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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ГІДРОАПАРАТІВ 

Наведено принципову гідравлічну схему універсального, енергоефективного стенда для випробувань гідроапаратів. Обґрунтовано діапазон зміни робочих пара-
метрів гідроапаратів, що досліджуються, та вихідних параметрів стенда. Проведений вибір гідравлічних елементів та пристроїв для її реалізації. Розроблена по-
вна математична модель цього стенда, яка разом з математичною моделлю гідроапарата дозволяє визначити робочі характеристики останнього. Розглянуто пер-
спективи подальшого удосконалення схемної та елементної реалізації випробувального стенда з метою підвищення його енергоефективності. 

Ключові слова: стенд, гідроапарат, робочі параметри, математична модель, робоча характеристика. 
Приведена принципиальная гидравлическая схема универсального, энергоэффективного стенда для испытаний гидроаппаратов. Обоснован диапазон изме-
нения рабочих параметров исследуемых гидроаппаратов и выходных параметров стенда. Проведен выбор гидравлических элементов и устройств для ее 
реализации. Разработана полная математическая модель данного стенда, которая вместе с математической моделью гидроаппарата позволяет определить 
рабочие характеристики последнего. Рассмотрены перспективы дальнейшего усовершенствования схемной ы элементной реализации испытательного 
стенда с целью повышения его энергоэффективности. 

Ключевые слова: стенд, гидроаппарат, рабочие параметры, математическая модель, рабочая характеристика. 
A principle hydraulic scheme of a universal, energy-efficient bench for testing hydraulic machines is presented. The characteristic features of the bench are an adjust-
able axial piston pump and a piston hydropneumatic accumulator. The range of the design and operation parameters of hydraulic machines is determined by the evolu-
tion tendencies of the hydraulic machines produced by the world’s leading manufactures of hydraulic equipment. The output parameters of the universal bench for 
testing hydraulic machines are defined by the maximum values of the operation parameters of the investigated apparatus. The choice of the conduit diameter is ex-
plained. The hydraulic units and devices for building the bench are selected. The assumptions made while developing the bench mathematical model are justified. An 
explicit mathematical model of the bench is developed taking into account the maximum number of factors. This model combined with the mathematical model of a 
hydraulic machine allows to determine the hydraulic machine operation characteristics at the hydraulic machine design stage. The prospects of further improvement of 
the bench scheme and units with the view of increasing its energy efficiency are discussed. 

Key words: bench, hydraulic valve, operating parameters, mathematical model, performance criteria. 
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О. П. ГУБАРЕВ, О. В. ЛЕВЧЕНКО, А. В. КОРЧОВНИЙ 

ДВОРІВНЕВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ГІДРОПРИВОДУ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ 

Запропоновано дворівневу модель систем гідроприводу з паралельною структурою. Логічна складова моделі описує логічну взаємодію виконавчих при-
строїв з урахуванням їх спрацювання в паралельних потоках. Функціональна складова визначає технологічні та експлуатаційні характеристики кожної 
операції, які є основою для визначення рівня енергоспоживання гідравлічної системи. Додатково розглянуто перспективи подальших досліджень в напрям-
ку визначення та прогнозування енергоефективності системи. 

Ключові слова: дворівнева модель, гідропривід, паралельна структура, енергоефективність. 
Предложена двухуровневая модель систем гидропривода с параллельной структурой. Логическая составляющая модели описывает логическое взаимодей-
ствие исполнительных устройств с учетом их срабатывания в параллельных потоках. Функциональная составляющая определяет технологические и экс-
плуатационные характеристики каждой операции, которые являются основой для определения уровня энергопотребления гидравлической системы. Допол-
нительно рассмотрены перспективы дальнейших исследований в направлении определения и прогнозирования энергоэффективности системы. 

Ключевые слова: двухуровневая модель, гидропривод, параллельная структура, энергоэффективность. 
A two-level model of hydraulic drive systems with parallel structure is presented. The logical component of the model describes the logical interaction of the actuators 
in accordance with their operation in parallel streams. The logic component is a set of control commands for each operation, which is presented as a combination of 
signal states and logic functions. The functional component defines technological and operational characteristics of each operation, which are the basis for determining 
the level of energy consumption of the hydraulic system. This methodology allows simulating hydraulic systems with a large number of actuators in a fairly short pe-
riod of time. The received power characteristics of the system can be used in designing new hydraulic machines and in upgrading existing hydraulic systems. The main 
features of the functional component are the force applied and the speed of the forward and reverse action of each operation. Also, this approach can be used to predict 
changes of energy system consumption taking into account such factors as deterioration of the equipment, a change in the cost of electric energy, lifetime, etc. In addi-
tion, the prospects for further research in the direction of identifying and forecasting system efficiency are considered. 

Key words: two-level model, hydraulic drive system, parallel structure, energy efficiency. 
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Ю. С. КОЗЬМИН, В. С. СУЗДАЛЬ 

РЕДУКЦИЯ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОМЕРНЫМ ПРОЦЕССОМ ВЫРАЩИВАНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ 

Для управління процесом кристалізації лужно-галоїдних кристалів використаний непрямий метод синтезу регуляторів низ-кого порядку і заданої структу-
ри. Для отримання робасного регулятора зниженого порядку застосовується процедура збалансованого відсікання. Підхід базується на задачі управління по 
нормі H∞ . Такий підхід зменшує похибку, яка обумовлена застосуванням редукованого регулятора. На конкретному прикладі показано, що не спостеріга-

ється помітного погіршення робасних властивостей при допустимому збереженні властивостей системи в області високих частот. 
Ключові слова: робастний ПІД регулятор, монокристал, багатовимірний процес. 

Для управления процессом кристаллизации щелочно-галоидных кристаллов использован косвенный метод синтеза регуляторов  низкого порядка и задан-
ной структуры. Для получения робастного регулятора пониженного порядка применяется процедура сбалансированного отсечения. Подход основан на за-
даче управления по норме H∞ . Такой подход уменьшает ошибку, которая обусловлена применением редуцированного регулятора. На конкретном примере 

показано, что не наблюдается заметного ухудшения робастных свойств при допустимом сохранении свойств системы в области высоких частот. 
Ключевые слова: робастный ПИД регулятор, монокристаллы, многомерный процесс управления. 

When growing large-size single alkali halide crystals, with increasing length of the growing sample, one experiences disturbances connected with qualitative change of 
the character of heat exchange in the crystal-melt system. The crystallization of large single crystals becomes non-stationary. The study of crystallization process shows 
that the task of managing the growth process can be reduced to the management of an object with uncertainty. The designed control system should provide acceptable 
quality of transient processes and required accuracy. Therefore, the solution of the problem of quality management of crystallization process should be sought in the 
class of robust control systems. An indirect method for synthesizing the controllers of low order and given structure is used to control the crystallization process. A 



balanced truncation procedure is applied to obtain the robust reduced-order controller. The approach is based on the task of managing by norm. This approach reduces 
the error due to the application of the reduced controller. An example provided shows that there is no significant deterioration of the robust properties for permissible 
conservation of the system properties at high frequencies. 

