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Секцiя «Математика, статистика та механiка»

Дослiдження динамiки операцiй своп процентної
ставки

П. В. Александрова, В. П. Зубченко

Ключовими критерiями припустимостi та доцiльностi фiнансових операцiй є
прибутковiсть та ризиковiсть. Пожвавлення довгострокового банкiвського креди-
тування в умовах пандемiї потребує iнструментiв хеджування майбутнiх ризикiв.
Змiна ключових макроекономiчних показникiв, зокрема пiдвищення облiкової став-
ки НБУ, може iстотно знизити доходнiсть банкiвського кредитування та привести
до iстотного збiльшення рiвня ринкових ризикiв. Своп процентної ставки є класи-
чним для європейської фiнансової системи iнструментом зменшення потенцiйного
впливу вказаних ризикiв, однак новим для українського мiжбанкiвського ринку.
Першi аукцiони мiж Нацiональним банком України та комерцiйними банками iз
випуску свопiв процентної ставки вiдбулись у другiй половинi 2020 р. У такий спо-
сiб банки можуть мiнiмiзувати власний процентний ризик пiд час кредитування.
Вони залучають депозити на досить короткий термiн порiвняно з довгим строком
кредитiв, тож завжди ризикують через ймовiрнiсть змiни вартостi залучень. Став-
ка за депозитами фактично завжди змiнюється i може зрости, а для позичальника
банку вона фiксована.

Своп процентної ставки передбачає, що одна сторона пропонує iншiй фiксовану
процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а iнша сторона - плаваючу
вiдсоткову ставку. Остання розраховується на основi Українського iндексу мiжбан-
кiвських ставок овернайт (UONIA). Дисконтування майбутнiх грошових потокiв
здiйснюється за ставками кривої безкупонної доходностi, побудованої за гривне-
вими ОВДП. В обумовлений строк вiдбуваються розрахунки сторiн з обчислення
рiзницi процентних платежiв.

Ключовим питанням математичного моделювання операцiй своп процентної
ставки є дослiдження справедливої вартостi цього фiнансового iнструменту в май-
бутнi моменти часу. Зокрема, важливо спрогнозувати потенцiйнi змiни справедли-
вої вартостi при змiнi коефiцiєнтiв кривої безкупонної доходностi та при певних
трендах iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт. У роботi проведено дослiдження
чутливостi зазначених факторiв на динамiку свопу процентної ставки, побудовано
прогноз майбутньої динамiки iнструменту в залежностi вiд змiни ключових макро-
економiчних показникiв.
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Оцiнювання параметрiв Хюрста i дифузiї
у дробовому стохастичному рiвняннi

теплопровiдностi

Д. А. Аветiсян, К. В. Ральченко

Розглядається стохастичне рiвняння теплопровiдностi:(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑡
−

1

2
Δ𝑢

)︂
(𝑡, 𝑥) = 𝜎�̇�𝐻

𝑥 , 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ R,

де 𝐵𝐻 = {𝐵𝐻
𝑥 , 𝑥 ∈ R}— це дробовий броунiвський рух з iндексом Хюрста 𝐻. Ви-

вчається задача одночасного оцiнювання параметрiв 𝐻 i 𝜎2 за дискретними спо-
стереженнями вигляду {𝑢(𝑡𝑖, 𝑘𝛿), 𝑖 = 1, 2, 𝑘 = 1, . . . , 𝑁}, де 𝑡1 > 0, 𝑡2 > 0 i 𝛿 > 0—
фiксованi. Нехай

̂︀𝑉𝑁 (𝑡) =

𝑁∑︁
𝑘=1

𝑢(𝑡, 𝑥𝑘)
2, 𝑣(𝑡,𝐻) =

𝑡𝐻+12𝐻+1(2𝐻 − 1)Γ(𝐻 + 1
2
)

√
𝜋(𝐻 + 1)

,

де Γ позначає гамма-функцiю. Доведено, що для всiх 𝐻 ∈ (0, 1) статистики

̂︀𝐻𝑁 =
log

(︁̂︀𝑉𝑁 (𝑡1)
⧸︀ ̂︀𝑉𝑁 (𝑡2)

)︁
log(𝑡1/𝑡2)

− 1, �̂�2
𝑁 =

̂︀𝑉𝑁 (𝑡1)

𝑁𝑣(𝑡1, ̂︀𝐻𝑁 )
=

̂︀𝑉𝑁 (𝑡2)

𝑁𝑣(𝑡2, ̂︀𝐻𝑁 )
.

є строго консистентиними оцiнками параметрiв 𝐻 i 𝜎2. При 𝐻 ∈ (0, 3
4
) одержано

також асимптотичну нормальнiсть оцiнок. Цi результати є продовженням статтi [1],
у якiй дослiджено ергодичнi властивостi процесу 𝑢 та побудовано строго консистен-
тну оцiнку параметра 𝜎2 при вiдомому 𝐻.

