Гаусового розмиття, яке отримується k-кратним повторенням
середньоарифметичної фільтрації, обчислювальна складність описаного підходу становить 2k‧O(M‧N).
Отже, ми розглянули алгоритмічні способи підвищення швидкості реалізацій методів фільтрації зображень. Ще одним інструментом прискорення методів є їх паралелізація, що потребує додаткових доопрацювань алгоритмів.
Використання паралелізації у методах фільтрації. Можна визначити декілька способів паралельної роботи у комп’ютерних системах [5]:
 на рівні додатку – операції виконуються в різних потоках, пропускна
здатність системи зростає пропорційно кількості ядер;
 на рівні графічних операцій – графічна бібліотека отримує якусь операцію, всередині себе створює необхідну кількість потоків, розбиває одну операцію на кілька дрібніших і виконує їх. При цьому реальний час виконання
зменшується, одна операція виконується швидше. Але пропускна здатність
зростає далеко не лінійно від кількості ядер, оскільки є операції, які не паралеляться;
 на рівні команд процесора і даних – метод полягає у векторизації даних
перед відправкою на опрацювання процесору. Це підхід SIMD (англ. single
instruction, multiple data – одиночний потік команд, множинний потік даних).
Реальний час виконання зменшується, пропускна здатність зростає.
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Підхід SIMD добре поєднується з розпаралелюванням всередині операції
та SIMD добре поєднується з розпаралелюванням всередині програми. Але
розпаралелювання всередині програми і всередині операції один з одним не
поєднуються, тобто переваг від цього не буде отримано [5].
Проведемо дослідження того, як використання SIMD впливає на ефективність виконання фільтрації зображення. Для використання SIMD необхідно
здійснити векторизацію метода фільтрації, тобто від роботи з елементами матриці пікселів перейти до роботи з векторами і всі операції звести до векторних. Першим очевидним шляхом векторизації методів обробки повноколірних RGB-зображень є векторизація на рівні пікселя, тобто перехід від розгляду окремих значень яскравості кожного з колірних каналів R, G, B до здійснення операцій над трикомпонентними векторами.
Інший більш ефективний підхід з використанням SIMD технології полягає
у виділенні векторних операцій всередині методу. Розглянемо модифікацію
«горизонталь-вертикаль» середньоарифметичного фільтра, тобто розглянемо
метод послідовних горизонтальної та вертикальної згорток з одновимірними
матрицями. Перший етап методу середньоарифметичної фільтрації не викликає проблем з векторизацією: в якості першого вектору треба взяти частину
рядка зображення, яка відповідає розміру регістра процесора, за інші вектори
обираються відповідні частини наступних рядків, за рахунок чого операції
будуть підтримуватись командами SIMD. Кількість векторів визначається розміром фільтру. Другий етап фільтрації, який реалізує згортку стовпців, є
проблемним для безпосереднього впровадження SIMD, оскільки ця технологія має обмеження: за один запит можна обирати тільки послідовно розташовані елементи. Виходом з цієї ситуації є транспонування матриці зображення
та проведення обчислень аналогічно першому етапу. По завершенні – ще одне транспонування, яке поверне матрицю до необхідного вигляду. Отже,
впровадження SIMD дозволить досягти підвищення продуктивності, але будуть додані дві операції транспонування.
Транспонування матриці може потребувати доволі багато часу, що знищить досягнуті переваги, тому цю операцію також можна вдосконалити за
рахунок SIMD команд. Для цього пропонується розбивати матрицю на підматриці та транспонувати їх без відношення одна до одної з подальшою побудовою нової матриці. Розмір підматриць обирається автоматично в залежності від платформи виконання програмної реалізації (в даному дослідженні
16×16 для першої тестової машини та 8×8 – для інших двох). Для того, щоб
матриця поділилася на підматриці обраного розміру без залишків, можна доповнити вихідну матрицю до потрібного розміру повторенням граничних
значень або використати інший спосіб: фрагменти, що залишаться після розбиття вихідної матриці на підматриці, транспонувати класичним методом. У
даній роботі використовується другий підхід.
Програмна реалізація. Описані методи були реалізовані у програмному
забезпеченні, яке було використано для дослідження ефективності розглянутих рішень. Основними інструментами розробки були: мова С#, в якій є підт207
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римка SIMD; фреймворк .Net Core 3.1.; бібліотека BenchmarkDotNet, за допомогою якої реалізовані можливості для тестування ефективності методів у
різних умовах використання.
До структури розробленого програмного додатку увійшли:
 VisualWorkSpace – модуль для візуальної перевірки коректності реалізованих методів та експериментування з ними;
 Methods – методи фільтрації зображень;
 BenchmarkCore – модуль тестування продуктивності методів.
До набору методів, які реалізовані в системі, увійшли середньоарифметичний, середньогеометричний фільтри та фільтр Гауса (різні модифікації, описані вище). Крім того, були додані середньогармонічний та медіанний фільтри. Отже, система дозволяє здійснити видалення шуму з зображення будьяким з зазначених методів. Крім того, за допомогою модуля тестування можна дослідити продуктивність реалізованих методів.
Експериментальне дослідження. Перевірка продуктивності проводилась
на трьох комп’ютерах з різними архітектурами та операційними системами,
параметри яких наведені у таблиці 1.
Перше дослідження було проведено відносно середньогеометричного фільтра з метою перевірки доцільності використання вбудованої бібліотеки
System.Drawing для реалізації методів у програмному додатку, а також для
перевірки переваг поєднання паралельності та SIMD. Для цього були використані такі модифікації:
 RootMeanSquareNaive – звичайна реалізація фільтра з використанням
Bitmap та роботою з пікселем через засоби System.Drawing;
Таблиця 1
Параметри тестових комп’ютерних систем
Тестова машина
Тестова машина
Параметри комп’ютера
№1
№2
Операційна система
Windows
Linuxmint 20
10.0.17763.1577
Процесор
AMD Ryzen 5
Celeron Dual-Core
3550H with Rade- CPU T3000
on Vega Mobile
1.80GHz
Gfx 2.2 – 3.2 GHz
Логічні ядра
8
2
Фізичні ядра
4
2
Архітектура процесору
AMD64
AMD64
Операційна пам'ять, GB
8
4

