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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація:  101 с., 17 рис., 1 табл., 1 додаток, 40 джерел. 

Актуальність. Одним із сучасних ефективних методів аналізу різноманітних 

наукових даних є метод комп'ютерної візуалізації цих даних, який знаходить широке 

застосування як в теоретичних, так і в експериментальних дослідженнях.  

За результатами наукового аналізу сучасного стану розвитку інтелектуальних 

інформаційних технологій, можна зробити висновок, що візуалізація як новітня 

інтелектуально-інформаційна технологія (де базовою компонентою і механізмом дії 

є принцип образної обробки інформації) активно розвивається. Ідеологія розвитку 

комп’ютерних систем принципово нового типу, які працюють переважно не на рівні 

обробки цифрової (символьної) інформації, а оперують образами почала 

формуватися в 90-і роки ХХ століття. 

Дж. Кларк, який 1981 року організував компанію «Silicon Graphics Intl» (SGI) 

написав програмну наукову роботу, яка була опублікована багатьма університетами 

світу. Завдання, визначене вченим, виражалась в такому – допомогти людині за 

комп’ютером працювати у світі візуальних образів.  

Останнім часом спостерігається тенденція до об’єднання зусиль та інтеграції 

наукових досліджень і практичних розробок інтелектуально-інформаційних систем 

візуалізації в міжнародному масштабі. Так, американське аерокосмічне агентство 

(NASA) ще декілька років назад опублікувало офіційний документ із зверненням до 

організацій, які хотіли б прийняти участь в новому проекті по створенню 

багатокористувацького онлайнового всесвіту, тобто своєрідного віртуального 

штучного простору. 

Візуалізація просторових даних використовується в основному в задачах 

наукової візуалізації. Наукова візуалізація – це створення графічних образів, які в 

максимально інформативній формі відтворюють значущі аспекти досліджуваного 

процесу чи явища. При цьому великий обсяг результатів моделювання подається в 

компактній формі, яка легко сприймається. Подання у вигляді графічних образів 

дозволяє досліднику побачити досліджувану систему або процес зсередини, що було 

б неможливим без візуалізації. 
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Задача моделювання та візуалізації роботи розділювача намагнічених тіл, які 

рухаються в просторі і можуть обертатися є важливою прикладною задачею, яка на 

сьогодні не вирішена. 

Наведені міркування обґрунтовують актуальність обраної тематики 

дослідження.  

Мета дослідження – розроблення прикладного програмного забезпечення 

візуалізації динаміки розподілювача намагнічених тіл з шести ступенями вільності, 

що забезпечує зменшення витрат на видобування залізної руди шляхом сегрегації 

руди з високим вмістом металу на стадії видобування в кар’єрі. 

 Мета дисертаційної роботи визначає необхідність розв’язання таких завдань: 

- виконання аналізу предметної області; 

- аналіз технологій візуалізації даних; 

- побудова математичної моделі руху намагніченого тіла з шести ступенями 

вільності в зовнішніх гравітаційному та магнітному полях; 

- дослідження та обрання методів та засобів реалізації; 

- розроблення алгоритмів та проектування програмного забезпечення; 

- реалізація розроблених алгоритмів у вигляді програмного забезпечення 

візуалізації динаміки розділювача намагнічених тіл з шести ступенями 

вільності. 

Об’єкт дослідження – процеси створення прикладних програмних систем 

візуалізації даних. 

Предмет дослідження – методи і засоби програмної реалізації систем 

візуалізації динаміки об’єктів з шести ступенями вільності.  

Методи дослідження. Для досягнення поставлених завдань використано   

методи аналізу, синтезу, математичного моделювання, чисельних методів, 

моделювання інформаційних систем, об’єктно-орієнтованого аналізу і 

програмування. 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті розв’язання завдання 

дисертаційного дослідження отримано такі нові наукові результати: сформульовано 
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критерії класифікації технологій візуалізації даних та згідно сформульованих 

критеріїв виконанно класифіувцію технологій візуалізації даних. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть 

бути використані при створенні прикладних програмних систем візуалізації даних 

динамічних систем предметних областей охорони здоров’я, економічної, 

промислової сфер тощо.  

Цінними для практики є такі результати дисертаційного дослідження:  

- класифікація технологій візуалізації даних, що дало змогу систематизувати 

існуючі технології візуалізації даних;  

- алгоритми візуалізації даних, що дало змогу реалізувати прикладну 

програмну систему візуалізації моделювання динамічних систем;  

- розроблена прикладна програмна система візуалізації динаміки 

розподілювача намагнічених тіл з шести ступенями вільності, що 

забезпечує зменшення витрат на видобування залізної руди шляхом 

сегрегації руди з високим вмістом металу на стадії видобування в кар’єрі. 

 Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані у дисертації, 

одержані здобувачем особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

апробовані на таких конференціях: IV International Scientific and Practical Conference 

"Methodology of Modern Research" (Dubai, UAE, 31.03.2018); I міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні 

інформаційні технології та системи в управлінні» (м. Київ, 19-20 квітня 2018 р.); ІІІ 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-Хмельницький, 30 

квітня 2018 р.); щорічній (2018) науковій конференції викладачів та студентів НТУУ 

"КПІ ім.І Сікорського".  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 3 

наукових працях, із них: 2 – одноосібні; 1 стаття – у закордонному науковому 

журналі (індексується в міжнародних наукометричних базах даних) [1]; 2 публікації 

– матеріали конференцій [2, 3]. 
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ДИФЕРЕНЦІЙНІ РІВНЯННЯ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, 

ДИНАМІКА, НАМАГНІЧЕНІ ТІЛА, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
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ABSTRACT 

Relevance. One of the modern effective methods for analyzing various scientific 

data is the computer visualization of these data, which is widely used both in theoretical 

and experimental studies. 

According to the results of scientific analysis of the current state of development of 

intellectual information technologies, we can conclude that visualization as the latest 

intellectual and information technology (where the basic component and mechanism of 

action are the principle of figurative processing of information) are at the initial stage of 

their development. The ideology of the development of computer systems of a 

fundamentally new type, which work mainly not on the level of processing of digital 

(symbolic) information, but operating images began to form in the 90 years of the 

twentieth century. 

J. Clark, who in 1981 organized the company "Silicon Graphics Intl" (SGI), wrote a 

programmatic scientific work that was published by many universities in the world. The 

task defined by the scientist was expressed in this way - to help a person by the computer 

to work in the world of visual images. 

Recently, there has been a tendency to combine efforts and the integration of 

scientific research and practical developments of intellectual-information visualization 

systems on an international scale. So, the American Space Agency (NASA) published 

several years ago an official document addressing organizations that would like to 

participate in a new project to create a multiplayer online universe, that is, a virtual virtual 

space. 

Visualization of spatial data is used mainly in the tasks of scientific visualization. 

Scientific visualization is the creation of graphic images that, in the most informative 

form, reproduce the significant aspects of the investigated process or phenomenon. In this 

case, a large amount of simulation results are presented in a compact, easily perceived 

form. Representation in the form of graphic images allows the researcher to see the 

investigated system or process from the inside, which would be impossible without 

visualization. 
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The task of simulating and visualizing the work of a magnetized body divider that 

moves in space and can rotate is an important application problem, which is still 

unresolved. 

The above considerations substantiate the relevance of the chosen research topic. 

The purpose of the study is to develop application software for visualizing the 

dynamics of a magnetised body distributor with six degrees of freedom, which reduces the 

cost of extraction of iron ore by segregation of high-metal ore at the mining stage in a 

quarry. 

The purpose of the dissertation paper determines the necessity of solving the 

following tasks: 

- the analysis of the subject area; 

- analysis of data visualization technologies; 

- construction of mathematical model of motion of a magnetized body with six 

degrees of freedom in external gravitational and magnetic fields; 

- research and selection of methods and means of implementation; 

- development of algorithms and software design; 

- implementation of developed algorithms in the form of software visualization of 

dynamics of a magnetized body separator with six degrees of freedom. 

Object of research - the processes of creating application software data 

visualization systems. 

Subject of research - methods and means of software implementation of systems 

visualization of the dynamics of objects with six degrees of freedom. 

Research methods. To achieve the tasks, methods of analysis, synthesis, 

mathematical modeling, numerical methods, information systems modeling, object-

oriented analysis and programming are used. 

 Scientific novelty of the obtained results. As a result of solving the problem of 

the dissertation research, the following new scientific results were obtained: the criteria for 

classification of data visualization technologies were formulated and, according to the 

formulated criteria, the classification of the data visualization technologies has been 

satisfactorily fulfilled. 
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The following results of a dissertation study are valuable for practice: 

- the classification of data visualization technologies that made it possible to 

systematize existing data visualization technologies; 

- algorithms for data visualization, which enabled to implement applied software 

visualization systems for dynamic systems simulation; 

- an application software system for visualizing the dynamics of a magnetized 

body distributor with six degrees of freedom has been developed, which reduces 

the costs of extracting iron ore by segregation of high-metal ore at the mining 

stage in the quarry. 

Personal applicant's fee. All scientific results presented in the dissertation are 

obtained by the competitor personally. 

Approbation of the results of the dissertation. The main results of the dissertation 

work were tested at the following conferences: IV International Scientific and Practical 

Conference "Methodology of Modern Research" (Dubai, UAE, 31.03.2018); I 

International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Postgraduates and 

Students "Modern Information Technologies and Systems in Management" (Kyiv, April 

19-20, 2018); III International Scientific and Practical Internet Conference "Problems and 

Prospects for the Development of Modern Science in European and Asian Countries" 

(Pereyaslav-Khmelnytsky, April 30, 2018); annual (2018) scientific conference of teachers 

and students of NTUU "KPI im.I Sikorsky". 

Publications The main results of the dissertation research are published in 3 

scientific works, among them: 2 - individual; 1 article - in a foreign scientific journal 

(indexed in international science-computer databases) [1]; 2 publications - conference 

materials [2, 3]. 

 

DIFFERENTIAL EQUATIONS, VISUALIZATION, MATHEMATICAL MODEL, 

DYNAMICS, MAGNETIZED BODIES, MAGNETIC FIELD, SOFTWARE.  
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ВСТУП 

Зменшення затрат на сепарацію залізної руди є однією з основних проблем для 

компаній, що займаються видобуванням металу. Збагаченням руди називається 

операція, що збільшує вміст заліза або знижує вміст шкідливих домішок в руді. 

Збагачення дозволяє істотно підвищити вміст заліза в шихті доменних печей, 

поліпшити умови відновлення заліза, зменшити вихід шлаку, покращуючи тим 

самим хід печі і знижуючи витрату коксу при зростаючій продуктивності. 

Встановлено, що в середніх умовах плавки підвищення вмісту заліза в шихті на 1% 

дозволяє збільшити продуктивність печі на 2-2,5% при зниженні питомої витрати 

коксу на 2-2,5%. Сировиною для залізорудних концентратів є магнетитові, 

гематитові, гематитомагнетитові та сидеритові руди. Найбільш поширеною групою 

руд є магнетитові кварцити. Основним рудним мінералом в них є магнетит Fe3O4 і в 

незначній мірі присутні гематит, мартит Fе2О3 і сидерит FeCO3. Порожня порода 

представлена кварцом SiO2.  

Основним методом збагачення магнетитових руд є магнітна сепарація, а в ряді 

випадків застосовують промивання, відсадження і флотацію. Збагачення 

гематитомагнетитових, гематитових та сидеритових руд здійснюють за 

комбінованими магнітно-гравітаційними, магнітно-флотаційними та гравітаційними 

схемами. Відходи збагачення можуть бути використані для отримання щебеню, 

піску, в ряді випадків для отримання супутніх корисних компонентів, кольорових і 

рідкісних металів.  

Найдревнішим способом збагачення руд є мийка, в ході якої на роздроблену 

руду в обертовому барабані направляється сильний струмінь води, здатний 

відокремити глинисту пусту породу від рудної речовини. На концентраційних 

столах, в вілсаджувальних машинах для поділу рудних мінералів і порожньої 

породи використовується відмінність густини цих компонентів руди: 2,65 г/см
3
 для 

кварциту і 5,26 г/см
3
 для гематиту. Збагачення руди флотацією засноване на 

неоднакових гідрофільності та гідрофобності мінералів. Найбільшого поширення 

набув метод магнітної сепарації руди, коли подрібнену руду пропускають через 
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магнітне поле. Питома магнітна сприйнятливість магнетиту висока (до 97350 * 10
-6

 

см
3
/г), в той час як кварц відноситься до діамагнетиків (-0,47 * 10

-6
 см

3
/г).  