Key words: PID Tuning, Robust Control, Single Crystal, Multivariable Processes. 
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В. О. КОНДРАТЕЦЬ, А. М. МАЦУЙ 

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОТОКУ ПУЛЬПИ У ПІСКОВОМУ ЖОЛОБІ ОДНОСПІРАЛЬНОГО 
КЛАСИФІКАТОРА 

Представлені результати дослідження формування і руху потоку пульпи у пісковому жолобі механічного односпірального класифікатора. При співударянні 
пісків і води у пісковому жолобі створюється суміш з рівномірно розташованим твердим, яка не змінюється і в процесі руху пульпи. Змінна об’ємна 
продуктивність пісків класифікатора робить рух пульпи нерівномірним. За отриманими залежностями в певні моменти часу можливо визначати середню 
швидкість руху і висоту пульпи у пісковому жолобі, які однозначно характеризують умови формування потоку, дають можливість відтворення механізму 
взаємодії між масивами матеріалу та обґрунтування шляхів підвищення точності вимірювання технологічного параметра. 

Ключові слова: спіральний класифікатор, піски, пісковий жолоб, пульпа, потік, швидкість, висота, витрата. 
Представлены результаты исследований формирования и движения потока пульпы в песковом желобе механического односпи-рального классификатора. 
По полученным зависимостям в определенные моменты времени возможно определять среднюю скорость движения и высоту пульпы в песковом желобе, 
которые однозначно характеризуют условия формирования потока, дают возможность восстановления механизма взаимодействия между массивами мате-
риала и обоснования путей повышения точности измерения технологического параметра. 

Ключевые слова: спиральный классификатор, пески, песковый желоб, пульпа, поток, скорость, высота, расход. 
The results of studying the formation and dynamics of pulp flow in the sand chute of a mechanical single-spiral classifier are presented. Upon the impact of sand and water a 
mixture of evenly spaced firm is formed in the sand chute that does not change during the motion of the pulp. The variable volumetric efficiency of the classifier sands makes the 
pulp movement uneven. The variable in time sand flow in the hydraulic system is automatically compensated by varying its height in the sand chute. Only under this condition the 
material balance and the continuous transporting of the material persist. There exist mathematical dependences between the variable sand costs, average speed and pulp height. 
Using the dependences obtained at some point in time it is possible to determine the average speed and the height of pulp in the sand chute, which characterize uniquely the 
conditions of formation of the flow, allow restoring the mechanism of interaction between the batches of the material and studying the ways to improve the accuracy of 
measurement of the process variable. 

Key words: spiral classifier, sands, sand chute, pulp, flow, velocity, height, cost. 
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А. М. ЛЕВТЕРОВ, О. А. ЛЕВТЕРОВ, Л. И. ЛЕВТЕРОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ (ЧАСТЬ 1) 

Аналіз наукових публікацій дозволив обумовити набір розрахункових експериментальних вибірок, які надають можливість сформувати базу даних про 
термодинамічні та термохімічні властивості складних метилових і етилових ефірів вищих жирних кислот, хімічно пов’язаних в різноманітних комбінаціях 
в біодизельних паливах, вироблених з рослинних олій. Така база даних дозволить реалізувати чисельне моделювання робочих процесів поршневих двигу-
нів з самозайманням, що працюють як на суто біодизельному паливі, так і на біонафтових композиціях. 

Ключові слова: біопалива, ефіри жирних кислот, рослинні олії, математичне моделювання, робочий процес, термодинамічні властивості, термохімі-
чні властивості, поліном. 
Анализ научных публикаций позволил обусловить набор расчетных и экспериментальных выборок, которые дают возможность сформировать базу данных 
о термодинамических и термохимических свойствах сложных метиловых и этиловых эфиров высших жирных кислот, химически связанных в различных 
комбинациях в биодизельных топливах, производимых из растительных масел. Такая база данных позволит реализовать численное моделирование рабочих 
процессов поршневых двигателей с самовоспламенением, работающих как на чистом биодизельном топливе, так и на бионефтяных композициях. 

Ключевые слова: биотоплива, эфиры жирных кислот, растительные масла, математическое моделирование, рабочий процесс, термодинамические 
свойства, термохимические свойства, полином. 
The share of alternative fuels from biological raw materials (ethanol, the biodiesel) in the balance of motor fuels increases constantly. A set of data on thermodynamic 
and thermal properties of these fuels is required for a comprehensive research of the working processes of piston engines. The properties of ethanol are well known and 
have been successfully used in experimental and numerical researches. The physical and chemical properties of biodiesel are studied and known, so there are no obsta-
cles for experimental research of biodiesel-fired engines. These questions have been the subject of many scientific articles. Difficulties arise in the numerical 
simulation of workflows that require data on the thermodynamic characteristics of the high-temperature components of this fuel. The known thermodynamic databases 
do not contain such information. Therefore, the description of the combustion process has been maximally simplified. Biodiesel is an organic substance which consists 
of a chemically bound complex methyl and ethyl esters of higher fatty acids of different vegetable oils or animal fats. The presented research has been devoted to col-
lecting and analyzing information about the thermodynamic and thermochemical properties of higher fatty acid esters, which are part of the biodiesel, available in the 
literature. This applies to isobaric heat capacity, enthalpy and entropy in the temperature range 300 – 3000 K. As a result of the research a sample for twenty two 
methyl and ethyl esters of eleven higher fatty acids has been compiled. These data make it possible to present the results in the form of polynomial dependences of 
thermodynamic functions for biodiesel obtained from a variety of vegetable oils. 

Key words: biofuels, fatty acid esters, vegetable oils, mathematical modeling, working process, thermodynamic properties, thermochemical properties, poly-
nomial. 
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А. М. ЛЕВТЕРОВ, О. А. ЛЕВТЕРОВ, Л. И. ЛЕВТЕРОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ (ЧАСТЬ 2) 

За підсумком апроксимації дискретних табличних даних про термодинамічні та термохімічні властивості двадцяти двох метилових та етилових ефірів 
вищих жирних кислот отримані коефіцієнти поліномів, що описують основні термодинамічні характеристики цих речовин в функції температури на 
інтервалі 300 – 3000 К. Таким чином надолужується відсутність відомостей про термодинамічні властивості цілої низки біодизельних палив, що виро-
бляються з різних рослинних олій, яка ускладнює чисельне моделювання робочих процесів поршневих двигунів з самозайманням. 