Дослiдження другого автора виконано за пiдтримки Нацiонального фонду до-
слiджень України в межах проєкту № 2020.02/0026.
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Визначення баскетбольних активностей за
допомогою носимих смарт пристроїв

I. Ю. Антiп’єв

Носимi пристрої набирають велику популярнiсть через можливiсть збору та ана-
лiзу iнформацiї про себе, яку ми практично не можемо вiдслiдковувати самостiйно:
починаючи з кiлькостi крокiв i закiнчуючи розподiлом сну за фазами. Серед них є
i спортивнi навантаження. Але ще досить активностей не мають трекерiв належної
якостi або взагалi вiдсутнi.

У своїй роботi я розглядаю баскетбольнi активностi та хочу побудувати матема-
тичну модель, що дозволить визначити факт пiдкидання м’яча на смарт-годиннику.
Оскiльки, окрiм заданої активностi iснують iншi, то я вирiшив звести задачу до кла-
сифiкацiї "один проти всiх". Тобто, потрiбно мiнiмiзувати функцiю, що визначає тип
активностi за наявних вiдомих значень:

𝑛∑︁
𝑖=1

|𝐹 (�̄�, 𝑓(𝑥𝑖))−𝑅𝑖| → 𝑚𝑖𝑛�̄�,𝑓(𝑥𝑖)
, де

- 𝐹 (�̄�, 𝑓(𝑥𝑖)) - модель, яка класифiкує вхiднi данi, набуває значення 1 при
пiдкиданнi та 0 в iншому випадку;

- 𝑛 - розмiр даних, на яких модель "навчається";
- 𝑅𝑖 - вiдомий тип активностi;
- �̄� - параметри моделi;
- 𝑓(𝑥𝑖) - похiднi характеристики, вирахованi на вхiдних даних;
- 𝑥𝑖 - часовий ряд, отриманий з сенсорiв.

Вхiдними даними є значення акселерометра та гiроскопа. На першому етапi вiд
сигналу були вiдфiльтрованi шуми за допомогою вейвлет перетворення. Далi ви-
значаються характернi ознаки: кореляцiя мiж осями X, Y, Z для кожного сенсора;
кiлькiсть пiкiв сигналу та вiдстань мiж ними. Для класифiкацiї за заданими озна-
ками був використаний алгоритм SVM [4]. Основною метрикою для даного виду
класифiкацiї я обрав

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒/(𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+ 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒).

Модель дозволяє визначити факт пiдкидання м’яча з точнiстю 93%, але в той же
час показник "False Positive"є досить великим, тому модель потребує бiльш точного
розпiзавання з iншими спортивними активностями.

Список лiтератури
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About one matroid class related to the semigroups

D. I. Bezushchak

The matroid concept was initially introduced by Hassler Whitney in his work [1].
This term emerged to capture abstractly the essence of dependence. Not surprisingly,
that the definition by Whitney embraced many combinatorical structures. But what
actually is a matroid? This name intuitively suggests a structure related somehow to
matrix and indeed, it was a unifying abstract treatment of the dependence in linear
algebra and graph theory [2].

Definition 1. It is said that a matroid 𝑀 consists of non-empty finite set 𝑋 and a non-
empty collection 𝐽 of independent subsets of 𝑋, called bases, satisfying the following
properties:

(𝑖) if 𝑌 ∈ 𝐽 and 𝑍 ⊆ 𝑌, then 𝑍 ∈ 𝐽 ;
(𝑖𝑖) if 𝑌, 𝑍 ∈ 𝐽 and |𝑍| > |𝑌 |, than there exists 𝑧 ∈ 𝑍 ∖ 𝑌, such that 𝑌 ∪ {𝑧} ∈ 𝐽.

Let 𝑆 be a semigroup. We will denote by 𝐼 the set of all subsets 𝑀 ⊆ 𝑆, such that
𝑀 is irreducible system of base elements of the subsemigroup ⟨𝑀⟩. Note, that 𝐼 consists
of all subsets of 𝑆 of cardinality 1. We will be investigating the question: ”For which
semigroups S the pair (𝑆, 𝐽) will be a matroid?”

Theorem 1. Let 𝐶𝑛 be a cyclic group. Then the pair (𝐶𝑛, 𝐽) will be a matroid if and
only if when n is the prime power.

The following proposition describes all monogenic semigroups for which a pair (𝑀,𝐽)
is a matroid. Where 𝐽 is the set of bases.

Theorem 2. For a monogenic semigroup in a form of (𝑘, 𝑝), where 𝑝 is a prime number,
the pair (𝑆, 𝐽) form a matroid if and only if 𝑘 = 1 or 𝑘 = 2 and 𝑛 is a prime power, or
𝑘 = 3 and 𝑛 = 2 or is an odd prime power.

Let now (𝐿,≤) be a bottom semilattice. With respect to ∧ the natural infinum of
two elements from 𝐿 forms a monogenic semigroup (𝐿,∧).

Proposition 1. For any chain 𝐿 a pair (𝐿, 𝐽) is a matroid.