Тестова машина
№3
Ubuntu 20.10
Broadcom BCM2711
с ядрами CortexA72 1.60GHz
4
4
ARM64
4

 RootMeanSquare_MOD – той самий алгоритм, але без використання засобів System.Drawing для опрацювання пікселів;
 RootMeanSquareParallel –модифікація з розбиттям розрахунків за стовпцями з використанням Parallel.For для розпаралелення обчислень;
 RootMeanSquareParallel_SIMD – модифікація з використанням SIMD у
вже розпаралеленому методі. Векторизація виконана на рівні пікселів, за208
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мість окремих значень яскравості кожного з колірних каналів R, G, B використані трикомпонентні вектори.
Результати тестування роботи різних реалізацій методу на тестовій машині
1 наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Результати вимірів часу виконання (у мілісекундах) різних реалізацій
середньогеометричного фільтру
Модифікація методу
RootMeanSquareNaive
RootMeanSquare_MOD
RootMeanSquareParallel
RootMeanSquareParallel_SIMD

Радіус ядра фільтру
1
2
2,193.97 ms
5,677.13 ms
102.49 ms
137.74 ms
44.34 ms
53.87 ms
29.90 ms
39.00 ms

Експерименти показали, що при відмові від використання System.Drawing
швидкість обробки зображення збільшується в декілька разів та прибирається
проблема геометричного ускладнення алгоритму при збільшенні радіусу,
тобто різниця між часом фільтрації для радіусів 1 і 2 не перевищує 40%. Отже, решта методів у програмній системі реалізовано без використання
System.Drawing. Розпаралелення обчислень та використання SIMD надають
певні переваги перед класичною реалізацією, але результати не є близькими
до теоретичних. Головним чином це пов’язано з низьким коефіцієнтом продуктивності використання трикомпонентних векторів.
Детальні дослідження були проведені для модифікації «горизонтальвертикаль» середньоарифметичного фільтру:
 BlurRudeMethod_HV – звичайна реалізація,
 BlurRudeMethod_SIMD – реалізація з інтеграцією SIMD команд.
Тестування проводилось на зображенні розміром 1920×1080 з глибиною
кольору 32 біта. Були застосовані фільтри з радіусами 1, 2, 5, 10. Результати
замірів швидкості виконання обробки зображення наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Результати тестування швидкодії середньоарифметичного фільтру
Метод обробки
Радіус
Час виконання на тестовій машині
ядра
№1
№2
№3
фільтру
BlurRudeMethod_HV
1
1,399.52 ms
2,743.8 ms
2,065.3 ms
BlurRudeMethod_SIMD
1
101.13 ms
485.0 ms
376.2 ms
BlurRudeMethod_HV
2
1,412.59 ms
2,875.4 ms
2,069.7 ms
BlurRudeMethod_SIMD
2
96.56 ms
485.9 ms
374.2 ms
BlurRudeMethod_HV
5
1,458.63 ms
2,794.0 ms
2,066.2 ms
BlurRudeMethod_SIMD
5
95.89 ms
489.0 ms
364.2 ms
BlurRudeMethod_HV
10
1,430.56 ms
2,821.4 ms
2,068.9 ms
BlurRudeMethod_SIMD
10
99.81 ms
485.3 ms
374.5 ms
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Ще один експеримент був проведений з обробкою одразу декількох зображень:
 BlurRudeMethod_SIMD_NotPar – 30 послідовно оброблених кадрів методом BlurRudeMethod_SIMD;
 BlurRudeMethod_SIMD_Par – 30 паралельно оброблених кадрів методом
BlurRudeMethod_SIMD.
Результати замірів швидкості виконання обробки з фільтрами різних радіусів наведені у таблиці 4. Для порівняння у таблиці також наведений час обробки одного зображення.
Таблиця 4
Результати тестування швидкодії фільтрації на низці зображень
Метод обробки