Ключові слова: біопалива, ефіри жирних кислот, рослинні олії, математичне моделювання, робочий процес, термодинамічні властивості, термохімі-
чні властивості, поліном. 
В результате аппроксимации дискретных табличных данных о термодинамических и термохимических свойствах двадцати двух метиловых и этило-
вых эфиров высших жирных кислот получены коэффициенты полиномов, описывающих основные термодинамические характеристики этих веществ в 
функции температуры на интервале 300 – 3000 К. Таким образом восполняется отсутствие сведений о термодинамических свойствах целого ряда био-
дизельных топлив, получаемых из различных растительных масел, которое затрудняет численное моделирование рабочих процессов поршневых дви-
гателей с самовоспламенением. 

Ключевые слова: биотоплива, эфиры жирных кислот, растительные масла, математическое моделирование, рабочий процесс, термодинамические 
свойства, термохимические свойства, полином. 
Numerical researches of the working processes of piston engines with self-igniting fuel mixture working on biodiesel have been hampered by the lack of information 
on the thermodynamic characteristics of the high-temperature components of this fuel. In the second part of the paper we complete the task of forming the database of 
thermodynamic characteristics of twenty two complex methyl and ethyl esters of eleven higher fatty acids chemically bound in the biodiesel in various combinations. 
The combinations of the fuel esters depend on the type of vegetable oil from which the biodiesel is obtained, and the mass fraction of each constituent ester. The aim is 
to derive an approximate analytic dependence on the temperature of the main thermodynamic values (such as isobaric heat capacity, enthalpy and entropy in the tem-
perature range 300 – 3000) for a number of biodisel fuels. The discrete data are approximated by the least-squares procedure implemented by a universal software 
module. A polynomial of the 7th degree is used as an initial polynomial for isobaric heat capacity. Other thermodynamic functions (enthalpy, entropy) can be obtained 
by simple integration on the basis of the relations that link the thermodynamic functions. Standard enthalpy of the substances and the entropy at standard temperature 
are taken as constants of integration. Approximation coefficients and integration constants are tabulated. 

Key words: biofuels, fatty acid esters, vegetable oils, mathematical modeling, working process, thermodynamic properties, thermochemical properties, poly-
nomial. 
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О. М. ЛИТВИН 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗКЛАДАННЯ В РЯД ФУР’Є РОЗРИВНИХ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ТА ДВОХ 
ЗМІННИХ 

Пропонується для чисельної реалізації метода А.Н.Крилова підвищення точності розкладання в ряд Фур’є розривних функцій однієї змінної викорис-
товувати розривні сплайни. Обговорюється також можливість його узагальнення на функції двох змінних для покращення діагнозу в комп’ютерній 
томографії з використанням проекцій, що надходять з компʼютерного томографа. Пропонується в методі А.Н.Крилова підвищення точності набли-
ження сумами Фур’є розривних функцій однієї та двох змінних використовувати розривні сплайни. 

Ключові слова: розривні функції, ряди Фур’є, покращення збіжності, метод виділення особливостей. 
В данной работе предлагается для численной реализации метода А.Н. Крылова повышение точности разложения в ряд Фурье разрывных функций од-
ной переменной использовать разрывные сплайны. Обговаривается также возможность его обобщения на функции двух переменных для улучшения 
диагноза в компьютерной томографии с использованием проекций, которые получены с компьютерного томографа. Предлагается в методе 
А.Н.Крылова для повышения точности приближения суммами Фурье разрывных функций одной и двух переменных использовать разрывные сплайны. 

Ключевые слова: разрывные функции, ряды Фурье, улучшение сходимости, метод выделения особенностей. 
In this paper we propose using discontinuous splines for numerical implementation of the A.N. Krylov method of improving the accuracy of expanding dis-
continuous functions of one variable in Fourier series. The possibility of its generalization to a function of two variables to improve diagnosis using com-
puted tomography projections obtained by computer tomograph is discussed. We propose using discontinuous splines for improving the accuracy of ap-
proximation of functions of one and two variables by Fourier sums in the Krylov's method. 

Key words: discontinuous functions, Fourier series, improving convergence, method of identifying singularities. 
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О. М. ЛИТВИН, О. О. ЛИТВИН, Ф. Ф. КОВАЛЬ, О. С. ЧОРНА 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВМІСТУ ДЕЯКОЇ СУКУПНОСТІ КОРИСНИХ 
КОПАЛИН В КОРІ ЗА ДАНИМИ З КЕРНІВ СВЕРДЛОВИН МЕТОДОМ ІНТЕРЛІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ 

Розглянуто задачу про відновлення в кожній точці між заданою системою свердловин (взагалі кажучи, похилих) скінченої множини елементів періодичної 
таблиці або їх сполук лінійної щільності на заданій глибині. Тобто, ми обмежуємося не всіма елементами періодичної таблиці, а лише n − вибраними еле-
ментами або їх сполуками. Запропоновано метод побудови інтерлінаційного оператора матричних функцій, кожна компонента якої залежить від трьох 
змінних на системі кривих, тобто співпадає з наближуваною матричною функцією у всіх свердловинах на заданій глибині, та дозволяє обчислювати зна-
чення цієї матричної функції в кожній точці між свердловинами по заданій глибині. Наведений метод побудови математичних моделей просторового роз-
поділу корисних копалин між похилими свердловинами дозволяє будувати математичні моделі структури кори Землі з використанням всіх сполук кернів 
похилих свердловин, які призведуть до створення ефективних методів розвідки корисних копалин та розробки родовищ. Також розглянуто перспективи 
подальших досліджень. 

Ключові слова: математична модель, інтерлінація функцій, просторовий розподіл, керни свердловин. 
Рассмотрена задача о восстановлении в каждой точке между заданной системой скважин (вообще говоря, наклонных) конечного множества элементов пе-
риодической таблицы или их соединений линейной плотности на заданной глубине. То есть, мы ограничиваемся не всеми элементами периодической таб-
лицы, а лишь n − выбранными элементами или их соединениями. Предложен метод построения интерлинационного оператора матричных функций, каждая 
компонента которой зависит от трех переменных на системе кривых, то есть совпадает с приближённой матричной функцией во всех скважинах на задан-
ной глубине, и позволяет вычислять значение этой матричной функции в каждой точке между скважинами по заданной глубине. Приведенный метод по-
строения математических моделей пространственного распределения полезных ископаемых между наклонными скважинами позволяет строить математи-
ческие модели структуры коры Земли с использованием всех соединений кернов наклонных скважин, которые приведут к созданию эффективных методов 
разведки полезных ископаемых и разработки месторождений. Также рассмотрены перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: математическая модель, интерлинация функций, пространственное распределение, керны скважин. 
The problem of recovering a finite set of elements of the periodic table or their combinations distributed with linear density at a given depth at each point between a given set 
of oblique boreholes is studied. We do not consider all the elements of the periodic table but restrict ourselves to a set of n  chosen elements and their combinations. A 
method for constructing a matrix function interlineation operator is proposed. Each component of the interleanation matrix function depends on three variables on a system 
of curves. The interleanation matrix function coincides with the approximated matrix function at the given depth in each of the boreholes and allows to determine the ap-
proximated matrix function values at the given depth at each point between the boreholes. The method of constructing mathematical models of spatial distribution of the 
minerals between the oblique boreholes proposed in the paper allows creating mathematical models of the Earth crust using all mineral compositions present in the cores of 
the oblique boreholes which will contribute to the development of efficient methods of mineral prospecting and mining. The prospects of further research are also discussed. 