Вдосконалення існуючих та розроблення нових технологій збагачення руди є 

важливою науково-технічною задачею, вирішення якої крім економічного ефекту 

має велике екологічне значення, оскільки металургія традиційно є енерговитратним 

виробництвом.  

Численні дослідження указують, що 90% інформації людина сприймає через 

зір; значно швидше сприймається візуальна інформація, порівняно з текстовою; 

продуктивність людини, яка працює з візуальною інформацією, вища на 17%. 

Наведені факти, серед іншого, обґрунтовують перспективність використання 

візуальних систем моделювання та представлення даних в найрізноманітніших 

сферах: економіці, виробництві, наукових дослідженнях, соціальній сфері. Особливо 

ефективно візуалізація використовується при відображенні природно невидимої 

інформації (наприклад, розподілу густини населення, просторового розподілу 

електромагнітного поля, температури, густини, траєкторії руху різноманітних тіл 

тощо).  

Вивчення зображень дозволяє досліджувати просторові структури об’єктів, 

покращує та полегшує розуміння закономірностей спостережуваних явищ та 

процесів, сприяє їх кращому розумінню, а отже і ефективність прийнятих рішень. 

Саме із візуалізацією (інформаційно-образними системами) пов’язується подальша 

перспектива розвитку комп’ютерної техніки, зокрема, майбутнє галузі штучного 

інтелекту. Візуалізація передбачає створення графічних образів, які максимально 

інформативно відтворюють значущі аспекти досліджуваних процесів та явищ. При 

цьому великі за обсягом результати моделювання подаються в компактній формі, 

що значно полегшує їх сприйняття та осмислення. А отже, і якість прийнятих га їх 

основі рішень.  

Наведені міркування обґрунтовують актуальність та практичне значення 

поставленої мети дослідження: розробити прикладне програмне забезпечення 

візуалізації динаміки розподілювача намагнічених тіл з шести ступенями вільності, 
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що забезпечує зменшення витрат на видобування залізної руди шляхом сегрегації 

руди з високим вмістом металу на стадії видобування в кар’єрі. 
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1 ОГЛЯД СИСТЕМ СЕПАРАЦІЇ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ 

1.1 Магнітна сепарація 

Магнітна сепарація – спосіб збагачення корисних копалин, заснований на 

використанні відмінності в магнітних властивостях (величинах магнітної 

сприйнятливості, залишкової індукції, коерцитивної сили і ін.) компонентів суміші 

(мінералів, їх зростків і ін.) величиною часток від мікрона до 150 мм в 

неоднорідному постійному або змінному магнітному полях. 

У практиці збагачення проводиться переважно в постійних неоднорідних 

магнітних полях і є основним методом збагачення залізних (для бл. 70% руд у світі і 

90% в Україні) і манґанових руд (для 90% руд в Україні). При збагаченні руд чорних 

металів дозволяє одержувати високосортні концентрати із вмістом Fe до 68%, Mn до 

43%. Вилучення магнітних мінералів в концентрат перевищує 90%. Магнітна 

сепарація застосовується також для збагачення руд кольорових і рідкісних металів, 

гірничохімічної і нерудної сировини (доводка після гравітаційного збагачення), а 

також для видалення залізовмісних домішок з матеріалів (каолінові глини, 

формувальні піски і ін.). У залежності від величини магнітної сприйнятливості 

матеріалу магнітна сепарація поділяється на сепарацію в слабких та сильних 

магнітних полях, від середовища, в якому проводиться розділення – на мокру і суху 

магнітну сепарацію. Для збільшення контрастності магнітних властивостей суміші, 

що розділяється, застосовують термообробку. [4] 

1.1.1 Основи магнітного збагачення 

При магнітному збагаченні на мінеральне зерно в неоднорідному магнітному 

полі діє магнітна сила Fмагн, яка визначається формулою: 

Fмагн = H grad(H) 

, де 

 – питома магнітна сприйнятливість, м
3
/кг; 

H grad(H) – магнітна сила поля, А
2
/м

3
. 
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На результати магнітної сепарації суттєво впливає різниця між питомими 

магнітними сприйнятливостями 1 і 2  поділюваних зерен, неоднорідність поля 

сепаратора за величиною магнітної сили і крупність частинок збагачуваної 

матеріалу. 

Відношення магнітних сприйнятливостей, поділюваних при збагаченні рудних 

і нерудних зерен 1 / 2 називається коефіцієнтом селективності магнітного 

збагачення. Для успішного поділу мінералів в магнітних сепараторах необхідно, 

щоб величина коефіцієнта селективності магнітного збагачення була не меншою 3 - 

5. 

Відповідно класифікації процесів магнітного збагачення розрізняються і 

апарати, в яких відбуваються ці процеси: 

- магнітні сепаратори; 

- дешламатори; 

- магнітогідростатичні сепаратори; 

- магнитогидродинамічні сепаратори; 

- електродинамічні сепаратори; 

- залізовідділювачі; 

- металорозділювачі; 

- пристрої для розмагнічування і намагнічування матеріалів. 

На рисунку 1.1 зображений магнітний сепаратор FTM. 
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Рисунок 1.1 – Магнітний сепаратор FTM 

Поділ мінеральних часток за магнітними властивостями може здійснюватися в 

трьох режимах: 

- режим відхилення магнітних частинок характеризується підвищеною 

продуктивністю, але зниженою ефективністю процесу; 

- режим утримання магнітних частинок характеризується високим 

витяганням магнітного компонента; 

- режим відключення магнітних частинок характеризується високою якістю 

магнітного продукту, але зниженням його вилучення. 

Сучасні магнітні сепаратори мають ефективність розділення і продуктивність 

в 5-10 разів більшу, ніж зразки середини XX століття. У порівнянні з іншими 

методами собівартість магнітної сепарації для кускових сильномагнітних матеріалів 

найнижча, для дрібнодисперсних - друга після найдешевшого методу гвинтової 

сепарації. Продуктивність сепараторів для кускових руд досягає 500 т / год, для 

тонкоподрібненого сильномагнітних - 200 т / год, слабомагнітних - 40 т / год. 

Перспективність магнітного збагачення обумовлюється безперервним 

інтенсивним розвитком технології виробництва магнітних матеріалів і техніки 
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сильних магнітних полів, параметри яких постійно поліпшуються, а собівартість 

збагачення знижується. 

Томас Едісон експериментував у 1880-х і 90-х роках з використанням магнітів 

для відокремлення залізної руди від низькосортних, непридатних руд. Його 

гігантський шахтний проект у північно-західному штаті Нью-Джерсі споживав 

величезні суми грошей, коли експерименти просували. 

Інженерні проблеми та зниження цін на залізну руду (відкриття багатих 

багатими рудними залізами Месабі в районі Великих озер) призвело до того, що цей 

винахід залишився без уваги. [5] 

На рисунку 1.2 наведений оригінальний патент Томаса Едісона на магнітний 

сепаратор. 
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Рисунок 1.2 – Оригінальний патент Томаса Едісона на магнітний сепаратор 

1.2 Електродинамічні сепаратори 

Принцип сепарації полягає в наведенні на частку провідника змінним 

магнітним полем індукційних струмів, які викликають появу магнітного моменту у 

частинки, що не володіє магнітними властивостями. Немагнітна частка взаємодіє із 

зовнішнім магнітним полем своїм наведеним магнітним моментом як звичайний 

магнетик, що має власний магнітний момент. 
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Для поліпшення якості сепарації проводиться попереднє видалення 

магнітносприйнятних мінералів, як сильномагнітних (магнетит, пірротин), так і 

слабомагнітних мінералів (гранат, гематит, ільменіт і т.д.) [6] 

На рисунку 1.3 зображений сепаратор СМБ-ДМ. 

 

 

Рисунок 1.3 - Електродинамічний сепаратор СМБ-ДМ 

Недолік таких сепараторів полягає в тому, що такі сепаратори застосовуються 

для частинок величиною 0,25 міліметрів. Тому частинки потрібно спочатку 

подрібнити перед тим, як пропускати через такий сепаратор. В цьому випадку через 

подрібнювач проходить багато каміння з низьким вмістом руди, або взагалі без неї, 

що спричиняє подорожання процесу видобутку металу.  

1.3 Рентгено-радіометричні сепаратори 

Рентгено-радіометрична сепарація - це на даний момент найдешевша, 

екологічно чиста і на даний момент найбільш ефективна технологія попереднього 
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збагачення руд, яка дозволяє підвищити якість будь-яких руд за рахунок сортування 

порожньої породи, використовуючи рентгенівське випромінювання. 

В основі рентгено-радіометричної сепарації закладений рентгено-

флуоресцентний метод, який дозволяє проводити сортування шматків руди за 

прямим змістом корисних елементів. Для металовмісних руд сепарація проводиться 

за сукупністю елементів, які є генетичними супутниками металу. 

Метод заснований на опроміненні шматків руди м'яким рентгенівським 

випромінюванням, яке викликає у шматків характеристичне випромінювання 

елементів. Вимірювання і поділ шматків здійснюється в спеціальних машинах 

(сепараторах), сортування виробляється в діапазоні крупності шматків від 20 до 200 

мм, однак наявний потенціал рентгено-радіометричної сепарації дає можливість 

застосування цієї технології в більш широкому діапазоні (від 10 до 300 мм). 

Рентгенівське випромінювання проникає всередину шматків на глибину до 1-2 

мм і тому рентгено-радіометрична сепарація менше схильна до впливу 

забрудненості і зашлакованості матеріалу. Відповідно, в більшості випадків не 

потрібно відмивання руди перед сепарацією, що особливо важливо для успішної 

роботи в холодних і сухих регіонах. [7] 

Досвід застосування рентгено-радіометричної сепарації, накопичений 

протягом останніх десятиліть на металодобувних та інших підприємствах, дозволяє 

зробити висновок про можливості, оптимальні області застосування і перспективи 

цієї технології. 

При збагаченні метловмісних руд результати сепарації залежать від їх складу. 

На одних родовищах рентгено-радіометрична сепарація може дати чіткий поділ на 

балансові і позабалансові руди, на інших можливо поділ руди на 3 класу: багата 

руда, руда із середнім вмістом (промпродукт) і позабалансових. Іноді при сепарації 

не вдається отримати хвости з забалансових (відвальних) змістом, а можна тільки 

розділити руди на багаті і бідні, наприклад, на руди для переробки на фабриці і руди 

для купчастого вилуговування. 

Впровадження рентгено-радіометричної сепарації на підприємствах з 

обмеженою продуктивністю дозволяє без її реконструкції збільшити обсяг 
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видобутку і переробки руди. При цьому частина видобутої руди відсортовуються і 

відправляється або у відвал або складується в штабель для подальшого купчастого 

вилуговування. 

На підприємствах з надлишковою потужністю рентгено-радіометрична 

сепарація має обмежене застосування. У цьому випадку доцільність використання 

рентгено-радіометричної сепарації необхідно оцінювати з урахуванням можливого 

підвищення вилучення металу (за рахунок виключення з переробки руд з вмістом 

нижче, ніж в хвостах), скорочення обсягів хвостів і хвостосховищ. 

Можливості рентгено-радіометричної сепарації на діючих родовищах з 

запасами, які не підтверджуються через через невідхилення середнього вмісту 

металу, визначаються, головним чином, потужністю чинного гірничого цеху. Якщо 

є можливість збільшити видобуток руди, то рентгено-радіометрична сепарація може 

підняти вміст у ній металу і забезпечити завантаження фабрики кондиційної рудою. 

Це може підвищити рентабельність підприємства. Однак, з огляду на те, що основні 

витрати зазвичай пов'язані з видобутком руди, а не з її переробкою, для оцінки 

ефективності заходи необхідні попередні економічні розрахунки. При обмежених 

обсягах видобутку руди застосування рентгено-радіометрична сепарація не може 

виправити становище. 

Найбільш ефективною рентгено-радіометрична сепарація може бути на нових 

підприємствах. Оцінку ефективності рентгено-радіометричної сепарації доцільно 

проводити на стадії проектування. У сприятливих умовах рентгено-радіометрична 

сепарація забезпечить зниження капіталовкладень за рахунок будівництва станцій 

меншої продуктивності і хвостосховищ меншого обсягу. Зменшаться також поточні 

витрати за рахунок зниження енергоспоживання, так як сепарація вимагає менших 

енерговитрат, ніж переробка руди на фабриці. Зниження капіталовкладень особливо 

важливо для невеликих родовищ, коли значні капіталовкладення можуть не 

окупитися. 