BlurRudeMethod_HV
BlurRudeMethod_SIMD
BlurRudeMethod_SIMD_NotPar
BlurRudeMethod_SIMD_Par
BlurRudeMethod_HV
BlurRudeMethod_SIMD
BlurRudeMethod_SIMD_NotPar
BlurRudeMethod_SIMD_Par
BlurRudeMethod_HV
BlurRudeMethod_SIMD
BlurRudeMethod_SIMD_NotPar
BlurRudeMethod_SIMD_Par
BlurRudeMethod_HV
BlurRudeMethod_SIMD
BlurRudeMethod_SIMD_NotPar
BlurRudeMethod_SIMD_Par

Радіус
ядра
фільтру
1
1
1
1
2
2
2
2
5
5
5
5
10
10
10
10

Час виконання на тестовій машині
№1
1,399.52 ms
101.13 ms
3,098.92 ms
1,210.57 ms
1,412.59 ms
96.56 ms
3,188.40 ms
1,258.05 ms
1,458.63 ms
95.89 ms
3,050.18 ms
1,301.23 ms
1,430.56 ms
99.81 ms
3,027.88 ms
1,093.78 ms

№3
2,065.3 ms
376.2 ms
10,022.7 ms
7,035.8 ms
2,069.7 ms
374.2 ms
10,083.8 ms
5,524.2 ms
2,066.2 ms
364.2 ms
10,020.6 ms
5,549.8 ms
2,068.9 ms
374.5 ms
10,013.8 ms
5,572.8 ms

Аналіз результатів. Результати тестування, які наведені у таблиці 3, свідчать про те, що впровадження SIMD операцій пришвидшує виконання методу в 5-14 разів в залежності від SSE процесору. В процесі тестувань різних
варіантів методів було виявлено деякі технічні особливості кожного з методів. Так, однопоточна реалізація фільтру без SIMD модифікацій була чутлива
до навантаження усієї системи, значно погіршуючи результати швидкодії.
Навіть гірша ситуація була при розпаралеленні на декілька потоків, оскільки
усі ресурси системи були зайняті методом, який конкурував з іншими процесами, в той час, як реалізації на SIMD зазвичай не були настільки чутливі до
навантаження системи. Це пояснюється тим, що SIMD операції проводяться
циклічно з довгими перервами між операціями, головним чином у зв’язку з
потребою завантаження великих об’ємів даних за один раз, через що процесор в моменти простою опрацьовував інші потоки. Отже, можна зазначити,
що подібні методи більш ефективно використовують ресурси в багатопоточних програмах. Однак виключенням є проведення SIMD процесів на усіх яд210
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рах, що призводить до відхилення від теоретично можливих результатів. Дана тенденція прослідковується в результатах експерименту, які наведені у
таблиці 4. Як можна зазначити з результатів прискорення при розбитті на декілька потоків, на AMD64 процесорі відбувся приріст продуктивності трохи
більше, ніж у 2 рази, при наявності чотирьох ядер процесору. В свою чергу,
на ARM64 результати були гірші: приріст був від 1,5 до 2-х разів при наявності чотирьох фізичних ядер.
Оскільки середньоарифметичний фільтр лежить в основі розглянутих вище
реалізацій фільтру Гауса, то можна очікувати, що подібні результати будуть
отримані і для цього фільтру. Отже, разом з алгоритмічними вдосконаленнями методів доцільно використовувати і технологічні способи підвищення
швидкодії методів.
Висновки. У роботі проаналізовані найбільш розповсюджені методи видалення шуму з цифрових зображень, розглянуто способи їх прискорення та
розпаралелення на різних рівнях. Для аналізу ефективності різних способів
інтегрування паралельності у методи були розроблені модифікації алгоритмів. Головна увага була приділена методам впровадження SIMD операцій у
існуючі модифікації фільтрів. Практичним результатом роботи є програмний
додаток, в якому реалізовані розглянуті методи фільтрації та їх модифікації, а
також модуль для тестування продуктивності методів. Як результат дослідження отримано, що найпростіше впровадження SIMD, яке полягає у представленні пікселя як вектора, надало приріст продуктивності фільтру у розмірі 1,2 – 2 разів в залежності від типу фільтру та процесору. В той же час,
повне переведення алгоритму на векторну основу дає приріст швидкості
більш ніж в 14 разів для сучасних AMD64 процесорів та більш ніж в 5 разів
для ARM64 процесорів, і це не зважаючи на необхідність додати двократне
транспонування в алгоритм фільтрації. Отже, можна зробити висновок, що
для підвищення ефективності доцільними є не тільки алгоритмічні вдосконалення методів, а й розробка модифікацій з використанням векторних операцій для ефективної роботи з сучасними процесорами, зокрема для впровадження технології SIMD.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ
В ПЛІВКОВИХ ТЕЧІЯХ РІДИНИ
Розглянуто задачу про тепломасообмін в плівці в’язкопластичної рідини, що стікає по поверхні тіла обертання під дією сили тяжіння. Пропонується методика наближеного розв’язання рівнянь руху і тепломасопереносу в рідкій плівці, що основана на методах малого параметра і локальної подібності.
Ключові слова: рідка плівка, метод малого параметра, в’язкопластична рідина,
тепломасообмін.