Key words: mathematical model, interlineation functions, spatial distribution, borehole cores. 
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О. М. ЛИТВИН, О. П. НЕЧУЙВІТЕР, Г. В. КАРГАПОЛЬЦЕВА 

ОЦІНКА ПОВНОЇ ПОХИБКИ КУБАТУРНОЇ ФОРМУЛИ НАБЛИЖЕНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛА ВІД 
ШВИДКООСЦИЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ТРЬОХ ЗМІННИХ 

Отримано оцінку повної абсолютної похибки кубатурної формули наближеного обчислення інтегралу від швидкоосцилюючих функцій трьох змінних 
у випадку, коли інформація про функцію задавалась її слідами на взаємноперпендикулярних площинах наближено з заданою максимальною похиб-
кою. Кубатурна формула будується з використанням оператора інтерфлетації, функція належить класу Ліпшиця з додатковими умовами. На конкрет-
ному прикладі продемонстрована справедливість теореми про оцінку похибки методу заокруглення розв’язків. 

Ключові слова: інтеграли від швидкоосцилюючих функцій трьох змінних, кубатурні формули, інтерфлетація, похибка методу, неусувна похибка, 
похибка заокруглення. 
Получена оценка полной абсолютной погрешности кубатурной формулы приближенного вычисления интеграла от быстроосциллирующих функций трех 
переменных в случае, когда информация о функции задается её следами на взаимно-перпендикулярных плоскостях приближенно с заданной максимальной 
погрешностью. Кубатурная формула строится с использованием оператора интерфлетации, функция принадлежит классу Липшица с дополнительными ус-
ловиями. На конкретном примере продемонстрирована справедливость теоремы об оценке погрешности метода округления решений. 

Ключевые слова: интегралы от быстроосциллирующих функций трех переменых, кубатурные формулы, интерфлетация, погрешность метода, не-
устранимая погрешность, погрешность округления. 
The article is dedicated to the improvement of mathematical models of digital signal processing and imaging by the example of constructing cubature formulas of ap-
proximate calculation of integrals of high oscillating functions of three variables. The feature of the proposed cubature formulas is using the input information about 
the function as a set of traces of the function on planes or a set of traces of the function on lines or as a set of values of the function at points. The theory of interlinea-
tion and interflatation of functions is the most effective in this case. An estimate for the total absolute error of cubature formula of approximate calculation of the inte-
gral of high oscilating functions of three variables is obtained in the case when the information about the function is given by its traces on perpendicular planes ap-
proximately with a set maximum error. A cubature formula is constructed using the interflatation operator, the function belongs to the Lipschitz class with the addi-
tional conditions. A specific example demonstrates validity of the theorem about estimating the error of the method of solution rounding. 

Key words: integrals of high oscillating functions of three variables, cubature formula, interflatation, the error of the method, irreducible error, the error of 
rounding. 
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Е. С. МАЛАХОВ, А. В. ВОРОПАЙ 

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМЫ СТРУН 

Розглядається система з трьох струн, що контактують між собою в деяких точках так, що переміщення в цих точках співпадають. Моделювання нестаціо-
нарних коливань струн здійснюється на основі хвильових рівнянь. Обернена задача зводиться до вирішення системи трьох інтегральних рівнянь Вольтера 
I-го роду, для якої здійснюється дискретизація. Блочна система лінійних алгебраїчних рівнянь вирішується з використанням узагальненого алгоритму Кра-
мера і регулярізірующего алгоритму Тихонова. 

Ключові слова: система струн, нестаціонарне навантаження, хвильове рівняння, регулярізірующий алгоритм, інтегральне рівняння Вольтерра, іден-
тифікація сил. 
Рассматривается система из трех струн, контактирующих между собой в некоторых точках так, что перемещения в этих точках совпадают. Моделирование 
нестационарных колебаний струн осуществляется на основе волновых уравнений. Обратная задача сводится к решению системы трех интегральных урав-
нений Вольтера I-го рода, для которой осуществляется дискретизация. Блочная система линейных алгебраических уравнений решается с использованием 
обобщенного алгоритма Крамера и регуляризирующего алгоритма Тихонова. 

Ключевые слова: система струн, нестационарная нагрузка, волновое уравнение, регуляризирующий алгоритм, интегральное уравнение Вольтерра, 
идентификация сил. 
Non-stationary transverse vibrations of a system of ropes, which are simulated by strings, are studied. A system of three strings is considered. It is supposed that each string 
contacts the other string at a single point. String displacements are identical at these contact points. The displacements of the points of the strings are described by a system 
of three one-dimensional wave equations. The inverse problem is reduced to solving a system of the first kind Volterra integral equations. A system of linear algebraic equa-
tions for the unknown contact forces is obtained as a result of discretization. The Cramer generalized algorithm and the Tikhonov regularization algorithm are used for solv-
ing the block matrix equation. The unknown external load is identified by the known noisy displacement of a point of the third string in time. A computational example, 
graphs of string displacements and forces are given. 

Key words: system of strings, transient load, the wave equation, regularization algorithm, Volterra integral equation, identification of forces. 
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Т. О. МАРИНИЧ, Л. Д. НАЗАРЕНКО, К. В. ГЕЦ 

МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ СТРУКТУРНИМИ РОЗРИВАМИ 

Проведено пошук оптимальної моделі для опису нестаціонарних часових рядів із адекватними статистичними характеристиками та якісними прогнозними 
властивостями. У якості інформаційної бази обрано щоденні статистичні дані міжбанківського валютного курсу гривні до долара США. Досліджено детер-
міністичні та стохастичні компоненти з метою визначення класу стаціонарності ряду. Перевірено доцільність проведення різних процедур згладжування та 
вирівнювання часових рядів із сезонністю, циклічністю та трендом. Для вихідних даних побудовано інтегровані моделі авторегресії – ковзного середнього 
(ARIMA), умовної гетероскедастичності (ARCH); проведено аналіз залишків та перевірено якість отриманих моделей. Досліджено умови застосування фік-
тивних змінних для усунення структурних розривів даних та проблем із залишками моделей. Виконано порівняльний аналіз якості прогнозів за побудова-
ними моделями. Наведений алгоритм дозволив встановити оптимальну модель SARIMA, що включає сезонні параметри та фіктивні змінні структурного 
розриву. 