На рисунку 1.4 представлена схема рентгено-радіометричного сепаратору. 
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Рисунок 1.4 – Схема рентгено-радіометричного сепаратору 

Перспективи розширення області застосування рентгено-радіометричної 

сепарації пов'язані також з удосконаленням. Перші сепаратори, випущені в 90-х 

роках минулого століття, мали набагато менші можливості, ніж сучасні. Істотно 

покращилися механічна частина сепараторів, методичне і програмне забезпечення, 

з'явилася можливість враховувати більше параметрів руди, що дозволило підняти 

надійність і ефективність роботи обладнання рентгено-радіометричної сепарації. 

Однією з останніх розробок є трьохпродуктовий сепаратор. У ньому за 

рахунок 2-х рядної конструкції виконавчих механізмів можливе отримання відразу 

3-х продуктів: концентрат, промпродукт і хвости (або продуктів трьох різних 

сортів). Зазвичай в радіометричних сепараторах виходить тільки два продукти. 

Використання нового сепаратора дозволяє скоротити число очистних операцій і 

загальна кількість сепараторів. Застосування 3-х продуктових сепараторів істотно 

розширює технологічні і споживчі можливості технології рентгено-радіометричної 

сепарації. [8] 

На рисунку 1.5 зображені рентгено-радіометричні сепаратори на виробництві. 
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Рисунок 1.5 – Рентгено-радіометричні сепаратори на виробництві 

Висновки до розділу 

У цьому розділі було описано проблему сепарації залізної руди та розглянуто 

методи її здійснення. 

Було детально розглянуто найбільш часто використовувані методи сепарації 

залізної руди, такі як електродинамічна сепарація та рентгено-радіографічна 

сепарація, були досліджені їх сильні та слабкі сторони в порівнянні з 

запропонованим методом. 
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2 ОГЛЯД МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ 

Для того, щоб обчислити довжину польоту руди, потрібно розв’язати систему, 

якою описується її рух в однорідному магнітному і гравітаційному полях засобами 

чисельних методів. 

2.1 Визначення диференціального рівняння 

Диференціальним називається рівняння, в яке входять похідні невідомої 

функції. 

Приклад: 

);()( xyxy   y
dx

dy
  ,     (2.1) 

 

   







f x y

x

f x y

y

, ,
  2  .     (2.2) 

Диференціальне рівняння (ДР), що містить лише одну незалежну змінну і 

похідні за нею, називають звичайними (ДР). Це, наприклад, рівняння (1). ДР, що 

містить декілька незалежних змінних і похідні за ними, називають рівняння в 

частинних похідних 

Порядком ДР називається найвищий порядок похідної (або диференціалу), 

який входить в рівняння. Звичайне ДР (ЗДР) n-го порядку в загальному випадку має 

незалежну змінну, невідому функцію та її похідні (або диференціал) до n-го порядку 

включно: 

  F x y y y y n, , , ,...,' ' '  0 .                    (2.3) 

x - незалежна змінна; 

y - невідома функція (залежна змінна); 

y’, y’’, … , y
(n)

- похідні цієї функції. 

Диференціальне рівняння -го порядку, розв’язане відносно старшої похідної, 

може бути записано у вигляді: 

    y f x y y y yn n , , , ,...,' ' ' 1

.                 (2.4) 
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Щоб розв’язати ЗДР, необхідно мати значення залежної змінної та (або) її 

похідних при деяких значення незалежної змінної. 

Якщо ці значення задані при одному значенні незалежної змінної - така задача 

називається задачею з початковими умовами або задачею Коші. 

Якщо ці значення задаються при 2
x
  або більше значеннях незалежної змінної - 

задача називається крайовою. 

Значення залежної змінної та її похідних називаються ще додатковими 

умовами, котрі в задачі Коші називаються початковими, а в крайовій задачі - 

граничними. 

2.2 Задача Коші 

Задача Коші формулюється так. 

Нехай задане ДР  

 yxf
dx

dy
, ,                   (2.5) 

з початковими умовами y(x0) = y0. Потрібно знайти функцію y(x), що задовольняє 

дане рівняння, та початкову умову. Для одержання чисельний розв’язку цієї задачі 

спочатку обчислюють значення похідної, а потім задаючи малий приріст x, 

переходять до нової точки 

x1=x0+h. 

Положення нової точки визначають за нахилом кривої, обчисленому з 

допомогою ДР. Таким чином, графік чисельного розв’язку являє собою 

послідовність коротких прямолінійних відрізків, якими апроксимується істинна 

крива  xy . Сам чисельний метод визначає порядок дій при переході від даної точки 

кривої до наступної. 

Існують дві групи методів розв’язування задачі Коші. 

Однокрокові методи. В них для знаходження наступної точки на кривій  y(x) 

потрібна інформація лише про попередній крок. (Однокроковими є метод Ейлера та 

методи Рунге-Кутта.) 
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Багатокрокові (або методи прогнозування та коригування). Для знаходження 

наступної точки кривої y(x) вимагається інформація більш ніж про одну з 

попередніх точок. До них належать методи Адамса, Мілна, Хеммінга. 

Це чисельні методи розв’язування ДР. Вони дають розв’язок у вигляді таблиці 

значень. 

2.3 Метод Ейлера 

Однокрокові методи призначені для розв’язування диференціальних рівнянь 

першого порядку виду  

    00,, yxyyxf
dx

dy


.     (2.6) 

Метод Ейлера є найпростішим методом розв’язування задачі Коші. Він 

дозволяє інтегрувати ДР першого порядку. Його точність не велика. 

h - настільки мале, що значення функції y мало відрізняється від лінійної 

функції 

tg  - тангенс кута нахилу дотичної в точці x0 

 0001 ,)( yxhfyxyhytghyy ooo   . 

Тобто крива заміняється дотичними. Рух відбувається не по інтегральній 

кривій, а по відрізках дотичної . 

Метод Ейлера базується на розкладі функції y’ в ряд Тейлора в околі точки x0 

   y x x y x y x x xi i i i i     ( ) ( )' 0 2

 .                  (2.7) 

Якщо h мале, то, члени розкладу, що містять в собі h
2
, h

3
  і т.д. є малими 

високих порядків і ними можна знехтувати. 

Тоді  

   oo yxhfxyxyhxyhxy ,)()()( 0000  .              (2.8) 

Похідну y(x0) знаходимо з рівняння (6), підставивши в нього початкову умову. 

Таким чином можна знайти наближене значення залежної змінної при малому 
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зміщенні h від початкової точки. Цей процес можна продовжувати, використовуючи 

співвідношення, 

 y y hy x y hf x yn n n n n n    1

' ( ) , , 

роблячи як завгодно багато кроків. 

 На рисунку 2.1 наведена ілюстрація методу Ейлера. 
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Рисунок 2.1 – Ілюстрація методу Ейлера 

Похибка методу має порядок h
2
, оскільки відкинуті члени, що містять h в 

другій і вище степенях. 

Недолік методу Ейлера - нагромадження похибок, а також збільшення об’ємів 

обчислень при виборі малого кроку h з метою забезпечення заданої точності. 

В методі Ейлера на всьому інтервалі h тангенс кута нахилу дотичної 

приймається незмінним і рівним y(xn). Очевидно, що це призводить до похибки, 

оскільки кути нахилу дотичної в точках x  та xn+1  = xn + h різні. Точність методу 

можна суттєво підвищити, якщо покращити апроксимацію похідної. 

Це можна зробити, якщо, наприклад, використати середнє значення похідної 

на початку та в кінці інтервалу. 
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2.4 Метод Ейлера з перерахунком 

В модифікованому методі Ейлера (метод Ейлера з перерахунком) спочатку 

обчислюється значення функції в наступній точці за звичайним методом Ейлера. 

 nnnn yxhfyy ,* 1  .                                    (2.9) 

Воно використовується для обчислення наближеного значення похідної в кінці 

інтервалу f(xn+1, y*n+1 ). 

Обчисливши середнє між цим значенням похідної та її значенням на початку 

інтервалу, знайходиться більш точне значення yn+1: 

 

.                         (2.10) 

 На рисунку 2.2 проілюстровано метод Ейлера з перерахунком. 
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Рисунок 2.2 – Ілюстрація методу Ейлера з перерахунком 

2.5 Метод Ейлера-Коші з ітераціями 

В обчислювальній практиці використовується також метод Ейлера-Коші з 

ітераціями: 

 знаходиться грубе початкове наближення (за звичайним методом Ейлера) 

   y y hf x yn n n n  1

0 ,  
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 будується ітераційний процес  

    y y
h

f x y f x y kn

k

n n n n n

K

  

   1 1 1

1

2
1 2 3, , , , , ...( )

                   (2.11) 

Ітерації продовжують до тих пір, доки два послідовні наближення не 

співпадуть з заданою похибкою . Якщо після декількох ітерацій співпадіння нема, 

то потрібно зменшити крок h. 

     



1

11

K

n

K

n yy
. 

Тобто в модифікованому методі Ейлера, в методі Ейлера-Коші з ітераціями 

спочатку (на першому етапі) знаходиться наближення для yn+1, а потім воно вже 

коригується за формулами (10) або (14). 

2.6 Метод Рунге-Кутта четвертого порядку 

Метод Рунге-Кутта об’єднує ціле сімейство методів розв’язування 

диференціальних рівнянь першого порядку. Найбільш часто використовується 

метод четвертого порядку. 

В методі Рунге-Кутта значення  yn+1 функції y, як і в методі Ейлера, 

визначається за формулою  

y y yn n n  1  .       (2.15) 

Якщо розкласти функцію y в ряд Тейлора і обмежитись  членами до h
4
 

включно, то приріст y можна записати у вигляді  

    )(
!4

)(
!3

)(
!2

)(
432

xy
h

xy
h

xy
h

xyhxyhxyy IV .         (2.16) 

Замість того, щоб обчислювати члени ряду за формулою (11) в методі Рунге-

Кутта використовують наступні формули. 
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 34 , KyhxhfK nn  . 

Це метод четвертого порядку точності. 

Похибка на кожному кроці має порядок h
5
. Таким чином метод Рунге-Кутта 

забезпечує значно вищу точність ніж метод Ейлера, однак вимагає більшого об’єму 

обчислень в порівнянні з методом Ейлера. Це досить часто дозволяє збільшити крок 

h. 

Деколи зустрічається інша форма представлення методу Рунге-Кутта 4-го 

порядку точності. 
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2.7 Методи з автоматичною зміною кроку 

Застосовуються в тому випадку, якщо розв’язок потрібно одержати із заданою 

точністю. При високій точності (похибка  = 10
-3

) автоматична зміна кроку 

забезпечує зменшення загального числа кроків в декілька разів (особливо при 

розв’язках у вигляді кривих, що сильно відрізняються крутизною). 

2.7.1 Метод Рунге-Кутта з автоматичною зміною кроку 

Після обчислення Yj(n+1) з кроком h всі обчислення виконуються повторно з 

кроком h/2. Після цього порівнюються результати, отримані в точці хn+1 з кроком h  і 

h/2. Якщо модуль різниці менший , то обчислення продовжуються з кроком h, в 

іншому випадку крок зменшують. Якщо нерівність дуже сильна, то крок 

збільшують. 
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Маємо 

 

jnn yx

IYX ,

, 

X0 -  значення незалежної змінної в точці xn 

y0(I)- значення функції в точці xn 

y1(I)- значення функції в точці xn+1, обчислене з кроком  h 

y2(I)- значення функції в точці 2

h
xn  , обчислене з кроком h/2 

y(I) - значення функції 22
1

hh
xx nn  , обчислене з кроком h/2 

Крок 1. Якщо  
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h
h
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, 

то обчислення повторюються з кроком h/4 і т.д., доки не виконається умова 

     IyIy 1 . 

Крок 2. Якщо виконується ця умова, то можливі два варіанти, в залежності від 

значення K, де K – ознака поділу кроку. 

Початкове значення K=0 і залишається таким після першого поділу кроку на 

два. Надалі, якщо крок ділиться, то K приймає значення одиниці. 

2.1 Якщо K=1, то навіть коли виконалась умова 
     IyIy 1 , крок не 

змінюється, тобто лишається тим самим (обчислення далі проводяться з 

попереднім кроком). 

2.2 Якщо K=0 і виконалась умова 
     IyIy 1 , тоді h=2h. 

В обох випадках результат y(I) виводиться на друк. 

 На рисунку 2.3 проілюстровано метод Рунге-Кутта з автоматичною зміною 

кроку. 
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Рисунок 2.3 – Ілюстрація методу Рунге-Кутта з автоматичною зміною кроку 

2.7.2 Метод Рунге-Кутта-Мерсона з автоматичною зміною кроку 

Метод дозволяє оцінити похибку на кожному кроці інтегрування. Похибка 

інтегрування має порядок h
5
. При цьому не потрібно зберігати в пам’яті обчислення 

значень функцій на кроці  h і h/2  для оцінки похибки - перевага порівняно з 

методом Рунге-Кутта з автоматичною зміною кроку. 