I.S. Tonkoshkur
Oles Honchar Dnipro National University

MATHEMATICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER
IN FILM FLOWS OF A LIQUID
The problem of heat and mass transfer in a liquid film flowing down the surface of a solid is considered. The film flows usage of liquid in technical devices makes it possible to increase the intensity of heat and mass transfer processes. In such devices, spatial flows of
rheologically complex fluids are often realized. In this paper, we propose a method for the
approximate calculation of spatial flows of a viscoplastic fluid over the surface of a revolution body, taking into account the processes of heat and mass transfer.
The viscous fluid movement over the surface of a revolution body under the gravitation
is considered. The body is located at a certain angle to the vertical. It is assumed that the
main changes in the temperature and diffusion fields occur in thin boundary layers near a
solid wall or in the vicinity of a free surface separating the liquid and gas phases.
To describe the flow of a liquid film, a viscous incompressible liquid model is used,
which is based on the equations of continuity and momentum. The conditions of adhesion
on the surface of a solid, as well as the conditions for the continuity of stresses and the
normal component of the velocity vector, on the surface separating the liquid and gas, are
used as boundary conditions. The system of equations is supplemented by a rheological
Shulman’s viscoplastic fluid model. To simulate the processes of heat and mass transfer in
a liquid film, the equations of the boundary layer are used.
The system of differential equations is simplified using the small parameter method,
which is taken as the relative film thickness. The solution to the dynamic part of the problem is obtained in an analytical form. To determine the unknown film thickness, a boundary value problem for a first-order partial differential equation is formulated. When solving
this problem, the difference scheme of the running counting is applied. To solve the equations of the boundary layer, the local similarity method is used, which makes it possible to
reduce the original spatial problem to a two-dimensional one, in which the longitudinal coordinate is included as a parameter. To integrate the obtained equations, a finite-difference
method is used.
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И.С. Тонкошкур
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕЧЕНИЯХ ЖИДКОСТИ
Рассмотрена задача о тепломассообмене в пленке вязкопластической жидкости,
стекающей по поверхности тела вращения под действием силы тяжести. Предлагается методика приближенного решения уравнений движения и тепломассопереноса в
жидкой пленке, основанная на методах малого параметра и локального подобия.
Ключевые слова: жидкая пленка, метод малого параметра, вязкопластическая
жидкость, тепломассообмен.

Вступ. Течії в’язкої рідини з вільними межами застосовуються в багатьох
технологічних процесах в хімічній, металургійній, харчовій та інших галузях
промисловості. Використання плівкових течій рідини в технічних пристроях
дозволяє збільшувати інтенсивність процесів тепломасообміну. У таких пристроях часто реалізуються просторові течії реологічно складних рідин.
Дослідженню процесів тепломасообміну в рухомих рідких плівках присвячено значну кількість публікацій (наприклад, [1, 4, 5, 7]). У цих роботах вивчалися в основному двовимірні течії рідини. В роботі [2] запропонована методика наближеного розрахунку просторових течій нелінійно-в’язкої рідини
Оствальда де Віля по поверхні тіла обертання з урахуванням процесів тепломасообміну. У даній роботі ця методика поширюється на більш загальний
випадок моделі в’язкопластичної рідини Шульмана [5].
Постановка задачі. Розглядається задача про гідродинаміку та тепломасообмін в рідкій плівці, що стікає по поверхні тіла обертання під дією сили тяжіння. Вісь тіла розташована під кутом γ до вертикалі. Вводиться криволінійна ортогональна система координат (ξ, η, ζ) (ξ направлена вздовж твірної
тіла обертання, η – в поперечному напрямку, ζ – по нормалі до поверхні). Рівняння поверхні тіла задається у вигляді r  rw ( ) , де rw – відстань від точки
поверхні до осі тіла.
Система рівнянь нерозривності й імпульсу, яка описує течію в’язкої рідини, у векторній формі має вигляд
dV
ρ
  grad p  Div τ  ρg,
(1)
dt
div V  0 ,
(2)
де V – вектор швидкості руху рідини, p – тиск, ρ – густина рідини, τ – тензор в’язких напружень, g – інтенсивність сили тяжіння.
На поверхні твердого тіла, як крайові умови, задаються умови прилипання;
на вільній поверхні, що розділяє рідину і газ – умови неперервності напружень і нормальної складової вектору швидкості
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при   0,