Ключові слова: модель авторегресії, прогноз, стаціонарність, структурний розрив, фіктивна змінна, автокореляція, гетероскедастичність. 
Проведен поиск оптимальной модели для описания нестационарных временных рядов с адекватными статистическими характеристиками и высокими 
прогнозными качествами. В качестве информационной базы выбрано ежедневные статистические данные межбанковского валютного курса гривны к 
доллару США. Исследовано детерминистические и стохастические компоненты с целью определения класса стационарности ряда. Проверена целесо-
образность проведения различных процедур сглаживания и выравнивания временных рядов, содержащих сезонность, цикличность и тренд. Для ис-
ходных данных построено интегрированные модели авторегрессии – скользящего среднего (ARIMA), условной гетероскедастичности (ARCH); прове-
ден анализ остатков и диагностика адекватности полученных моделей. Изучены условия использования фиктивных переменных для устранения струк-



турных разрывов данных и проблем с остатками моделей. Проведено сравнительный анализ качества прогнозов построенных моделей. Приведенный 
алгоритм позволил установить оптимальную модель SARIMA, которая включает сезонные параметры и фиктивные переменные структурного разрыва. 

Ключевые слова: модель авторегрессии, прогноз, стационарность, структурный разрыв, фиктивная переменная, автокорреляция, гетероскедастич-
ность. 
The paper deals with creating an optimal model of non-stationary time series with adequate static features and high prediction options. The daily statistic data on 
the hryvnia to US dollar interbank exchange rate form the information basis of the model. The deterministic and stochastic components are studied to determine 
the type of the series stationarity. The expediency of smoothing and leveling time series with seasonality, cyclic recurrence, and trend is tested. Autoregressive 
integrated moving average (ARIMA) and autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) models are developed for the initial data. The model residues are 
analyzed and model adequacy is tested. The conditions for using dummy variables for eliminating the data structural breaks and model residue problems are 
studied. The algorithm proposed allows determining the SARIMA optimal model, which includes the seasonality parameters and the structural break dummy 
variables. 

Key words: autoregression model, forecast, stationary process, structural break, dummy variable, autocorrelation, heteroscedasticity. 
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О. С. МЕЛЬНИК, В. О. КОЗАРЕВИЧ, А. О. РЕШЕТНИК 

ПРОГРАМУВАННЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРНИХ МІКРО- ТА НАНОСХЕМ 

Застосування великих інтегральних схем (ВІС) в цифрових мікро- і наноелектронних пристроях дозволяє істотно поліпшити їх експлуатаційні можливості, 
в першу чергу підвищити надійність і швидкодію, понизити споживану потужність і габаритні розміри. Проте розробка ВІС є тривалим і дорогим проце-
сом, який економічно виправданий тільки при досить великому обсязі випуску готових виробів. Підвищення спеціалізації ІС при поліпшенні вказаних ви-
ще показників вступає в протиріччя з їх універсальністю, що розширює їх необхідну номенклатуру і зменшує обсяг випуску кожного окремого типономіна-
лу. Останнє веде до подорожчання продукції. Усунути вказане протиріччя між спеціалізацією і універсальністю можна шляхом розробки ВІС, алгоритми 
роботи яких можуть бути змінені за бажанням розробника конкретної апаратури, тобто, шляхом створення логічних схем, що настроюються або програму-
ються. Запропоновані автоматизовані методи програмування мультиплексорних мікро- та наносхем для відтворення логічних функцій декількох аргумен-
тів. На сучасних комп’ютерних системах було реалізовано моделювання та верифікацію запропонованих пристроїв. 

Ключові слова: мікро- та наносхеми з програмованими структурами, мультиплексор, автоматизоване проектування. 
Применение больших интегральных схем (БИС) цифровых микро - и наноэлектронных устройствах позволяет существенно улучшить их эксплуатационные воз-
можности, в первую очередь повысить надежность и быстродействие, снизить потребляемую мощность и габаритные размеры. Однако разработка БИС является 
длительным и дорогостоящим процессом, который экономически оправдан только при достаточно большом объеме выпуска готовых изделий. Повышение спе-
циализации ИС при улучшении указанных выше показателей вступает в противоречие с их универсальностью, что расширяет их необходимую номенклатуру и 
уменьшает объем выпуска каждого отдельного типономинала. Последнее ведет к удорожанию продукции. Устранение противоречий между специализацией и 
универсальностью достигается путем разработки мультиплексорных БИС, необходимые алгоритмы работы которых программируются разработчиком электрон-
ной аппаратуры. Предложены автоматизированные методы программирования мультиплексорных микро- и наносхем для воспроизведения логических функций 
нескольких аргументов. На современных компьютерных системах были реализированы моделирование и верификация предложенных устройств. 

Ключевые слова: микро- и наносхемы с программируемыми структурами, мультиплексор, автоматизированное проектирование. 
The increasing specialization of large-scale integrated circuits (LSI) with improved performance and reliability is always at odds with their versatility, which ex-
pands the required range and reduces the amount of release of each individual toponomy. Elimination of contradictions between specialization and versatility is 
achieved through the development of multiplexing LSI, which necessary algorithms are programmed by the developer of electronic equipment. The use of LSI in 
digital micro - and nanoelectronic devices can significantly improve their operational capabilities, primarily to improve reliability and performance, reduce 
power consumption and overall dimensions. However, the development of LSI is a lengthy and costly process, which is economically justified only if the volume 
of finished products is sufficiently large. Increasing specialization of IP while improving the above indicators is always in conflict with their versatility, which 
expands the required range and reduces the amount of production of each individual part type. The latter leads to an increase in the production cost. Automated 
methods for programming multiplexing micro- and nanocircuits to produce logical functions of multiple arguments are presented. The proposed devices have 
been simulated and verified using modern computer systems. 

Key words: micro- and nanocircuits with programmable structures, multiplexer, computer-aided design. 
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А. М. НАЗАРЕНКО 

МЕТОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИФРАКЦИИ УПРУГИХ ВОЛН 

Пропонуються добре обумовлені алгоритми, засновані на методі енергетичного моделювання дифракції пружних хвиль на кінцевих і періодичних гра-
тах і зводяться до рішення сингулярних інтегральних рівнянь на замкнутих і розімкнутих контурах. Інтегральні уявлення переміщень дифрагованого 
хвильового поля будуються виходячи з теореми взаємності робіт для двох різних особистих станів механічної системи. Запропоновано ефективний 
метод виділення сингулярних ядер, який значно прискорює збіжність виникаючих функціональних рядів в разі періодичної системи неоднорідностей. 
Чисельна реалізація рішення сингулярних інтегральних рівнянь (СІП) проведена методами дискретних особливостей та механічних квадратур. 