Алгоритм методу: 

Крок 1. Задати число рівнянь N, похибку , початковий крок інтегрування h, 

початкові умови 0,...,20100 ,, Nyyyx . 

Крок 2. За допомогою п’яти циклів з керуючою змінною  обчислити 

коефіцієнти 
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Крок 3. Знайти значення 
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та похибку 
  230/892 432)1( EKKKKR jjjojnj  . 

Крок 4. Перевірити виконання умов 

30
; )1()1(


   njnj RR . 

Можливі випадки: 

4.1 Якщо перша умова не виконується, тобто , поділити крок h на 2 

та повторити обчислення з п.2,  встановивши початкові значення Yjn. 

4.2 Якщо виконується перша та друга умови, значення xn+1 = xn + h та Yj(n+1) 

будуть результатом. 

Якщо друга умова не виконується, крок h збільшується вдвічі і тоді 

обчислення знову повторюється з п.2 (нема потреби обчислювати при малому 

кроці). 

Треба відмітити, що похибка Rj(n+1) на кожному кроці методу Рунге-Кутта-

Мерсона оцінюється приблизно. При розв’язуванні нелінійних ДР істинна похибка 

може відрізнятися в декілька разів від заданої . 




 R
30 , 

де R <  - E3 = 0. 

Крок 5. R >  - E3 = 1 - крок поділити на 2 і повернутися на початок. 

Крок 6. R < /30 - для всіх рівнянь: виводимо на друк x,Yj(n+1), а крок 

збільшуємо удвічі. 

2.7.3 Метод Рунге-Кутта-Фельдберга з автоматичною зміною кроку 

Це метод четвертого порядку, дає більш точну оцінку похибки (порівняно з 

методом Рунге-Кутта-Мерсона) на кожному кроці і реалізується послідовним 

циклічним обчисленням за наступними формулами: 
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jjjojjnnj KKKKYY 432)1(
12

1
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16
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9

9

1
  

  Похибка 

jjjjojnj KKKKKR 5432)1(
25

6

20

1

75

16

100

3

150

1
  

Якщо 
 )1(njR

, крок h зменшується в двічі 

Якщо 30
)1(


njR , крок h збільшується вдвічі. 

Час розрахунку для однієї точки удвічі більший, ніж для методу Рунге-Кутта-

Мерсона. 

2.7.4 Загальна характеристика однокрокових методів 

Розглянемо новні характеристики однокрокових методів. 

Щоб одержати інформацію в наступній точці, потрібно мати дані лише в одній 

попередній точці. Цю властивість деколи називають ―самостартування‖. 

В основі всіх однокрокових методів лежить розклад функцій в ряд Тейлора, в 

якому зберігаються члени, котрі містять h в степені до K включно. Ціле число  

називають порядком методу. Похибка на кроці має порядок (K+1). 

Всі однокрокові методи не потребують дійсного обчислення похідних - 

обчислюється лише сама функція. Однак можуть бути потрібні її значення в 

декількох проміжних точках, що викликає додаткові затрати машинного часу. 

Властивість ―самостартування‖ дозволяє легко змінювати значення кроку h. 
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2.8 Методи прогнозу і корекції 

Деякі звичайні диференціальні рівняння не вирішуються ні одним із 

розглянутих методів. 

Для обчислення положення нової точки використовується інформація про 

декілька раніше отриманих точок. Для цього використовуються дві так звані 

формули прогнозу і корекції. Схеми алгоритмів для таких методів приблизно 

однакові, а самі методи відрізняються лише формулами. 

Оскільки в цих методах використовується інформація про декілька раніше 

отримані точки, то на відміну від однокрокових методів вони не мають властивості 

самостартування. Тому, перед тим як застосовувати метод прогнозу і корекції, 

необхідно обчислити вихідні дані з допомогою якого-небудь однокрокового методу. 

Обчислення виконують таким чином. Спочатку за формулою прогнозу та 

початковими значеннями  змінних визначають значення . Верхній індекс (0) 

означає, що прогнозоване значення є одним із послідовності значень уп+1, 

розташованих в порядку зростання точності. За прогнозованим значенням  з 

допомогою диференціального рівняння: 

 ,,)( yxfxy   

знаходимо похідну: 
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1 ,  


nnn yxfy . 

Ця похідна підставляється  у формулу корекції для обчислення уточненого 

значення ,...)1,0()1(
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n .  В свою чергу  
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ny  використовується для одержання 

більш точного значення похідної: 
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Якщо це значення похідної недостатньо близьке до попереднього, то воно 

вводиться у формулу корекції і ітераційний процес продовжується. Якщо ж похідна 

змінюється в припустимих межах, то значення 
)'1(
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обчислення остаточного значення yn+1, яке і виводиться на друк. Після цього процес 

повторюється - робиться наступний  крок, на якому обчислюється  yn+2. 

2.8.1 Метод Мілна 

На етапі прогнозу використовується формула Мілна. 

  )5(5'

2

'

1

'

31
90

28
22

3

4
yhyyyhyy nnnnn   .          (2.12) 

А на етапі корекції - формула Сімпсона 

   55'

1

''

111
90

1
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3

1
yhyyyhyy nnnnn   .                  (2.13) 

Останні  члени в обох формулах в ітераційному процесі не використовуються і 

служать лише для оцінки помилок. Метод Мілна відносять до методів четвертого 

порядку точності, оскільки в ньому відкинуті члени, які містять  в 5 і більш 

високих степенях. Потрібно мати на увазі, що для користування формулою (2.12) 

необхідно попередньо одним із однокрокових методів визначити y1,y2,y3 і значення 

похідних  y’1,y’2,y’3.  

Похибка, внесена на будь-якому кроці, зростає експоненціально, тому методу 

Мілна властива нестійкість. Це недолік методу. 

2.8.2 Метод Адамса 

Має четвертий порядок точності. Формула прогнозу отримана на основі 

інтерполяційної формули Ньютона і має вигляд: 

  )5(5'

3

'

2

'

1

'

1
720

251
9375955

24

1
yhyyyyhyy nnnnnn    .     (2.14) 

Формула корекції 
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На відміну від методу Мілна, похибка, внесена на кроці, не має тенденції до 

експоненціального зростання. 
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2.8.3 Метод Хемінга 

Це стійкий метод четвертого порядку точності. 

Формула прогнозу: 
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yhyyyhyy nnnnn                    (2.16) 

Формула корекції 
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Формула прогнозу зазвичай доповнюється формулою уточнення прогнозу: 
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Переваги методу Хемінга – простота і стійкість. 

2.9 Характеристика методів прогнозу і корекції 

Для реалізації методів прогнозу і корекції необхідно мати інформацію про 

декілька попередніх точок, тобто ці методи не відносяться до числа 

самостартуючих. Для одержання вихідної інформації потрібно скористатись одним з 

однокрокових методів. Якщо в процесі розв’язування диференці-ального рівняння 

змінюється крок, то зазвичай потрібно тимчасово переходити на однокроковий 

метод. 

Оскільки для методів прогнозу і корекції потрібні дані про попередні точки, то 

виникають підвищені вимоги до об’єму пам’яті комп'ютера. 

Однокрокові методи і методи прогнозу і корекції можуть забезпечити 

приблизно однакову точність результатів. Однак, на відміну від перших другі 

дозволяють оцінити похибку на кроці. Тому при однокрокових методах значення 

кроку вибирають трохи меншим, ніж це потрібно, тому методи прогнозу і корекції є 

більш ефективними. 
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Застосовуючи метод Рунге-Кутта четвертого порядку точності, на кожному 

кроці потрібно обчислювати чотири значення функції. В той самий час для 

забезпечення збіжності методу прогнозу і корекції того ж порядку точності часто 

достатньо двох значень функції. Тому метод прогнозу і корекції потребує майже 

вдвічі менше машинного часу, ніж метод Рунге-Кутта такої ж точності. 

Висновки до розділу 

 В розділі були розглянуті чисельні методи розв’язання диференційних 

рівнянь. Були порівняні однокрокові методи: метод Ейлера, модифікований метод 

Ейлера, метод Рунге-Кутта четвертого порядку; методи з автоматичною зміною 

кроку: метод Рунге-Кутта з автоматичною зміною кроку, метод Рунге-Кутта-

Мерсона з автоматичною зміною кроку, метод Рунге-Кутта-Фельдберга з 

автоматичною зміною кроку; методи прогнозу і корекції: метод Мілна, метод 

Адамса та метод Хемінга. 

Для даної задачі був вибраний метод Адамса четвертого порядку, оскільки він 

вдвічі швидший за метод Рунге-Кутта такого ж порядку та його похибка не зростає 

експоненційно, на відміну від методу Мілна. 
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3 ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ 

Візуалізація – це метод подання інформації у вигляді оптичного зображення 

(наприклад, у вигляді рисунків, фотографій, графіків, структурних схем, діаграм, 

таблиць, карт тощо) [9]. 

Візуальна інформація краще сприймається і дозволяє швидко й ефективно 

донести до глядача власні думки та ідеї. Численні дослідження [10] підтверджують, 

що: 

- 90% інформації людина сприймає через зір; 

- 70% сенсорних рецепторів знаходяться в очах; 

- близько половини нейронів головного мозку людини задіяні в обробці 

візуальної інформації; 

- на 19% менше при роботі з візуальними даними використовується 

когнітивна функція мозку, що відповідає за обробку та аналіз інформації; 

- на 17% вища продуктивність людини, що працює з візуальною 

інформацією; 

- на 4,5% краще згадуються докладні деталі візуальної інформації; 

- в 60 000 разів швидше сприймається візуальна інформація в порівнянні з 

текстовою; 

- 10% людина запам’ятовує з почутого, 20% – з прочитаного, і 80% – з 

побаченого і зробленого; 

- на 323% краще людина виконує інструкцію, якщо вона містить ілюстрації. 

Візуалізація є інструментом для показу даних; спонукає глядача замислитися 

про суть, а не методології; сприяє уникненню спотворення того, що повинні сказати 

дані; відображення багатьох чисел на невеликому просторі; показу великого набору 

даних одним цілим; спонукання глядача порівнювати фрагменти даних; служіння 

досить чітким цілям: опису, дослідженню, упорядкуванню [11]. Особливо 

ефективно візуалізація використовується при відображенні природно невидимої 

інформації (наприклад, розподілу густини населення, просторового розподілу 

електромагнітного поля, температури, густини тощо). Вивчення зображень дозволяє 

досліджувати просторові структури об’єктів. На візуалізації базується писемність, 
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вона нерозривно пов’язана з розвитком символьного та образного мислення. 

Проблеми візуалізації досліджуються в працях філософів, психологів, розробників 

програмного забезпечення та систем комп’ютерного графіки.  

Саме із візуалізацією (інформаційно-образними системами) пов’язується 

подальша перспектива розвитку комп’ютерної техніки, зокрема, майбутнє галузі 

штучного інтелекту. 

Наукова візуалізація передбачає створення графічних образів, які 

максимально інформативно відтворюють значущі аспекти досліджуваних процесів 

та явищ. При цьому великі за обсягом результати моделювання подаються в 

компактній формі, що значно полегшує їх сприйняття та осмислення. Збільшення 

кількості накопичених даних в базах та сховищах даних спричинює зростання 

складності їх інтерпретації. І у вирішенні цієї проблеми далеко не завжди 

допомагають методи та алгоритми Data Mining, що серед інших ставить задачу 

пошуку корисних закономірностей. Закономірність може стати потенційно 

корисною лише в тому випадку, коли її можна усвідомити та зрозуміти [9]. 

Візуалізація традиційно розглядалася як допоміжний засіб при аналізі даних. Однак 

останнім часом все частіше їй відводиться самостійна роль в дослідженнях. 

Початком формування наукової візуалізації як окремої дисципліни прийнято 

вважати 1987 рік [9], коли в США була організована дискусія з проблеми 

візуального подання наукових даних і сформульовані задачі візуалізації: 

- відображати інформацію в наглядній формі для користувача; 

- компактно описувати закономірності, властиві вхідному набору даних; 

- зменшувати розмір або стискати інформацію; 

- відновлювати прогалини у наборах даних; 

- знаходити шуми в наборах даних. 

Багато сучасних засобів аналізу даних дозволяють будувати сотні типів різних 

графіків та діаграм. Тому вибір методу візуалізації може виявитися доволі складним 

завданням для дослідника. В [11] наведено основні принципи компонування 

візуальних засобів подання інформації: 

- принцип лаконічності; 
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- принцип узагальнення та уніфікації; 

- принцип акцентування на основних змістовних елементах; 

- принцип автономності; 

- принцип структурності; 

- принцип стадійності; 

- принцип використання звиклих асоціацій та стереотипів. 