V 0

 N  ( p  p0 ) N  2 N   ,

(3)
(4)

при   F .
(5)
V N 0
Тут F  F ( , ) – рівняння вільної поверхні, p0 – атмосферний тиск в газі,
N  N ( , ) – одинична нормаль до  ,  – середня кривизна поверхні  ,  –
коефіцієнт поверхневого натягу,  – поверхневий градієнт коефіцієнта  .
Система
рівнянь
(1)-(5)
доповнюється
реологічною
моделлю
в’язкопластичної рідини Шульмана [5]:
n

 01/ n

 ij  2 
  p  An 1eij
 A

eij  0

при |  |  0 ,
при |  |  0 ,

де  ij – компоненти тензора в’язких напружень  ,  0 – граничне напруження
зсуву,  p – коефіцієнт пластичної в’язкості, A= 2I 2 , I 2 – другий інваріант
тензора швидкостей деформацій eij , n – параметр нелінійності.
Для опису процесу стаціонарного теплопереносу в рідкій плівці використовується рівняння просторового примежового шару на поверхні тіла обертання
u T w T v T
 2T
(6)


a 2 ,
h1  h2  h3 

де u, w, v – компоненти вектору швидкості V уздовж координат  , , , T –
температура рідини, hi – коефіцієнти Ламе, а – коефіцієнт температуропровідності.
Крайові умови
T
 qw при   0,
(7)
T  Tw або

при   F .
(8)
T  TE
Аналогічна задача для моделювання масопереносу має вигляд:
u С w С v С
 2С
(9)


D 2 ,
h1  h2  h3 

при   F ,
(10)
С  СE
(11)
С  СW при   0,
де С – концентрація домішок в рідині, D – коефіцієнт дифузії, індекси «W» і
«Е» належать до поверхні твердого тіла і вільної границі відповідно.
Метод розв’язання. Для спрощення системи диференціальних рівнянь
(1) - (2) з крайовими умовами (3)-(5) застосовується метод малого параметра,
за який береться відносна товщина плівки   h0 / l0 , де h0 , l0 – характерні
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поперечний і поздовжній розміри. Припускається, що узагальнене число
Рейнольдса Re   h0n U02  n /  n (U 0 – характерна швидкість,  – коефіцієнт
динамічної в’язкості) має порядок одиниці (тобто ε Re << 1) [3]. Поверхня
  F1 ( , ) , яка розділяє в’язку і пластичну області течії рідини, визначається параметром пластичності S   0h0n / (  nU0n ).
Розв’язок динамічної частини задачі (в нульовому наближенні) може бути
поданий у вигляді:
у в’язкій області течії (при   F1 )





u  1  B   ( F   ) 1  F  1   S   ,
w  2  B   ( F   ) 1  F  1   S   ,

   1  
 F 2 F 
 1 
v   1

  B  F    1    1  
 F
 F 
 
  rw  
2

   2  
 2 

 3 F
   1  
 1    6 S
,
2
 F  F 
 
у пластичній області (при   F1 )











u  1  B   S  1  F  1  S  ( F  S ) ,







w  2  B   S  1  F  1  S  ( F  S ) ,

(12)

(13)

 F  2 F 

 1
v   1

 F  1   
  B   F ( F  S )  S

  rw  





( F  S )2
  3  F  1 ( F  S )  S   2  F   2     6 S 
,


2
Невідома товщина плівки визначається в результаті розв’язання крайової задачі
F  2 F
(14)
1

 f ( , , F )  0 ,
 rw 
(15)
F (1, )  1, F ( ,0)  F0 ( ),





де F1  F  S – товщина в’язкого шару, f ( , , F ) , i ( , ) , B( , ) – відомі

функції,  ,  ,  – сталі величини, S  S / (12  22 )  .
Система рівнянь (14)–(15) розв’язується чисельно з використанням скінченно-різницевого методу. Функція F0 ( ) знаходиться в результаті
розв’язання задачі на лінії розтікання =0, на якій виконується умова 2  0 .
Відзначимо, що в примежових шарах поблизу твердої поверхні або вільної
границі вирази для компонентів вектору швидкості, які входять в рівняння
(6), (9) можна значно спростити, провівши лінеаризацію при малих або вели216
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ких значеннях координати ζ. Так, в лінійному наближенні (для малих значень
ζ), вирази (12) приймають вигляд









u  1  B  S   F    , w  2  B  S   F    , v  0.