Ключові слова: метод енергетичного моделювання, дифракція пружних хвиль, кінцева і періодична решітки, сингулярні інтегральні рівняння, метод 
дискретних особливостей, метод механічних квадратур. 
Предлагаются хорошо обусловленные алгоритмы, основанные на методе энергетического моделирования дифракции упругих волн на конечных и периоди-
ческих решётках и сводящиеся к решению сингулярных интегральных уравнений на замкнутых и разомкнутых контурах. Интегральные представления пе-
ремещений дифрагированного волнового поля строятся исходя из теоремы взаимности работ для двух различных состояний механической системы. Пред-
ложен эффективный метод выделения сингулярных ядер, который значительно ускоряет сходимость возникающих функциональных рядов в случае перио-
дической системы неоднородностей. Численная реализация решения сингулярных интегральных уравнений (СИУ) проведена методами дискретных осо-
бенностей и механических квадратур. 

Ключевые слова: метод энергетического моделирования, дифракция упругих волн, конечная и периодическая решётки, сингулярные интегральные 
уравнения, метод дискретных особенностей, метод механических квадратур. 
Well-conditioned algorithms based on the method of energy modeling of diffraction of elastic waves on finite and periodic grids and reduced to solving singular inte-
gral equations on closed and open contours are presented. Integral representations of the diffracted field displacements are derived using the reciprocal work theorem 
for two different states of the mechanical system. An efficient method for distinguishing singular kernels that allows to accelerate significantly the convergence of the 
function series in the case of periodic nonhomogeneity system is proposed. The singular integral equations are solved numerically by the methods of discrete singulari-
ties and mechanical quadratures. 

Key words: method of energy modeling, diffraction of elastic waves, finite and periodic grid, singular integral equations, method of descrete singularities, 
method of mechanical quadratures. 



УДК 656.56/681.5:004.78 

Л. И. НЕФЕДОВ, М. В. ШЕВЧЕНКО 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТРОЙСТВ КОММУТАЦИИ, СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ СИНТЕЗЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Розглядається чотирирівнева структура системи моніторингу регіонального газопостачання та особливості її топологічного синтезу. Результати розробки та 
досліджень можуть бути використані при структурно-топологічному синтезі системи моніторингу регіонального газопостачання, оскільки дозволяють ви-
значити місця розміщення для пристроїв комутації, збору та передачі інформації. Запропоновані критерії та обмеження для реалізації методу дозволяють 
підвищити ефективність прийняття рішень за рахунок зниження витрат на топологічний синтез. 

Ключові слова: метод, топологія, синтез, моніторинг, регіональне газопостачання. 
Рассматривается четырехуровневая структура системы мониторинга регионального газоснабжения и особенности ее топологического синтеза. Результаты разработки и исследо-
ваний могут быть использованы при структурно-топологическом синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения, поскольку позволяют определить места размеще-
ния для устройств коммутации, сбора и передачи информации. Предложенные критерии и ограничения для реализации метода позволяют повысить эффективность принятия ре-
шений за счет снижения затрат на топологический синтез. 

Ключевые слова: метод, топология, синтез, мониторинг, региональное газоснабжение. 
The article is devoted to solving one of the problems of regional gas monitoring system synthesis. The structure of the regional gas monitoring system is hierarchical. 
On the lower level of the hierarchy are the measurement tools that allow you to monitor performance. On the second level of the hierarchy are devices to collect and 
transmit information, and collect data from the measuring instruments. At the third level, there are devices that provide switching and support for communication pro-
tocols. When performing structural-topological synthesis of a hierarchical system, determining the locations of information collection and transmission devices and 
switching devices is one of the primary subtasks. In addition, it is necessary to determine the list of measuring devices that will connect to each of the devices collect-
ing and transmitting information and the lists of information collection and transmission devices to be connected to the switching device. A method to solve these sub-
tasks that allows taking into account the vagueness of the source data by using interval estimates and choosing a rational option depending on the specific situation is 
proposed in the article. The proposed method allows improving the efficiency of the regional gas monitoring system by considering the regional gas monitoring system 
as a multilevel structure. The cost of the topological synthesis when connecting measuring instruments can also be reduced. 

Key words: method, topology, synthesis, monitoring, regional gas supply. 
 
 

УДК 629.429.3:621.313 

О. М. ПЕТРЕНКО, Б. Г. ЛЮБАРСЬКИЙ, М. Л. ГЛЄБОВА 

АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 
НА ОСНОВІ РІШЕННЯ РІВНЯННЯ ГАМІЛЬТОНА-ЯКОБІ-БЕЛЛМАНА 

У даній роботі розроблено алгоритм рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана для задачі руху електрорухомого складу на ділянці шляху із заданим 
профілем і графіком руху, що дозволяє створити експертну систему управління рухом. Особливостями цього алгоритму є застосування штрафних функцій 
для опису обмежень, що накладаються графіком руху: досягнення потягом кінцевого пункту за заданий час руху, обмеження швидкості на ділянках шляху. 

Ключові слова: експертні системи ведення транспортного засобу, алгоритм рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана, штрафні функції, опір 
руху, витрати енергії при русі електрорухомого складу. 
В данной работе разработан алгоритм решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана для задачи движения электроподвижного состава на участке 
пути с заданным профилем и графику движения, который позволяет создать экспертную систему управления движением. Особенностями этого алго-
ритма является применение штрафных функций для описания ограничений, накладываемых графиком движения: достижения поездом конечного 
пункта за заданное время движения, ограничение скорости на участках пути. 

Ключевые слова: экспертные системы ведения транспортного средства, алгоритм решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана, штрафные 
функции, сопротивление движению, затраты энергии при движении электроподвижного состава. 
To solve the problem of optimal motion an expert system of conducting an electric rolling stock on a track section is created. The system allows to determine the best modes 
of the variation of the rolling stock motion on the basis of the criterion of energy consumption for a given average speed. An optimal average speed is selected based on the 
expert systems of reference vehicle on a section of the route at different average speeds and an integrated efficiency criterion. In this paper, an algorithm for solving the Ham-
ilton-Jacobi-Bellman equation for the problem of motion of an electric rolling stock on a track section with a given profile and motion graphics is developed, which allows to 
create an expert traffic control system. The feature of this algorithm is the use of penalty functions to describe the restrictions imposed by the timetable, namely, the prede-
termined time for reaching the destination point by the train, the speed limit on the road sections, as well as the lack of downtime during the train motion. A unified penalty 
function approach is also used for imposing restrictions on the clutch. This approach allows to reduce significantly the computing time and standardize (simplify) the energy 
cost calculations. 

Key words: expert systems of conducting vehicle, an algorithm for solving the Hamilton-Jacobi-Bellman equation, penalty function, movement resistance, en-
ergy costs when driving electric rolling stock. 
 