Суть принципу лаконічності полягає в тому, що графічний засіб подання 

інформації повинен містити лише ті елементи, які необхідні для повідомлення лише 

суттєвої інформації, точного її розуміння або сприйняття з ймовірністю, яка не є 

нижчою за допустиму величину відповідного оптимального рішення. Принцип 

лаконічності є найбільш універсальним. Бажане візуальне акцентування на основних 

композиційних елементах досягається відсіюванням зайвих деталей, які 

відволікають увагу, а не лише завдяки підсиленню впливу на глядача основних 

елементів збільшенням їх розміру, інтенсивного кольору, збільшенням яскравості 

тощо. З принципу узагальнення та уніфікації випливає, що в межах всього 

комплексу графічних засобів подання інформації символи, які позначають одні і ті ж 

об’єкти або явища повинні бути обов’язково уніфіковані – мати єдине графічне 

рішення.  Принцип акцентування на основних змістовних елементах означає, що на 

засобах візуалізації інформації необхідно виділяти розміром, формою, кольором 

спершу найважливіші елементи. 

Необхідно зазначити два напрямки розвитку систем візуалізації даних. 

Перший – розроблення універсальних засобів візуалізації. Другий – спеціалізація за 

усіма напрямками, включно зі створенням спеціальних графічних станцій з 

реалізацією графічного алгоритмічного та програмного забезпечення. На сьогодні 

створено достатньо велику кількість пакетів прикладного програмного забезпечення 

для моделювання та візуалізації результатів моделювання у фізиці, хімії та інших 

прикладних областях. Зазвичай ці пакети достатньо складні та великі за об’ємом. На 

перших порах такі графічні програми створювалися із врахуванням особливостей 

архітектури комп’ютерів, для яких вони розроблялися. З розвитком обчислювальної 

техніки ситуація докорінно змінилася. Графічні програми ставали все складнішими, 
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а їхні можливості сильно зросли. Гостро постало питання універсальності та 

можливості використання таких програм на різних платформах та операційних 

системах. Стало очевидним, що потрібно використовувати потужні графічні 

можливості самих операційних систем. Відомо, що наукові пакети прикладного 

програмного забезпечення (ППЗ) для розрахунків та моделювання доволі складні та 

великі. У зв’язку з цим немає потреби ще більше перевантажувати їх графічними 

програмами, які також зазвичай великі та складні. Саме такий шлях створення 

програм візуалізації зараз спостерігається в області наукових досліджень.  

Таким чином, можна виокремити дві тенденції розвитку наукових систем 

візуалізації: 

- розробка систем візуалізації стає більш автономною та незалежною від 

безпосереднього створення розрахункового ядра ППЗ; 

- користувач забезпечується поряд із оригінальним розрахунковим ядром 

більш універсальним графічним компонентом, який нерідко має статус 

freeware.   

Задачі візуалізації даних зустрічаються практично в усіх предметних областях 

наукових досліджень. В [13] описана методика аналізу та візуалізації результатів 

моделювання розвитку соціогеосистем. Пропонується за траєкторію оптимального 

розвитку прийняти головну діагональ гіперкубу багатовимірного ознакового 

простору, яка є найкоротшою відстанню між точками мінімального і максимального 

розвитку.  

У [14] розглянуто додаткові можливості отримання нових знань за геологічної 

інтерпретації каротажних діаграм. Зроблено висновок, що відтворення 

п’ятивимірного континууму (X, Y, Z, t, показники тріщинуватості) дало змогу не 

лише підвищити інформативність діаграм, але й отримати нові дані.  

Специфіка візуалізації кількісної інформації в контексті завдань графічного 

дизайну досліджена у [15]. На основі дослідження сформульовано вимоги до 

графічного подання кількісної інформації (інфографіки): логічне впорядкування 

великих обсягів інформації на невеликих за розміром носіях; спрощення для 
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порівняння різних фрагментів даних; подача даних на декількох рівнях деталізації – 

від загального виду до деталей; зведення у систему; зручне зчитування інформації.   

У [16] розглянута задача динамічної метеорології: побудовано алгоритм 

реалізації моделі короткочасного (від години до декількох днів) прогнозу стану 

атмосфери, а також візуалізація результатів обчислень за допомогою 

картографічного інструментарію Google Maps з використанням оригінального 

алгоритму побудови ізоліній. 

На основі проведеного аналізу наукових робіт про неусталений рух рідини в 

трубах у [17] встановлено, що найточніше вивчення структури потоку можна 

отримати шляхом візуалізації потоку в поєднанні з вимірюванням полів швидкостей 

і характеристик турбулентності. 

Аналіз досліджень у галузі візуалізації даних дозволив виокремити такі 

критерії класифікації технологій візуалізації:  

- тривалість даних в часі;  

- масштаб явища, що аналізується;  

- використана система координат;  

- вид зображення;  

- формат зображення;  

- спосіб обробки даних перед візуалізацією;  

- тип даних;  

- ступінь віртуалізації; 

- активність користувача. 

Наведемо класифікацію технологій візуалізації даних за обраними критеріями. 

За тривалістю даних в часі: 

- візуалізація станів; 

- візуалізація процесів. 

За масштабом явища, що аналізується: 

- візуалізація мікросвіту; 

- макросвіту; 

- мегасвіту. 
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За використаною системою координат: 

- двовимірна візуалізація; 

- тривимірна візуалізація [18]; 

- візуалізація даних в полярній системі координат; 

- багатовимірна візуалізація – для цього можна використовувати паралельні 

координати (змінні кодуються по горизонталі, вертикальна вісь визначає 

значення змінних [19]) або пелюсткові діаграми. 

За видом зображення: 

- статична візуалізація – фотографії, рисунки, схеми, діаграми; 

- динамічна  візуалізація – анімація, комп’ютерна мультиплікація. 

За форматом зображення: 

- растрова графіка – зображення складається з точок (пікселів). Для 

збереження растрового малюнка потрібно вказати його розмір і колір 

кожного пікселя; 

- векторна графіка – зображення складається із сукупності геометричних 

примітивів (лінія, еліпс, коло, багатокутник тощо), які можна описати 

математичною формулою. Для малювання векторного об’єкта визначають 

опорні точки і напрямок клерувальних ліній. Опорні точки автоматично 

з’єднуються кривими, форму яких визначають клерувальні лінії; 

- фрактальна графіка – заснована на математичних обчисленнях, зображення 

будуються  виключно за формулами. Фрактал – це об’єкт, окремі елементи 

якого успадковують властивості батьківських структур. 

За способом обробки даних перед їх візуалізацією [10]: 

- звичайне візуальне представлення кількісної інформації в схематичній 

формі. До цієї групи можна віднести кругові та лінійні діаграми, гістограми 

і спектрограми, таблиці і різні точкові графіки; 

- дані при візуалізації можуть бути перетворені у форму, що посилює 

сприйняття і аналіз цієї інформації. Наприклад, карта і полярний графік, 

тимчасова лінія і графік з паралельними осями, діаграма Ейлера; 
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- концептуальна візуалізація дозволяє розробляти складні концепції, ідеї і 

плани за допомогою концептуальних карт, діаграм Ганта, графів з 

мінімальним шляхом та інших подібних видів діаграм; 

- стратегічна візуалізація переводить у візуальну форму різні дані про 

аспекти роботи організацій. Це всілякі діаграми продуктивності, життєвого 

циклу і графіки структур організацій; 

- метафорична візуалізація – графічно організовує структурну інформацію за 

допомогою пірамід, дерев і мап даних. Яскравим прикладом метафоричної 

візуалізації є мапа метро; 

- комбінована візуалізація дозволяє об’єднати кілька складних графіків в 

одну схему, як в мапі з прогнозом погоди. 

За типом даних [10]: 

- безперервні числові дані – містять в собі інформацію залежності однієї 

числової величини від іншої, наприклад, графіки функцій, такий як y = 2x; 

- безперервні тимчасові дані – містять в собі дані про події, що відбуваються 

на якомусь проміжку часу, як графік температури, вимірюваної щодня; 

- дискретні дані можуть містити в собі залежності категорійних величин, 

наприклад, графік кількості продажів товарів у різних магазинах; 

- географічні дані – містять в собі різну інформацію, пов’язану з місцем 

розташування, геологією та іншими географічними показниками, яскравий 

приклад – звичайна географічна карта; 

- логічні дані – показують логічне розташування компонентів відносно один 

одного, наприклад, генеалогічне дерево сім’ї. 

За ступенем віртуалізації: 

- доповнена реальність – проекти, спрямовані на доповнення реальності 

будь-якими віртуальними елементами; 

- доповнена віртуальність – реальні об’єкти інтегруються у віртуальне 

середовище; 

- віртуальна реальність – створений технічними засобами та інформаційними 

технологіями світ, який передається людині через її відчуття: зір, слух, нюх, 
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дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. 

Для створення переконливого комплексу відчуттів реальності 

комп’ютерний синтез властивостей і реакцій віртуальної реальності 

відбувається в реальному часі. 

За активністю користувача: 

- пасивні системи візуалізації; 

- інтерактивні системи візуалізації. 

Класифікація технологій візуалізації даних узагальнена в таблиці 3.2 

 

Таблиця 3.1 - Класифікація технологій візуалізації даних 

Критерій класифікації Класи технологій візуалізації 

даних за обраним критерієм 

класифікації 

тривалість даних в часі візуалізація станів 

 візуалізація процесів 

масштаб явища, що аналізується візуалізація мікросвіту 

 візуалізація макросвіту 

 візуалізація мегасвіту 

використана система координат двовимірна візуалізація 

 тривимірна візуалізація 

 візуалізація даних в полярній 

системі координат 

 багатовимірна візуалізація  

вид зображення статична візуалізація 

 динамічна  візуалізація 

формат зображення растрова графіка 

 векторна графіка 

 фрактальна графіка 

спосіб обробки даних перед їх представлення кількісної 
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візуалізацією інформації в схематичній формі 

 перетворення у форму, що 

посилює сприйняття і аналіз 

інформації 

 концептуальна візуалізація 

 стратегічна візуалізація 

 метафорична візуалізація 

 комбінована візуалізація 

тип даних безперервні числові дані 

 безперервні тимчасові дані 

 дискретні дані 

 географічні дані 

 логічні дані 

ступінь віртуалізації доповнена реальність 

 доповнена віртуальність 

 віртуальна реальність 

активність користувача пасивні системи 

 інтерактивні системи  

Висновки до розділу 

У даному розділі було сформульовано задачі наукової візуалізації.  

Було досліджено принципи компонування візуальних засобів подання 

інформації: принцип лаконічності; принцип узагальнення та уніфікації; принцип 

акцентування на основних змістовних елементах; принцип автономності; принцип 

структурності; принцип стадійності; принцип використання звиклих асоціацій та 

стереотипів.  

Визначено критерії класифікації технологій візуалізації даних: тривалість 

даних в часі; масштаб явища, що аналізується; використана система координат; вид 
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зображення; формат зображення; спосіб обробки даних перед візуалізацією; тип 

даних; ступінь віртуалізації, активність користувача.  

Проведено класифікацію технологій візуалізації даних за визначеними 

критеріями. 
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4 ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ТІЛА В МАГНІТНОМУ 

ПОЛІ 

4.1  Задача руху тіл в магнітному полі 

Задача руху тіл в магнітному полі досліджена в [19]. 

У роботі [20] доведено, що існує квазіперіодичний рух магнітного диполя в 

спеціально побудованому приладі (без дії сили тяжіння) – Орбітроні. Його було 

обрано так, щоб бути найпростішим і оптимальним для виключно магнітної 

взаємодії. 

Проте, як було показано у подальшому дослідженні, саме така особливість 

Орбітрона не підходить для левітації в полі сили тяжіння, оскільки для даної 

системи потрібно компенсувати силу тяжіння за рахунок використання магнітної 

сили при забезпеченні умов стабільності. Проблема може бути вирішена шляхом 

об'єднання магнітного поля Орбітрона з магнітним полем найпростішого типу для 

компенсації сили тяжіння. 

Таким чином, система, яка запропонована в [19], складається з двох магнітних 

полюсів, рівних за величиною і протилежних за знаком ±k, які розташовані на 

відстані ±h від осі z аналогічно Орбітрону. Додаткове магнітне поле для компенсації 

є аксіально симетричним (відносно осі z) і лінійно залежить від просторових 

координат. 