Для розв’язання крайових задач (6)-(8) й (9)-(11) застосовується метод локальної подібності [6], що дозволяє звести вихідну просторову задачу до двовимірної, в яку координата  входить як параметр.
Введемо заміну незалежних змінних

1  , 1  , 1 
,
()
де () – деяка задана функція.
Умова локальної подібності А / 1  0 приводить до наступного
співвідношення між похідними для шуканої функції (, ,  ) :
А
 d  А

.
(16)

() d  
В розрахунках функція () обиралась у вигляді   k , де k=const.
Введемо нову безрозмірну функцію  і змінну подібності 
1/3

U  
T  TE
   0  1/3 ,
,

TW  TE
 ah0  
Тоді крайова задача (6)-(8) для кругового конуса с урахуванням співвідношення (16) може бути приведена до вигляду (при k=1/3):
 2 A1 2 
A2





 0,
 2 3  cos  
(,0)  1 , (,  E )  0 , (0, )  0 () ,
де
1
n

1
n

F
S
A0   B   
A1  1 A0 , A2  2 A0 .
2
2
h
 0  cos  1  2
Функція 0 () знаходиться при розв’язанні даної задачі на лінії розтікання,
на якій A2 =0.
Крайова задача (9)-(11) перетворюється аналогічним чином. Для інтегрування отриманих рівнянь з відповідними крайовими умовами застосовується
скінченно-різницевий метод.
На рис. 1. наведені результати розрахунків за описаною методикою для
конуса з кутом розкриття α=30° при куті скоса потоку γ=10° й значеннях фізичних параметрів: Re=1, n=1, θw=0.05, S=0, 0.1, 0.25, 0.5. На рис. 1.а представлені профілі температури θ(λ) у примежовому шарі навколо твердої поверхні для точки з координатами (ξ=2; η=0°) при різних значеннях параметра пластичності S. На рис. 1.б показані розподіли похідної θ'(0), яка характеризує
теплові потоки на твердій поверхні, вдовж твірної η=0.
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Рис. 1. Характеристики теплообміну в рідкій плівці

Висновки. Запропоновано методику розв’язання задачі про тепломасообмін в рухомій плівці в’язкопластичної рідини, яка базується на застосуванні
методів малого параметра та локальної подібності. Сформульовано спрощені
крайові задачі для визначення динамічних і теплових характеристик плівкових течій рідини.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ВИПАДКІВ
У ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ
У даній роботі проводиться аналіз однієї з задач дискретної оптимізації, а саме: задачі побудови паралельних упорядкувань мінімальної довжини. Досліджуються випадки появи аномальних погіршень у розв’язках задачі при логічному покращенню
початкових умов.
Ключові слова: аномалії, оптимальне паралельне упорядкування, мінімальна довжина упорядкування.

O.O. Chelpanova, V.A.Turchyna
Oles Honchar Dnipro National University

GENERALIZATION OF ANOMALOUS CASES
IN ORDERING PROBLEMS
The solution of NP-complete problems is important in the study of communication networks, control systems, chemical and genetic structures, electrical circuits, design of complex communication systems, in the study of transport and information flows and others.
Moreover, increasingly relevant are the applied tasks, which are reduced to the construction of schedules for a set of partially ordered works.
That is, some optimization problems on graphs can be classified as schedule theory
problems. In the language of ordering theory, the value of the objective function, namely
the length or width of the ordering, is minimized on a given graph.
From a practical point of view, problems are more common when the works have
different execution times. Therefore, in this paper we consider the generalization of the
problem of minimizing the ordering length. Examining the exact and approximate methods
of solving such problems, we can conclude that loosening the constraints, increasing the
width or reducing the time of work leads to a decrease in the value of the length of the
ordering. However, in the practical study of the problem it turns out that the variation of
any of the parameters, including the list of priorities, probably leads to an anomaly,
namely: an increase in the length of the ordering. Anomalies are cases where seemingly
intuitive conclusions are not confirmed.
Cases of simultaneous fulfillment of two or more conditions, which should improve the
result, are investigated and by examples it is illustrated how the result, on the contrary,
worsens. Thus, the length of the optimal orderings, provided that the initial conditions are
improved, becomes larger than the length of the optimal ordering for the original graph
and conditions.
An urgent task is to select subclasses of problems for which anomalies will not affect the
optimality of the solution and subclasses of problems, when they will exactly affect.
Keywords: anomalies, optimal parallel ordering, minimum ordering length.
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ОБОБЩЕНИЕ АНОМАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
В ЗАДАЧАХ УПОРЯДОЧЕНИЯ
В данной работе проводится анализ одной из задач дискретной оптимизации, а
именно: построения параллельных упорядочений минимальной длины. Исследуются случаи появления аномальных ухудшений в решениях задачи при логическом
улучшении начальных условий.
Ключевые слова: аномалии, оптимальное параллельное упорядочение, минимальная длина упорядочения.