 

УДК 629.7.05 

Ю. А. ПЛАКСІЙ 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТРЬОХЧАСТОТНОЇ ТРИГОНОМЕТРИЧНОЇ КВАТЕРНІОННОЇ МОДЕЛІ ОБЕРТАННЯ 
ТВЕРДОГО ТІЛА. ДРУГИЙ ТИП МОДЕЛІ 

Запропонований новий тип неперервної моделі обертання твердого тіла, оснований на трьохчастотному представленні кватерніона орієнтації в функціях 
кутів, що одномоментно змінюються у часі. Побудовані аналітичні залежності для квазікоординат на такті обчислень параметрів орієнтації і компонент 
кватерніона, що відповідають такому обертальному руху. Для декількох наборів параметрів отримані чисельні реалізації моделі. Результати представлені у 
формі залежностей квазікоординат від часу і траєкторій у конфігураційному просторі параметрів орієнтації. Запропонована модель може бути застосована 
в якості еталонної для оцінювання похибок алгоритмів визначення орієнтації в безплатформених системах. 

Ключові слова: кватерніон, орієнтація, еталонна модель, квазікоординати, траєкторії у конфігураційному просторі. 
Предложена новая непрерывная модель вращения твердого тела, основанная на обобщенном представлении модельного кватерниона ориентации в 
функциях углов, одновременно линейно изменяющихся во времени. Построены аналитические зависимости для квазикоординат на такте вычислений 
параметров ориентации и компонент кватерниона, соответствующих таким вращательным движениям. Для нескольких наборов параметров получены 
реализации модели. Результаты представлены в форме зависимостей квазикоординат от времени и траекторий в конфигурационном пространстве для 
параметров ориентации. Показано, что новая модель описывает вращение твердого тела, отличное от случая регулярной прецессии. Модель может 
быть использована в качестве эталонной для получения оценок погрешностей алгоритмов определения ориентации в бесплатформенных системах. 



Ключевые слова: кватернион, ориентация, эталонная модель, квазикоординаты, траектории в конфигурационном пространстве. 
A new continuous rigid body rotation model based on a general representation of a model quaternion of orientation in functions of the angles simultaneously linearly 
changing in time is proposed. Analytical dependences for the quasicoordinates at a step of calculations of the parameters of orientation and the components of the qua-
ternion corresponding to such rotations are constructed. The model is numerically implemented for several sets of the parameters. The results obtained are presented in 
the form of dependences of quasicoordinates on time and trajectories in the configuration space for the orientation parameters. It is shown that the new model de-
scribes the rotation of a rigid body other than the case of regular precession. The model can be used as a reference model for estimating the errors of orientation algo-
rithms in strapdown inertial navigation systems. 

Key words: quaternion, orientation, reference model, quasicoordinates, trajectories in configuration space. 
 
 

УДК 631.37 

О. Ю. РЕБРОВ 

РОЗПОДІЛ ПОТОКІВ ПОТУЖНОСТІ І ККД МЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ ПОВНОПРИВІДНОГО 
КОЛІСНОГО ТРАКТОРА 

Запропоновано метод визначення складових потоку потужності і ККД на прикладі трансмісії повнопривідного колісного сільськогосподарського трактора. 
Метод передбачає на основі попередньо розрахованих часток потужності в місці розгалуження потоку потужності від двигуна до ведучих мостів трактора 
визначити ККД трансмісій в режимах роботи при наявності і відсутності циркуляції потужності. Для практичних розрахунків також встановлений взаємо-
зв’язок часток потужності в місці розгалуження потоку потужності з частками потужності безпосередньо на колесах ведучих мостів трактора. 

Ключові слова потужність, потік потужності, приводи ведучих мостів трактора, трансмісія трактора. 
Предложен метод определения составляющих потока мощности и КПД на примере трансмиссии полноприводного колесного сельскохозяйственного трак-
тора. Метод предполагает на основе предварительно рассчитанных долей мощности в месте разветвления потока мощности от двигателя к ведущим мостам 
трактора определить КПД трансмиссии в режимах работы при наличии и отсутствии циркуляции мощности. Для практических расчетов также установлена 
взаимосвязь долей мощности в месте разветвления потока мощности с долями мощности непосредственно на колесах ведущих мостов трактора. 

Ключевые слова: мощность, поток мощности, приводы ведущих мостов трактора, трансмиссия трактора. 
The article presents a method for determining the components of the power flow and efficiency on the example of the transmission of an all-wheel drive farm tractor. 
The method involves determining the efficiency of the transmission in the modes with and without power circulation using the pre-calculated fractions of power at the 
point of the power flow branching from the engine to the drive axles of the tractor. For practical calculations the interrelation of the power fraction at the branching 
point of the power flow with the power fraction on the tractor drive axles is determined. The approach presented in this paper can be used to justify the methods of 
transmuting the power from the tractor engine to the agricultural machine not only through the tractor chassis system, but also directly to the working bodies or chassis 
system of the implement, which seems to be perspective from the standpoint of increasing the efficiency of the machine-tractor unit as a whole. 

Key words: power, power flow, tractor axle drives, tractor transmission. 
 
 

УДК 629.7.085.24 

В. А. СЕРЕДА 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАКТНЫХ НАЗЕМНЫХ ПУСКОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ЗАПУСКА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Сформульовано проблематику введення в політ з поверхні безпілотного літального апарату за рахунок зовнішньої енергетики. Записана корисна функція, а 
також загальні та приватні управляючі параметри наземних пускових пристроїв (НПУ). Наведено кінематичні схеми НПУ різноманітного типу, що отрима-
ні в результаті модернізації. Описано комплексно-сполучена модель катапульт, що становить основу методу оптимізації. Викладено принцип параметрич-
ного пошуку закону розподілення тягового зусилля шляхом нормування роботи розширення в певному інтервалі. 

Ключові слова: пусковий пристрій, корисна функція, параметрична оптимізація, характеристичний критерій, керуючі параметри, комплексна мо-
дель. 
Сформулирована проблематика ввода в полет с поверхности беспилотного летательного аппарата за счет внешней энергетики. Записана полезная функция, 
а также общие и частные управляющие параметры наземных пусковых устройств (НПУ). Приведены кинематические схемы НПУ различного типа, полу-
ченные в результате модернизации. Описана лежащая в основе метода оптимизации длины направляющей комплексно-сопряженная модель катапульт. Из-
ложен принцип параметрического поиска закона распределения тягового усилия путем нормирования работы расширения в определенном интервале. 

Ключевые слова: пусковое устройство, полезная функция, параметрическая оптимизация, характеристический критерий, управляемые параметры, 
комплексная модель. 
The problems of launching an unmanned aerial vehicle (UAV) from the surface using external energy are formulated. The general shortcoming of modern ground 
launching devices (GLD) is a significant length of the UAV acceleration. Using intensive methods for improving dynamic performance of GLDs is ineffective. The 
goal is to develop the methods of optimization of dynamic characteristics of GLDs. To this end a useful function, as well as general and specific control parameters of 
ground catapults are derived. Cinematic schemes for GLD of different types, obtained by modernizing the timing drive or transmission gear ratio are presented. We 
describe the complex conjugate model of pneumatic catapult underlying the optimization method family. The principle of parametric determination of the law of 
distribution of traction by normalizing the expansion work in a certain range is discussed. The software for implementing the optimization algorithm using machine 
methods is proposed. The capacities of the design tools are presented in the form of a phase cut of a pneumatic GLD calculation domain. The comparative analysis of 
the results of optimization of different types of catapults obtained by modernizing their transmission or drive is carried out. 