Нам необхідно побудувати математичну модель руху магнітного диполя в 

зовнішньому магнітному та гравітаційному полях. 

Необхідно розглянути три рівні вирішення поставленої проблеми. 

Перший рівень – теоретичний. На цьому рівні потрібно довести, що стійкість 

руху в системі не суперечить фізичним законам механіки твердого тіла та 

магнітостатики. 

Другий рівень – фізичний. На цьому рівні потрібно переконатися, що ефект 

стійкості відбувається за розумних параметрів системи, які можуть бути забезпечені, 

наприклад, існуючими властивостями матеріалів. 
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Третій рівень можна назвати рівнем експериментального дизайну. На цьому 

рівні потрібно запропонувати конкретну схему експерименту, яка демонструє 

відповідний приклад стабільних рухів. 

Побудова математичної моделі передбачає дослідження лише перших двох 

рівнів. Тут варто згадати роботи В. Козореза, який продемонстрував квазіперіодичні 

рухи малого постійного магніту в магнітному полі. У його експерименті магніт 

виконував більше тисячі обертів (тобто близько 6 хвилин польоту). Ці успішні 

запуски були рідкісні, оскільки вони не базувалися на адекватній математичній 

моделі, а успішні початкові умови в експерименті були відтворені випадково. 

Слід зазначити, що ні натурний експеримент, ні числовий експеримент не 

свідчать про стабільність системи, але можуть містити аргументи на користь 

останнього. 

Завдання полягає у побудові математичної моделі руху тіл у магнітному полі 

та полі сили тяжіння і математичне доведення стабільності системи на основі 

загальноприйнятої теорії [26-30] 

4.2 Математична модель 

Модель складається з наступних елементів. 

Магнітне поле системи. 

На осі z існують два протилежні магнітних полюси ± κ, розташовані на 

відстані ±h. Отже, магнітне поле системи B
O 

має форму: 

За своєю структурою поле B
O 

 має осьову симетрію по відношенню до осі z. 

    (4.1) 

Осьове симетричне поле B
L
, яке використовується для компенсації, лінійно 

залежить від координат. 

Використавши результат [31], де розклад даний у більш загальному вигляді 
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     (4.2) 

тоді в циліндричній системі координат будемо мати 

      (4.3) 

Сумарне магнітне поле B(x), яке діє на диполь, є сумою цих полів, тобто 

    (4.4) 

Магнітний диполь – це невелике тверде тіло з осьовою симетрією (або 

симетричною вершиною), а його магнітний момент також напрямлений вздовж осі 

симетрії. Тобто симетрії магнітних та масових розподілів збігаються. 

Загальноприйнято, що конфігураційним простір твердого тіла є група SE(3). 

Відповідний гамільтоновий формалізм може базуватися на класичній симплектичній 

структурі, яка існує на котангенсній стратифікації  

T * (SE(3)) [32, 33, 30]. 

Більшість зв'язків, необхідних для групово-теоретичного опису 

гамільтонового формалізму на T * (SE(3)), можна легко отримати з узагальненого 

опису, наведеного в [33]. 

Побудова математичної моделі базується на результатах методу енергії-

імпульсу, розроблених для Орбітрона в [27]. Проте, на відміну від згаданої роботи, 

будемо використовувати інерційну структуру, а не оболонку, яка пов'язана з тілом. 

Отже, як показано в [35], стан магнітного диполя в інерційній системі може 

бути описаний чотирма значеннями ((x, A), (p, π)), де xi – координати центру мас 

жорсткого тіла, А – матриця обертання для перетворення з  координат простору (в 

інерційній рамці) до координат, пов'язаних з тілом (в координатах тіла), pi – 

компоненти імпульсу тіла, πi – компоненти моменту імпульсу інерційної структуру. 
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Симплектичні та пуассонові структури на T * (SE(3)) повністю еквівалентні 

[33, 34]. Отримаємо відповідні дужки Пуассона в інерціальній системі. 

     (4.5) 

Гамільтонова система задається виразом 

   (4.6) 

де M - маса диполя, g - прискорення вільного падіння, m - кількість магнітного 

моменту, α = 1 / I⊥,  I⊥ = I1 = I2 - моменти інерції симетричного верху, β = 1 / I3 - 1 / 

I1, ν = Ae3, e3 = (0, 0, 1) арифметичний вектор (колонка), а отже, ν - це третій 

стовпчик матриці A. 

У пуассонівській редукції симетричної вершини [34] компоненти 1-го та 2-го 

стовпців матриці обертання A зникають з нашого опису. Тоді в рамках 

Гамальтоніану β<π, ν>
2
 можна відкинути, бо це функція Казимира нашої структури 

Пуассона. 

Проте це не дає жодних переваг для застосування методу енергії імпульсу, 

тому ми не виконуємо скорочення і таким чином ми залишаємось в рамках 

класичної структури Пуассона (4.5). Тоді значення <π, ν> є інтегралом від руху, але 

не функцією Казимира, і тому його не можна відкинути. 

4.3  Торальні дії і співвідношення моментів 

У нашому випадку є дві симетрії. Перша з них пов'язана з аксіальною 

симетрією магнітного поля, а друга, фактично, пов'язана з симетрією магнітного 

тіла. 

Формалізуємо симетрії, описані вище у формі торальної дії: 
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  (4.7) 

де матриця R(θ) - це матриця обертання навколо третьої осі за кутом θ, 

зокрема 

     (4.8) 

Дія (4.7) на групу SE(3), як на конфігураційному просторі продовжується дією 

тієї ж групи (тора) на котангенcне розшарування T * (SE (3)) наступним чином: 

 (4.9) 

Карта імпульсу, що відповідає даній дії, є двокомпонентною функцією на 

фазовому просторі групи, тобто T * (SE (3)) 

 

де j - повний кутовий момент тіла, або 

 (4.10) 

Легко перевірити, що гамільтоніан (4.6) є інваріантним значенням дії (4.9), 

використовуючи зокрема (4.8). Звідси випливає, що компоненти моменту (4.10) є 

інтегралами руху.z 

4.4 Метод  енергії-моменту 

Цей метод є найбільш відомим способом для вивчення відносних рівноваг [35, 

32, 30] гамільтонової системи з симетрією і дозволяє не тільки формалізувати пошук 

відносної рівноваги, але й досліджувати її стійкість. 

Метод енергії-імпульсу успадковує ідею Лагранжа про знаходження умовного 

екстремуму, але в той же час алгоритм стає простішим через використання 
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теоретико-групових підходів. Найбільш помітним спрощенням дослідження є те, що 

він зводиться до аналізу деяких структур лінійної алгебри в одній точці відносної 

рівноваги. 

Оскільки дослідження проводиться лише в одній точці, то в нашому випадку 

сила магнітного поля в цій точці, компонента якобіанів і гессіан є незалежними 

змінами, і, зокрема, це дозволило розділити наше завдання на відносно незалежні 

частини. 

Ми очікуємо, що відносна рівновага, яка була знайдена на основі методу 

енергії-імпульсу, може бути стійкою щодо деяких параметрів згаданих вище 

елементів системи. 

Як і метод Лагранжа, об'єктивна функція побудована, і вона виражається за 

формулою: 

    (4.11) 

Тут ξ1 та ξ2 - коефіцієнти Лагранжа, які мають розміри частоти. 

Як буде показано нижче в відносній рівновазі, магнітний диполь описує коло в 

площині xy з частотою ξ1. Інтерпретація частоти ξ2 дещо складніша, але вона 

асоціюється з внутрішньою кутовою швидкістю обертання тіла. 

Як і в методі Лагранжа, перша варіація цільової функції (4.11) визначає 

відносну рівновагу в задачі. Також назвемо умови здійснення δh
ξ
 = 0 як необхідні 

умови рівноваги. Достатні умови отримують з аналізу другої варіації δ
2 

h
ξ
 [35, 30]. 

Цей аналіз є багатоетапним. 
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4.5  Необхідні умови відносної рівноваги 

Нехай v ∈  T ((x, A), (p, π)) (T * (SE(3))), тобто у поданні правильної тривіалізації це 

відповідає інерційній системі [29, 26, 23], і має вигляд: ((δx, δA), (δp, δπ)). Тоді для 

варіацій (тобто для похідних у напрямку v, див. [23]), які складають h
ξ
 , маємо 

 

, тобто 

,   (4.12) 

де символ хвилі означає перегрупування умов у першій варіації пов'язаного 

гамільтоніана - сукупність з β береться з першого рядка і поміщається в третій рядок 

(див. [31]), звичайно, це не впливає на порядок обчислення, а також на його 

результат. 

    (4.13) 

З формули (4.12), збираючи коефіцієнти незалежних варіацій, ми отримуємо 

такі необхідні умови: 
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Див. також [30], але необхідно пам’ятати, що тут була використана система 

координат, пов’язана з тілом. 

З урахуванням (4.13) необхідні умови рівноваги набувають вигляду: 

  (4.14) 

У відповідності з підходом Лагранжа рівняння визначають не тільки динамічні 

змінні в рівновазі, але й множники ξ1 і ~ξ2 Лагранжа. 

У чисто магнітному випадку [32, 36] для всіх відносних рівноваг, що були 

досліджені, константа ξ2 залишається вільною. Деякі обмеження на це значення 

з'явилися лише на стадії вивчення стабільності відносних рівноваг. 

Перші два рівняння (4.14) не містять змінних, які характеризують правильне 

обертання тіла, ані значення магнітного поля (лише компоненти якобіанів). 

Мультиплікатор Лагранжа ξ1 визначається тільки з цих рівнянь. Перше рівняння в 

(4.14) можна записати як ẋ = ξ1 (e3 × x). Це означає, що вектор x обертається навколо 

осі e3 з кутовою швидкістю ξ1. Відповідно, вектор p = M ẋ також обертається 

навколо цієї осі з такою ж кутовою швидкістю. 



   

 

   

 

59 

Таким чином, ми показали, що магнітний диполь переміщується навколо кола 

в площині, ортогональній до осі z. Далі для пошуку відносної рівноваги будемо 

обмежуватись умовам при z = 0. 

Комбінуючи перші два рівняння (4.14), запишемо умови відносної рівноваги у 

вигляді: 

   (4.15) 

Рівняння (4.15) та умова ν
2
 = 1 повністю визначають компоненти ν та значення 

ξ1 незалежно від інших змінних системи. 

Опишемо відносні положення для фізичних векторів з урахуванням (4.14) та 

осьової симетрії магнітного поля. Перш за все, з осьової симетрії поля ми маємо B ∈  

span {e3, x}. З третього рівняння 

   (4.16) 

і з четвертого отримаємо 

  (4.17) 

Підставивши в (4.17) вираз для π з (4.16), отримаємо 

   (4.18) 

Зазначимо, що в цьому випадку другий член не може бути нульовим, оскільки 

загальне магнітне поле (4.4) у площині z = 0 буде з ортогональним компонентом e3. 

Тоді з вищенаведеного випливає що 

     (4.19) 
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Це означає, що у відносній рівновазі всі фізичні вектори задачі крім р лежать в 

площині {e3, x}. 

Як вже було сказано, перевагою методу енергії-імпульсу дослідження 

стабільності відносної рівноваги є те, що його можна звести до аналізу системи 

рівнянь у будь-якій точці відносної рівноваги. Маючи відношення (4.19), фіксуємо 

площину фізичних векторів zx. Тоді, зокрема 

    (4.20) 

Для даного ξ1 це дозволяє нам написати рішення двох останніх рівнянь (14) 

наступним чином: 

    (4.21) 

У цьому випадку, як було зазначено вище (див. (4.15)) значення ξ1, ν1, ν3 

абсолютно не залежать від π1, π3, ~ξ2. 

4.6 Визначення динамічних змінних у відносній рівновазі 

У попередньому параграфі ми сформулювали рівняння (4.15), що разом з 

умовою ν
2
 = 1 дозволяє знайти ще не визначені значення ν1, ν3 і множник Лагранжа 

ξ1. 

Ці рівняння з урахуванням (4.20) можна представити у вигляді системи: 

    (4.22) 
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Зазначимо, що внаслідок рівнянь Максвелла для постійного зовнішнього поля 

без джерела поля в області дипольного руху виконуються наступні співвідношення 

(в циліндричних координатах): 

      (4.23) 

В площині z = 0 поле системи через дзеркальну симетрію має лише 

вертикальний компонент і B
O

z, z = 0, таким чином, Bz, z = B' (див. (1,2)). 