Вступ. Експоненційна складність задач дискретної оптимізації, що відносяться до класу NP-важких [3], вказує на необхідність або розробляти ефективні наближені алгоритми, або виділяти підкласи задач, для яких удається
отримати точні розв’язки за поліноміальний час. У даній роботі розглядається одна із таких постановок, до якої можуть бути зведені деякі практичні задачі. Зокрема, до них відносяться: дослідження комунікаційних мереж, систем управління, хімічних і генетичних структур, електричних ланцюгів, проектування складних систем зв'язку, дослідження транспортних та інформаційних потоків та інші.
Зупинимося на тому підкласі задач, що зводяться до побудови розкладів
для множини частково упорядкованих робіт. Крім отримання методів
розв’язання цих задач, потребують вивчення і так звані аномальні випадки,
що можуть виникати при їх розв’язанні.
Постановка задачі. Нехай для виконання роботи і потрібний один виконавець, i=1,2,…,n, де n – кількість робіт. Задаються наступні умови:
1) кожен виконавець може виконувати будь-яку роботу;
2) тривалість виконання роботи і не залежить від виконавця і дорівнює
однаковому проміжку часу для всіх робіт;
3) можливо паралельне виконання декількох робіт;
4) на виконання деяких робіт можуть накладатися технологічні обмеження
(наприклад, робота j не може бути почата доти, поки не завершена робота і);
Розклад, який не порушує технологічних обмежень називається допустимим.
Допустимий розклад, що має задану довжину і потребує мінімальної кількості виконавців або при заданій кількості виконавців має мінімальну довжину, називається оптимальним [2].
Нехай m – кількість виконавців, t – довжина розкладу. Сформулюємо дві
основні задачі.
Задача 1. За заданим значенням t побудувати допустимий розклад з мінімальним значенням m.
Задача 2. За заданим значенням m побудувати допустимий розклад з мінімальним значенням t.
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Сформулюємо ці задачі на мові теорії упорядкувань [2].
Нехай G={V,U} – орграф, V={1,2,..,n} – множина вершин, U – множина
дуг. Тоді, G – модель обмежень на порядок виконання робіт, V – множина
робіт, U – множина технологічних обмежень, а (i,j)єU означає, що робота і
повинна бути виконана до початку виконання роботи j.
Упорядкуванням S скінченої множини V, що складається з n елементів,
називається розміщення цих елементів на n-місцях таким чином, що кожний
елемент розташовується на одному місці.
Довжиною l(S) упорядкування S називається кількість непорожніх місць
упорядкування S.
Нехай S[p] – множина елементів з V, які розташовані в упорядкуванні S на
місці p [4].
Шириною h(S) упорядкування S називається кількість елементів найбільшої за потужністю множини S[p].
Упорядкування S множини V вершин орграфа G називається паралельним
упорядкуванням вершин орграфа G, якщо з того, що (i,j)єU, випливає, що і
розташовується в S лівіше j. Тобто, якщо iєS[p] та jєS[q], то p<q.
Паралельне упорядкування називається оптимальним, якщо воно має мінімальну ширину при заданій довжині або мінімальну довжину при заданій
ширині.
Тобто, задачі 1 і 2 можна сформулювати наступним чином:
Задача 1. По заданому графу G і заданому значенню l треба побудувати
паралельне упорядкування S мінімальної ширини.
Задача 2. По заданому графу G і заданому значенню h треба побудувати
паралельне упорядкування мінімальної довжини.
Ці задачі позначають відповідно S(G, l, h) та S(G, h, l).
До точних методів розв’язання задач паралельного упорядкування відносяться методи, засновані на схемах перебору (метод повного перебору, метод гілок та меж). Якщо задача дискретної оптимізації належить до класу
NP-повних, то виділяють підкласи задач, для яких вдається отримати точні
алгоритми поліноміальної складності [3]. До такого випадку відносяться задачі, для яких на кожне місце упорядкування можливо поставити не більше
двох вершин, та коли граф G – це кореневе дерево або ліс.
З практичної точки зору більш поширеними є задачі, коли роботи мають
різний час виконання. Тому, розглянемо узагальнення задачі 2, коли задано
зважений граф. Вага вершини i – це час τi виконання відповідної роботи з
номером i.
Досліджуючи точні та наближені методи розв’язання таких задач, можна
зробити висновок, що послаблення обмежень, збільшення ширини h або
зменшення часу виконання робіт призводить до зменшення значення l. Але,
при практичному дослідженні задачі виявляється, що варіювання будь-якого
з параметрів, включаючи і список пріоритетів, імовірно призводить до виникнення аномалії, а саме: збільшення довжини упорядкування. Під аномаліями розуміються випадки, коли здається інтуїтивно зрозумілі висновки не
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підтверджуються. Грехем [1] розглянув задачу, коли задана скінчена множина робіт та скінчена множина виконавців. На порядок виконання робіт задані технологічні обмеження та відомий час виконання кожної роботи. Крім
того, він досліджував випадки, коли задані бажані пріорітети виконання
робіт. При аналізі цієї задачі такий аномальний ефект може бути виявлений
при наступних змінах параметрів:
1) зменшенні часу робіт;
2) послабленні обмежень на порядок робіт;
3) збільшенні кількості виконавців;
4) зміні порядку пріорітетів виконання робіт.
Розглянемо появу аномалій багатопроцесорних розкладів на прикладі.
Приклад 1. Задано граф G1 (рис.1), список пріоритетів
L=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), h=3. Вага кожної вершини дорівнює τi. Кожна вершина на рисунку позначається як «i/τi» («номер вершини/вага вершини»).