Key words: launching device, useful function, parameter optimization, characteristic criteria, control parameters, complex model. 
 
 

УДК 519.6; 532.5 

Д. И. ЧЕРНИЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕЙ 

Розглянуто обчислювальні технології, які пов’язані із проблемою апроксимації неперервних границь впорядкованою системою дискретних вихорів в зада-
чах моделювання плоских нестаціонарних течій. Метод та алгоритм  призначено для обчислень неперервних характеристик (багатозначних функцій) в об-
ласті їх визначення, майже до границі області, яка є  лінією розриву її неперервних значень. Пропонований метод і алгоритм перетворення системи дискре-
тних особливостей універсальні для границь довільної геометрії («гіллясті» контури, замкнуті контури). Результати перетворень дозволяють обчислювати 
кінематичні і динамічні характеристики для відривних течій, з урахуванням виникнення нових елементів границь в точках відриву. 

Ключові слова: метод дискретних вихорів, метод дискретних особливостей, обчислювальні технології. 



Рассмотрены вычислительные технологии для разрешения проблемы (метода дискретных вихрей), связанной с аппроксимацией непрерывных границ упо-
рядоченной системой дискретных вихрей в задачах моделирования  плоских нестационарных течений. Метод и алгоритм предназначены для вычисления 
непрерывных характеристик (определяемых через неоднозначные функции) в области их определения  вплоть до ее границ, являющихся естественными 
линиями разрыва непрерывных характеристик. Предлагаемый метод и алгоритм преобразования системы дискретных особенностей универсальны для гра-
ниц произвольной геометрии («ветвистые» контура, замкнутые контура). Результаты преобразований позволяют вычислять кинематические и динамиче-
ские характеристики для отрывных течений, с учетом возникновения новых элементов границ в точках отрыва. 

Ключевые слова: метод дискретных вихрей, метод дискретных особенностей, вычислительные технологии. 
Computing technologies for approximating continuous boundaries by an ordered system of discrete vortices in the problems of modeling flat transient flows using dis-
crete vortices method is considered. The method and algorithm developed allow computing continuous characteristics determined by multivalued functions in their 
domains up to the boundaries, which are the natural separation lines of the continuous characteristics. The method and algorithm for transforming discrete singularities 
proposed in the paper can be applied for the boundaries of arbitrary geometry, e.g. branching contours or closed loops. The relations obtained allow computing kine-
matic and dynamic characteristics for separated flows taking into account the new boundary segments arising at the separation points. 

Key words: method of discrete vortices method of discrete singularities, computing technology. 
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С. А. ШЕВЧЕНКО, С. А. ВАЛИВАХИН, А. Л. ГРИГОРЬЕВ, М. С. СТЕПАНОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАНЖЕТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА 
ДЛЯ АГРЕГАТОВ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

При використанні лінійних диференційних рівнянь пружної деформації тонкостінної циліндричної оболонки змінної товщини досліджено пружно-
деформований стан фторопластової манжети із конічними боковими поверхнями. Розроблено розрахунковий метод для визначення контактної сили між 
манжетою та циліндричною поверхнею втулки або штока, котрий враховує проникнення тиску газу або мастила углиб зазору, що ущільнюється, а також 
метод розрахунку контактної сили між манжетою та пружиною, що має пелюсткову форму. Запропоновані уточнені формули для оцінювання сили тертя у 
рухомих ущільненнях, які пропонується використати конструктору на стадії ескізного проектування вузла. 

Ключові слова: манжетне ущільнення, пружність манжети, контактна задача, витоки газу, коефіцієнт тертя фторопласту, пелюсткова пружина, сухе 
та в’язке тертя, сила тертя у манжеті. 
При использовании линейных дифференциальных уравнений упругой деформации тонкостенной цилиндрической оболочки переменной толщины исследо-
вано статическое напряженно-деформированное состояние фторопластовой манжеты с коническими боковыми поверхностями, применяемой для уплотне-
ния клапана и поршней регулятора давления газа ракетного двигателя. Поставлена и решена одномерная задача аэроупругости, возникающая при анализе 
контакта между фторопластовой манжетой и цилиндрической стенкой из металла, на основе чего разработан метод расчета эффективного зазора и утечек 
газа через данное уплотнение. Разработан новый расчетный метод для определения контактной силы между манжетой и цилиндрической поверхностью 
втулки или штока, который учитывает проникновение давления газа или смазки вглубь уплотняемого зазора. Исследованы теоретические закономерности 
упругопластической деформации лепестков распорной пружины и разработан метод расчета давления, оказываемого лепестками на стенку фторопластовой 
манжеты. Описаны методы экспериментального исследования трения и утечек газа в манжетах, а также результаты испытаний, уточняющие известные за-
висимости трения от уплотняемого давления и скорости скольжения фторопласта. Предложены новые формулы для оценки силы трения в подвижных уп-
лотнениях, которые предлагается использовать конструктору на стадии эскизного проектирования узла. В этих формулах учитываются упругие и пластиче-
ские характеристики фторопласта – модуль Юнга и твердость по Бринеллю. 

Ключевые слова: манжетное уплотнение, упругость манжеты, контактная задача, утечки газа, коэффициент трения фторопласта, лепестковая пру-
жина, сухое и вязкое трение, сила трения в манжете. 
The stress-strained state of a PTFE lip seal with conic side surfaces applied to seal the valve and piston of a rocket engine gas pressure regulator is studied using linear 
differential equations of elastic deformations of a thin cylindrical shell. The one-dimensional aero elasticity problem arising in the analysis of PTFE lip seal and metal 
cylindrical wall contact is set and solved. Based on the problem a method for computing the effective clearance and gas leakage through the seal is developed. A new 
computing method for determining the contact force between the lip seal and the cylindrical surface of the sleeve or rod taking into account the penetration of gas 
pressure or lubrication inside the sealed gap is proposed. The theoretical laws of elastic-plastic deformation of fingers of a finger spring are studied; the method for 
calculating the pressure of the fingers on the wall of the PTFE lip seal is developed. The methods of experimental study of friction and gas leakage through a seal as 
well as the test results specifying the known dependencies of friction on the sealing pressure and sliding speed of PTFE are presented. New formulas for estimating the 
friction force in a flexible seal, which can be used at the stage of unit conceptual design, are proposed. The formulas take into account the elastic and plastic properties 
of PTFE, namely, the Young’s modulus and the Brinell hardness number. 

Key words: sealing ring, sealing ring elasticity, contact problem, gas leakage, PTFE friction coefficient, finger spring, dry and viscous friction, the friction 
force in the cuff. 
 
 