       (4.24) 

Представимо матрицю (4.22) у формі 

   (4.25) 

Тоді (4.22) можна записати як 

    (4.26) 

і рішення у формі 

      (4.27) 

Квадратичне рівняння для ζ
2
 отримується, як і раніше, з третього рівняння 

(4.22) і має наступне правильне рішення для випадку ζ > 0 

  (4.29) 

Відношення (4.20), (4.24), (4.27), (4.28), (4.21) дають нам значення всіх 

значущих фізичних величин у вибраній фіксованій точці відносної рівноваги. 
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4.7 Друга варіація асоційованого гамільтоніану 

Як згадувалося вище, дослідження стабільності базується на аналізі другої 

змінної пов'язаного гамільтоніана, який ведеться в кілька етапів. На першому кроці 

ми обчислимо другу змінну. 

4.7.1 Обчислення другої варіації потенційної енергії 

Маємо (див (4.12)) 

  (4.30) 

  (4.31) 

Очевидно, що тензорне позначення буде найбільш підходящим математичним 

апаратом для аналізу варіацій 

     (4.31) 

    (4.32) 

де ε - символ Леві-Цивіта. 

Тоді 

 

тобто, 

   (4.33) 

Більше того, 
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тобто, 

  (4.34) 

Тоді 

  (4.35) 

4.7.2 Розрахунок другої варіації асоційованого гамільтоніана 

  (4.36) 

Маємо відношення 

     (4.37) 

Для другої варіації кінетичної енергії отримаємо 

   (4.38) 

Різниця потенційної енергії дана в (35) 
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   (4.39) 

Для розрахунку δv ~δv J
ξ
 наступні співвідношення будуть корисними 

 

Таким чином 

 (4.40) 

Значення ~ξ2 в (4.13) формально залежить не тільки від множника Лагранжа 

ξ2, але і від динамічних змінних. Тому, здавалося б, необхідно врахувати варіацію 

цього значення, але в методі енергії-імпульсу ця форма δ
2
h

ξ
 аналізується не для всіх 

варіантів, а лише для таких, що стосуються певним значенням моменту, тобто 

    (4.41) 

Таким чином, у всіх розрахунках стабільності можна припустити, що ~ξ2 є 

константою. Тоді 
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  (4.42) 

Підставляючи в (4.36) вирази (4.38), (4.39) та (4.42) ми нарешті отримаємо 

  (4.43) 

4.8 Допустимі варіації 

Дослідження стійкості системи Гамільтона з симетрією відповідно до методу 

енергії-імпульсу зводиться до аналізу квадратичної форми  варіацій. Позитивне 

значення  буде означати стійкість рівноваги. 

Форма  є похідною форми δvδvh
ξ
 (див. (4.43)), яка є її початковою формою. 

Щоб отримати значення скороченої форми , ми повинні використовувати значення 

початкової форми не для всіх можливих варіантів динамічних змінних, а лише для 

варіантів з обмеженнями. 

Ці обмеження діляться на два типи. Перший тип обмежень вже згадувався 

(див. (4.41)). Варіації, які задовольняють обмеженням, будуть дотичні до 

підмножини значень моменту, і це є геометричним сенсом обмежень. 

Другий тип обмежень обмежує простір варіацій таким чином, що жоден з 

варіантів цього підпростору не буде дотичній до орбіти загальної дії для обраної 

фіксованої точки відносної рівноваги. Таким чином, другий тип обмежень дасть нам 

варіації простору поперечного по відношенню до простору, який дотичний до 
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орбіти в цій точці. Нехай z0 - точка відносної рівноваги, а v1, v2 - основні вектори, що 

стосуються орбіти загальної дії в цій точці. Тоді,  span{v1, v2} - це дотична до 

орбітального простору в точці z0. 

Нехай 

 

Тоді W - це підпростір допустимих варіацій. 

На відміну від обмежень першого типу, обмеження другого типу можна 

вибрати досить довільно, але зберігати лише умову трансверсальності. 

   (4.44) 

Розглянемо обмеження першого типу 

У точці z0 ці відношення можуть бути записані в координатах 

  (4.45) 

Розглянемо обмеження другого типу 

      (4.46) 

причому перше обмеження "забороняє" обертання навколо осі симетрії тіла, а 

друге навколо осі z симетрії системи. 

Запишемо через координати 

     (4.47) 

Відношення (4.45) та (4.47) дозволяють виключити такі варіанти: δp1, δA3, δπ3, 

δp2 
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   (4.48) 

Зазначимо, що відповідно до формули (4.27) ν3 ≠ 0. 

4.9 Матриця зміненої квадратичної форми 

Назвемо через Q зменшену квадратичну форму вихідної форми . У 

попередньому параграфі детально описано алгоритм розрахунку матриці. Вона 

використовує компоненти якобіанів та гессіанів магнітного поля в точці x0 = r0e1. 

Можна показати, що в цій точці відповідні матриці мають вигляд: 

    (4.49) 

і компоненти Гессіана 

    (4.50) 

    (4.51) 

Через складність обчислення квадратної форми обчислення проводилося в 

Maple. 

      (4.53) 

Приймемо такий порядок незалежних варіацій: δπ2, δx2, δA1, δπ1, δx3, δx1, δA2. 

Зверніть увагу, що змінна δp3 дає нам тривіальний суто позитивний внесок δp3
2
 / M. 

Тому цей внесок не розглядається на наступних етапах. 
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де Q1 - матриця 3 × 3, а Q2 - матриця 4 × 4. 

Матриця Q1 з наступним порядком варіацій δπ2, δx2, δA1 має вигляд 

.   (4.54) 

Для матриці Q2 отримаємо 

, (4.55)  

   (4.56) 

4.10 Умови позитивної визначеності квадратичної форми Q 

Через блочну структуру матриці Q дослідження позитивної визначеності 

можна розділити на два окремих дослідження матриць Q1 і Q2. 

Використаємо критерій Сильвестра [37]. Для цього ми повинні перевірити 

детермінант верхніх літерних підматриць нашої матриці на позитивну визначеність. 

Наприклад, для Q1 це буде наступна послідовність підматриць Q1
[1]

, Q1
[2]

, Q1
[3]

: 

   (4.57) 

і тому співвідношення має бути виконане 
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  (4.58) 

Відповідно для Q2 ми маємо 

   (4.59) 

Зазначимо, що більш слабкими, але необхідними умовами позитивної 

визначеності матриці Q є позитивність її діагональних елементів. 

Розглянемо матрицю Q1. Перша умова (4.58) є тривіальною, так як за умовою 

α> 0. Тоді друга умова може бути записана у вигляді 

    (4.60) 

Третя умова може бути представлена у формі 

   (4.61) 

Другий множник у (61) за допомогою (21) можна спростити до 

   (4.62) 

Очевидно, що з (4.61) з урахуванням (4.62) (m > 0), випливає 

     (4.63) 

Цей стан фізично означає, що магнітний момент намагається орієнтуватися на 

поле. Слід зазначити, що в опорній точці відносної рівноваги, де z = 0, лише поле B
L
 

має компонент B1, який відрізняється від нуля. 

Тоді 

     (4.64) 

Розділивши (61) на позитивне значення (64) і помноживши результат на r0 

отримаємо 
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   (4.65) 

нагадаємо (див. (4.2)), що при z = 0 отримаємо Bz, z = B'. 

Останній член в (4.65) за рахунок (4.64) менше нуля, тобто умова (4.65) є 

більш суворою умовою, ніж (4.60). Таким чином, умова (4.65) є умовою позитивної 

визначеності матриці Q1. 

Розглянемо стан позитивної визначеності матриці Q2. 

Перша умова (4.59) є тривіально. 

Цікаво розглянути залишкові діагональні елементи матриці. 

Стан Q77 легко виводиться з (4.62), (4.63). 

Стан det(Q2
[2]

) > 0 зводиться до позитивності другого діагонального елемента 

   (4.66) 

Ця проста умова є суто геометричною і не залежить від інших. 

Після досить громіздких перетворень умов det(Q2
[3]

) > 0 можна записати у 

формі 

    (4.67) 

При ν1→0 ця умова переходить до умови позитивності третього діагонального 

елемента матриці Q2. 

Для умови det(Q2)> 0 ми можемо отримати декілька членів розкладу Лорана за 

малим параметром ν1, але навіть у цьому наближенні вирази занадто громіздкі для 

аналізу в аналітичному представленні, не кажучи вже про точне вираження для 

det(Q2) Тому не здається доцільним намагатися вивести умови позитивної 

визначеності в аналітичне подання. Особливо тому, що вираз включає змінні ξ1, ν1, 

ν3, ~ξ2, які не є елементарними. 

Доведення стабільності відносної рівноваги гамільтонової системи означає, 

що існує фізично стійкий орбітальний рух магнітного диполя під взаємною 

діяльністю аксіально-симетричного магнітного поля та гравітаційного поля. 
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Умови (4.58) та (4.59) є аналітичними умовами стійкості левітуючої системи. 

Таким чином, вирішено завдання на першому (теоретичному) рівні. Щоб вирішити 

завдання на другому (фізичному) рівні, достатньо показати розумні параметри 

системи, для якої виконані умови стабільності. Звичайно, якщо є один такий набір, 

то існує безліч таких наборів. 

4.11 Числове моделювання 

Детермінанти (4.58), (4.59) були запрограмовані. Maple дозволяє повертати 

результати як у символічній формі, так і в якості чисельних значень функцій. 

Керуючись формулами (4.63), (4.65) - (4.67) і беручи до уваги фізичні 

аргументи, були знайдені відповідні параметри моделі. Для цих параметрів весь стан 

(4.58), (4.59) виконувався чисельно. 

Були обрані початкові умови, магнітні матеріали і геометричні параметри. 

Магнітні полюси та таблетки (магнітний диполь) були зроблені з Nd-Fe-B і 

мали такі фізичні характеристики: ρ = 7,4 · 10
3
 (кг / м

3
) - густина матеріалу і Br = 0,25 

(Тл) - залишкова індукція. 

Тоді магнітний «заряд» полюсів сситеми, необхідний для забезпечення 

стійкості, буде κ = 351,5625 (А · м), а відстань між полюсами - L = 2h = 0,1 (м). 

Лінійний шар для компенсації сили тяжіння характеризується двома 

параметрами нашої моделі. 

   (4.68) 

Рухомий магніт (диполь) обрано у вигляді диска з діаметром d = 0,014 (м) і 

висотою l = 0,006 (м). Його параметри такі: магнітний момент μ = 0,18375 (A·м
2
), 

маса M = 0,00683484 (кг) та α = 1 / I⊥ = 0,9594 (1 / (кг·м
2
)), де I⊥ = I1 = I2 - момент 

інерції тіла. 

Для цих параметрів нашої моделі в точці досліджуваної відносної рівноваги 

буде встановлено загальне магнітне поле. 
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   (4.69) 

Отже, для орбіти з r0 = 1,5 (м) і h = 0,075 (м) отримаємо наступні параметри 

для стабільної відносної рівноваги (див. також (4.20)): 

   (4.70) 

За допомогою цих параметрів системи виконуються всі умови стабільності 

(4.58), (4.59). Отже, ці значення цілком виправдані для експериментальної реалізації. 

Чисельне моделювання нашої моделі проводиться на базі ODE [20, 8, 21], що 

описує дипольний рух у зовнішньому магнітному та гравітаційному полях. 

    (4.71) 

Для відносної рівноваги з параметрами (68) - (70) розрахували пучок 

траєкторій для магнітного диполя. Випадкові початкові значення моделювали в 

околі відносної рівноваги, отже, відхилення від відносної рівноваги було менше 

одного відсотка від відповідної динамічної змінної. Всього було здійснено 100 

кидків. Метод Монте-Карло підтверджує стійкість всіх траєкторій (на десять повних 

обертів). У випадку нестабільного руху магнітного диполя він падає або летить, як 

правило, на першому оберті орбіти. 
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Висновки до розділу 

У розділі було описано математичну модель руху тіла в однорідному 

магнітному і гравітаційному полях. Було проведено моделювання і визначено 

потимальні параметри системи. 
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5 ОПИС ПРОГРАМНОГО ПРОДУКУ 

5.1 Засоби розробки 

При розробці даного програмного продукту були використані наступні засоби:  

- Python для алгоритмічної та серверної частини застосунку  

- веб-фреймворк Django 

- SQL база даних PostgerSQL  

- Amazon Web Services 

- HTTP-сервер Nginx 

- JavaScript для клієнтської частини застосунку 

- бібліотека SciPy 

- середовище розробки PyCharm 

5.1.1 Переваги Python 

- чистий синтаксис (для виділення блоків слід використовувати відступи); 

- переносність програм (що властиве більшості інтерпретованих мов); 

- стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів; 

- можливість використання Python в діалоговому режимі (дуже корисне для 

експериментування та розв'язання простих задач);  

- зручний для розв'язання математичних проблем (має засоби роботи з 

комплексними числами, може оперувати з цілими числами довільної 

величини, у діалоговому режимі може використовуватися як потужний 

калькулятор). 