Рис. 1. Граф G1

Знайдемо оптимальне упорядкування та мінімальну довжину l.
Таблиця 1
Оптимальне упорядкуван ня для графа G1
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Довжина l=12.
Розглянемо випадки появи аномалій:
1) Зменшуємо час виконання робіт. Задаємо вагу деяких вершин наступним чином:
,
де – нова вага кожної вершини, k =
. Позначаємо граф як G2 (рис.2).
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Рис. 2. Граф G2

Будуємо оптимальне упорядкування (табл.2):
Таблиця 2
Оптимальне упорядкування для графа G2

1

1
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Довжина l=15. Тобто, при зменшенні часу виконання деяких робіт, загальний час виконання усіх робіт навпаки помітно збільшився.
2) Послабимо обмеження на порядок виконання робіт. Нехай задано граф
G3 (рис.3).

Рис. 3. Граф G3

Знайдемо оптимальне упорядкування та мінімальну довжину l для цього
випадку.
Таблиця 3
Оптимальне упорядкування для графа G3
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Довжина l=17, маємо погіршення результату.
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3) Збільшуємо кількість виконавців.
не змінюється.

Граф G1 (рис.1)
Таблиця 4

Оптимальне упорядкування для графа G1 при h = 4
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Довжина l=14, знову виникає аномалія.
4) Змінюємо порядок виконання робіт. Нехай =(4,1,2,3,5,6,7,10,8,9),
граф G1 (рис.1) залишається без змін.
Таблиця 5
Оптимальне упорядкування для графа G1 при
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Довжина l=15, тобто інтуїтивно вдала зміна порядку робіт знову призвела
до збільшення загального часу виконання робіт.
Тому, виникає питання, чи будуть мати місце аномалії, якщо розглядати
узагальнення декількох випадків, наприклад:
1) одночасного збільшення кількості ресурсів та зміни порядку виконання
робіт;
2) одночасного зменшення часу виконання завдань та послаблення технологічних обмежень;
3) послаблення технологічних обмежень та збільшення кількості ресурсів.
Розглянемо перший випадок для графа G1 (рис.1), список приоритетів
L=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), ширина упорядкування h=3. Збільшуємо кількість
виконавців
Нехай =(1,2,3,4,5,6,7,10,9,8).
Побудуємо оптимальне упорядкування та знайдемо мінімальну довжину
для заданих умов.
Таблиця 6
Оптимальне упорядкування для графа G1 при

l=14.
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Розглянемо випадок 2. Зменшуємо час виконання робіт. Задаємо вагу усіх
вершин наступним чином:
,
де – нова вага кожної вершини. Послаблюємо обмеження, видаляючи дугу
між вершинами i = 4 та i = 5. Позначаємо граф як G4 (рис.4).

Рис. 4. Граф G4

За заданими умовами будуємо оптимальне упорядкування (табл.7).
Таблиця 7
Оптимальне упорядкування графа для G4
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Довжина упорядкування збільшується, l=13.
Розглянемо третій приклад. Збільшуємо кількість виконавців та послаблюємо обмеження. Отримуємо граф G5 (рис.5).

Рис. 5. Граф G5

Для заданих умов оптимальне паралельне упорядкування матиме наступний вигляд:
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Таблиця 8
Оптимальне упорядкування для графа G5 при h = 4

1

1

1

1

1
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8

8
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2

2

2

6

6

6

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3

3

3

7

7

9

9

4

4

5

5

5

Тут також ми спостерігаємо аномалію. Довжина l=15, що є на 25 % більше
від довжини оптимального упорядкування для графа G1.
Після дослідження та підтвердження припущень щодо виникнення аномалій при одночасному виконанню двох умов, логічним виникає питання чи
будуть мати місце аномалії при одночасному покращенню трьох параметрів,
запропонованих Грехемом.
Для графа G1 розглянемо випадок одночасного збільшення ширини
, зміни списку пріоритетів =(1,2,3,4,5,6,7,10,9,8) та послаблення технологічних обмежень, як показано на графі G3 (рис. 3).
Будуємо оптимальне упорядкування (табл. 9).
Таблиця 9
Оптимальне упорядкування для графа G3. Випадок виконання трьох умов
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1
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8
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8

8

Значення довжини не покращується, довжина l=14.
Висновки. Зрозуміло, що випадки появи аномальних погіршень рішення
задачі при логічному покращенню та спрощенню умов, матимуть місце не
для всіх графів. Тому, актуальним питанням є виділення підкласів задач,
для яких вказані аномалії не вплинуть на оптимальність розв’язку та підкласи задач, коли вони точно будуть впливати.
Бібліографічні посилання
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