Python містить ефективні структури даних високого рівня та простий, але 

ефективний підхід до об'єктно-орієнтованого програмування. Елегантний синтаксис 

Python, динамічна обробка типів, а також те, що це інтерпретована мова, роблять її 

ідеальною для написання скриптів та швидкої розробки прикладних програм у 

багатьох галузях на більшості платформ. 

Інтерпретатор мови Python і багата стандартна бібліотека (як вихідні тексти, 

так і бінарні дистрибутиви для всіх операційних систем) можуть бути отримані з 
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сайту python.org, і можуть вільно розповсюджуватися. Цей самий сайт має 

дистрибутиви та посилання на численні модулі, програми, утиліти та додаткову 

документацію. 

5.1.2 Переваги SciPy 

SciPy — відкрита бібліотека високоякісних наукових інструментів для мови 

програмування Python. SciPy містить модулі для оптимізації, інтегрування, 

спеціальних функцій, обробки сигналів, обробки зображень, генетичних алгоритмів, 

розв'язування звичайних диференціальних рівнянь та інших задач, які розв'язуються 

в науці і при інженерній розробці. Бібліотека розробляється для тієї ж аудиторії, що 

і MATLAB та Scilab. 

Основна функціональність SciPy розширюється за рахунок інших 

інструментів.  

Графіка. На даний момент рекомендованим пакетом для рисування двомірної 

графіки є Matplotlib, однак існує велика кількість інших, наприклад, HippoDraw[en], 

Chaco, і Biggles. Також популярними є Python Imaging Library і MayaVi[en] (для 3D 

візуалізації). 

Оптимізація. Хоча SciPy має свій пакет для оптимізації, OpenOpt має доступ 

до більшої кількості оптимізаційних пакетів і розв'язувачів. 

Розширений аналіз даних. За допомогою RPy, SciPy забезпечує інтерфейс до 

статистичному пакету R, призначеному для складного аналізу даних. 

База даних. SciPy може взаємодіяти з PyTables, ієрархічною базою даних, 

розробленою для ефективного керування великими об'ємами даних, що 

зберігаються у файлах формату HDF5. 

Інтерактивна оболонка. IPython це інтерактивне середовище, яке забезпечує 

зневадження і створення коду в стилі, близькому до MATLAB. 

Символьна математика. Існує декілька бібліотек для Python, таких як 

PyDSTool, Symbolic і SymPy, які дозволяють працювати із символьною 

математикою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Python
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scilab
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5.1.3 Переваги Django 

Найбільш розвинений веб-фреймворк на мові Python. Має багато встроєних 

можливостей, наприклад: 

- ORM,  API  доступу до БД з підтримкою транзакцій; 

- вбудований  інтерфейс адміністратора, з уже наявними перекладами на 

більшість мов; 

- диспетчер URL на основі регулярних виразів; 

- розширювана система шаблонів з тегами та наслідуванням; 

- система кешування; 

- інтернаціоналізація; 

- архітектура застосунків, що підключаються, які можна встановлювати на 

будь-які Django-сайти; 

- авторизація та аутентифікація; 

- система фільтрів («middleware») для побудови додаткових обробників 

запитів, наприклад включені  в дистрибутив фільтри для кешування, 

стиснення, нормалізації URL і підтримки анонімних сесій; 

- бібліотека для роботи з формами (наслідування, побудова форм за 

існуючою моделлю БД); 

- вбудована  автоматична документація по тегам шаблонів та моделям 

даних, доступна через адміністративний застосунок; 

5.1.4 Переваги PostgreSQL 

На даний момент PostgreSQL є однією з найпотужніших і найшвидших SQL 

баз даних. Має свої специфічні типи даних такі я HSTORE, JSON, ARRAY. Показує 

дуже добрі результати в роботі з Python 3. 

PostgreSQL має наступні можливості: 

- дотримання принципів ACID; 

- відповідність стандартам ANSI SQL-92 і SQL-99; 

- підтримка запитів з OUTER JOIN, UNION, UNION ALL, EXCEPT і 

підзапитів; 
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- послідовності; 

- контроль цілісності; 

- реплікація; 

- загальні табличні вирази й рекурсивні запити; 

- аналітичні функції; 

- підтримка Unicode (UTF-8); 

- підтримка регулярних виразів у стилі Perl; 

- вбудована підтримка SSL і Kerberos; 

- протокол поділюваних блокувань; 

- завантажувані розширення, підтримують SHA1, MD5, XML і іншу 

функціональність (API відкритий); 

- засоби для генерації сумісного з іншими системами SQL-коду та імпорту з 

інших систем. 

5.1.5 Переваги JavaScript 

JavaScript є одним з найпростіших, універсальних і ефективних мов, які 

використовуються для розширення функціональних можливостей на веб-сайтах. 

Використовує з легкістю діапазон від екранних візуальних ефектів для обробки і 

розрахунку даних на веб-сторінках до розширених функціональних можливостей. 

Ця мова виконується на стороні клієнта. Це означає, що код виконується на 

процесорі користувача замість веб-сервера, тим самим заощаджуючи пропускну 

здатність і навантаження на веб-сервері. 

Мова Javascript є відносно проста в освоєнні і включає в себе синтаксис, який 

близький до англійської мови. Він використовує модель DOM, яка надає безліч 

функціональних можливостей, як-то попередньо складених об'єктів на сторінках, які 

роблять його над швидким, щоб розробити сценарій для вирішення 

користувальницької мети. 

Javascript порівняно швидкий для кінцевого користувача. Так як код 

виконується на комп'ютері користувача, результати і обробка завершується 

практично миттєво залежно від завдання, оскільки він не повинен бути оброблений 
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в веб-сервері сайту і відправляється назад користувачеві, який споживає місцеву, а 

також пропускну здатність сервера. 

5.1.6 Переваги jQuery 

Основне завдання jQuery — це надавати розробнику легкий та гнучкий 

інструментарій кросбраузерної адресації DOM об'єктів за допомогою CSS та XPath 

селекторів. Також даний фреймворк надає інтерфейси для Ajax-застосунків, 

обробників подій і простої анімації. 

Принцип роботи jQuery полягає в використанні класу (функції), який при 

звертанні до нього повертає сам себе. Таким чином, це дозволяє будувати 

послідовний ланцюг методів. 

5.1.7 Переваги Amazon Web Services 

Amazon Web Services є дочірньою компанією Amazon.com, що надає 

платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на 

основі платної підписки. 

5.2 Опис розробленого програмного продукту 

Програмний продукт реалізовано у вигляді серверної частини яка відповідає за 

розв'язання диференційного рівняння засобами чисельних методів та мобільного 

додатку, який візуалізує отримані результати. 

Коли користувач відкриває мобільний додаток, він бачить сторінку входу в 

систему, яка зображена на рисунку 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Сторінка входу в систему 

 

Після того, як користувач увійшов, він бачить 5 полей вводу параметрів 

системи: швидкість конвеєру, висота конвеєру, індукція магнітного поля 
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розподілювача, вміст металу в руді, кут нахилу конвеєру та кнопку побудови 

графіка. 

Поля вводу параметрів системи зображені на рисунку 5.2.  

 

Рисунок 5.2 - Поля вводу параметрів системи 
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Після того як користувач натиснув кнопку "Побудувати Графік", параметри 

відправляються на сервер, на сервері проводиться обчислення сили магнітного поля, 

яка буде діяти на залізну руду з заданим вмістом металу. Обчислене значення 

передається на мобільний додаток і по цих даних мобільний додаток будує 

траєкторію польоту руди і виводить на екран розраховану довжину польоту руди. 

Сторінка вводу параметрів системи з побудованим графіком зображена на 

рисунку 5.3. 
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Рисунок 5.3 - Траєкторія польоту руди 

Якщо користувач переходить в портретний режим, траєкторія відображається 

в детальному вигляді. 
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Побудований графік у портретному вигляді зображений на рисунку 5.4. 

 

Рисунок 5.4 - Траєкторія польоту руди у детальному вигляді 

Користувач може вийти з системи, щоб зайти під іншим іменем. Після того, як 

він натиснув кнопку «Log out», він повернеться на сторінку входу в систему. 

Сторінка входу в систему після того, як користувач вийшов з системи 

зображена на рисунку 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Сторінка входу в систему після того, як користувач вийшов з системи 

 Також в системі є сторінка адміністратора, який може реєструвати 

користувачів. 

 Сторінка входу в систему для адміністратора зображена на рисунку 5.6.  
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Рисунок 5.6 – Сторінка входу в систему для адміністратора 

 Після того, як адміністратор увійшов у систему, він може адмініструвати 

таблиці бази даних. 

 Головна сторінка адміністратора зображена на рисунку 5.7. 
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Рисунок 5.7 – Головна сторінка адміністратора 

 Адміністратор може добавити користувача, натиснувши на кнопку ―Add‖ 

навпроти пункту ―Users‖. Також адміністратор може переглядати користувачів. 

Сторінка створення користувача зображена на рисунку 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Сторінка створення користувача 

Також адміністратору доступниа таблиця з усіма користувачами, яка 

зображена на рисунку 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – Сторінка з усіма користувачами 
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Висновки до розділу 

У розділі були описані засоби розробки системи, такі як мова програмування 

Python, Веб-фреймворк Django, реляційна база даних PostgerSQL, Amazon Web 

Services, HTTP-сервер Nginx, мова програмування JavaScript, бібліотека SciPy для 

проведення обрахунків та середовище розробки PyCharm. Були наведені переваги 

кожного з засобів розробки у використанні для даної задачі. 

 Був описаний розроблений програмний продукт, який складається з 

мобільного додатку для клієнтів і панелі адміністратора. 
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ВИСНОВКИ 

 У магістерській дисертації розв’язано важливе науково-практичне завдання 

розроблення прикладного програмного забезпечення візуалізації динаміки 

розподілювача намагнічених тіл з шести ступенями вільності, що забезпечує 

зменшення витрат на видобування залізної руди шляхом сегрегації руди з високим 

вмістом металу на стадії видобування в кар’єрі. При цьому отримано такі наукові та 

практичні результати.  

Виконано аналіз предметної області. Виконано дослідження та порівняння 

існуючих методів сепарації залізної руди: магнітна, електродинамічна та рентгено-

радіометрична сепарація. У процесі аналізу чисельних методів розв’язання 

диференціальних рівнянь досліджено однокрокові методи: метод Ейлера, 

модифікований метод Ейлера, метод Рунге-Кутта четвертого порядку; методи з 

автоматичною зміною кроку: метод Рунге-Кутта з автоматичною зміною кроку, 

метод Рунге-Кутта-Мерсона з автоматичною зміною кроку, метод Рунге-Кутта-

Фельдберга з автоматичною зміною кроку; методи прогнозу і корекції: метод Мілна, 

метод Адамса та метод Хемінга. Доведено, що для вирішення поставленої задачі 

ефективнішим є метод Адамса четвертого порядку, оскільки він вдвічі швидший за 

метод Рунге-Кутта такого ж порядку та його похибка не зростає експоненційно, на 

відміну від методу Мілна. Результати аналізу предметної області було використано 

при побудові математичної моделі та розробленні програмного забезпечення.  

Проаналізовано технології візуалізації даних. Визначено критерії класифікації 

технологій візуалізації даних. На основі визначених критеріїв виконано 

класифікацію технологій візуалізації даних. Розроблена класифікація використана 

при програмній реалізації динаміки розподілювача намагнічених тіл.  

Побудовано математичну модель руху намагніченого тіла з шести ступенями 

вільності у зовнішніх гравітаційному та магнітному полях. Результати моделювання 

використано при побудові алгоритмів візуалізації руху намагніченого тіла з шести 

ступенями вільності у зовнішніх гравітаційному та магнітному полях. 4. Досліджено 

та обрано методи та засоби реалізації. Програмна реалізація системи написана 

мовою Python з використанням бібліотеки обчислювальної бібліотеки SciPy для 
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серверної частини, та JavaScript з використанням бібліотек jQuery та ChartJS для 

клієнтської частини системи.  

Розроблено алгоритми та виконано проектування програмного забезпечення. 

Розроблені алгоритми використано при програмній реалізації системи візуалізації.  

В результаті дисертаційного дослідження реалізовано програмне забезпечення 

візуалізації динаміки розділювача намагнічених тіл з шести ступенями вільності, що 

забезпечує зменшення витрат на видобування залізної руди шляхом сегрегації руди 

з високим вмістом металу на стадії видобування в кар’єрі. 
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