The next example comes from the known lattices: The lattice of sets of all subsets
of any given set, that consists of 𝑛 elements, known as the power set B𝑛, the lattice of
all partitions of the set, that consists of 𝑛 elements 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛 and the lattice of subspaces
of the 𝑛-dimensional space on a field Z𝑝, also known as L𝑝. The field for the space is
crucial and has to be finite, for the main space to have a finite number of subspaces.

Theorem 3. For each lattice L either B𝑛, L𝑝 or 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛, the pair (𝐿, 𝐽) is a matroid if
and only if 𝑛 < 3
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Hyperelliptic curve cryptosystem using Koblitz method
and Mumford representation in Python

D. Boiko, N. Ichanska

Last decades Elliptic Curve Cryptography (ECC) are widely applicable for key
agreement, digital signatures, pseudo-random generators and other tasks. Although
hyperelliptic curves in cryptography was introduced by Neal Koblitz [1] only 3 years
after ECC, not many cryptosystems implement it as its arithmetic is assumed not to
be as efficient as with cryptosystems based on elliptic curves or factoring (RSA). The
target of this article is not only to show that hyperelliptic curves cryptosystems can be
applicable not worse, but to present the full exchange system using sufficient complex
structure and implement it with Python Library SymPy [2].

Firstly we divide message 𝑚 into 𝑔 parts: 𝑚1, ...,𝑚𝑔 , then we begin to convert
message 𝑚 to a list of ASCII code. To map our message to a number, we are going to
use the following expression:

𝑚𝑖 =

𝑛𝑖∑︁
𝑘=1

𝑙𝑘2
8𝑘−1

, (1)

where 𝑖 = 1, ..., 𝑔, 0 ≤ 𝑙𝑘 < 28 and the number of characters 𝑛𝑖 ≤ 160.

To further encode the message 𝑚, we will use Koblitz method [3] for associating the
numeric representation of sub-messages𝑚1, ...,𝑚𝑔 with a point on an hyperelliptic curve.
Then we correspond each point of hyperelliptic curve in its Mumford representation.
That makes possible to use ElGamal scheme to encrypt and decrypt.
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Iгровi методи при викладаннi математики

М. М. Борець

За останнi 30 рокiв прiоритети в сферi освiти суттєво змiстились. По-перше,
пiсля розпаду СРСР почала бiльше цiнуватись iндивiдуальнiсть кожної дитини.
По-друге, вiдбулася масштабна цифрова трансформацiя.

Тепер вчителю доводиться конкурувати за увагу учнiв з їх гаджетами. Задача
сучасного педагога – показати дiтям, що математика та iншi шкiльнi дисциплiни є не
менш цiкавими за iгри на телефонi. При цьому важливо враховувати iндивiдуальнi
захоплення кожного учня.

Я дослiдив [1], що досить ефективним для зацiкавлення дiтей є iгровий пiд-
хiд. Введення iнтерактивних занять з кожної теми доповнить iснуючi традицiйнi
теоретичнi, практичнi уроки та заняття з контролю знань.

Все частiше iгри проводяться не тiльки на уроках фiзичної культури[3], а й при
викладаннi iнших дисциплiн[2]. Для математики iнтерактивнi заняття є ще важли-
вiшими, адже для певних обчислювальних задач важко навести наочнi iлюстрацiї.
При викладаннi алгебри та геометрiї можна застосовувати адаптованi версiї унiвер-
сальних iгор, таких як «Брейн-ринг»[2], «Крокодил», «Вгадай слово», «Кросворди»,
«Квест», «Дженга» тощо.

Я проаналiзував вплив iгор на зацiкавленiсть дiтей предметом. Пiд час пра-
ктики в УФМЛ з метою повторення учнями вивчених ранiше термiнiв, мною було
проведено гру «Крокодил». Ця невелика розминка пiдняла настрiй дiтям, i вони
з бiльшим ентузiазмом розв’язували задачi протягом всього заняття. Також цiка-
вим є пiдхiд, що був застосований в гiмназiї № 172 «Нивки» м. Києва. Тут учнями
на уроках iнформатики було створено математичнi комп’ютернi iгри. Вiльний час,
який дiти все одно витратили б на гаджети, вони проводять у школi: намагаються
набрати найкращий результат у цих програмах.

Дiти люблять змагання. Тому задачею вчителя математики є придумати такий
челендж, який буде одночасно i веселим, i пов’язаним з точною наукою. А таких
прикладiв чимало!
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Непараметричний двофакторний дисперсiйний
аналiз

А. М. Буковецька
Дисперсiйний аналiз – набiр статистичних моделей та пов’язаних з ними про-

цедур оцiнки, що використовуються для аналiзу вiдмiнностей мiж середнiми. По-
ширеною є абревiатура ANOVA, що походить вiд англiйської назви ANalysis Of
VAriance. Даний метод є розширеним аналогом t-критерiю Стьюдента. Останнiй
застосовується для порiвняння середнiх лише двох вибiрок. Натомiсть ANOVA до-
зволяє порiвнювати середнi значення двох та бiльше вибiрок. Ця перевага дозволяє
уникнути похибки на множинних порiвняннях.

Зазвичай для коректної роботи статистичного критерiю необхiдне виконання
ряду вимог, наприклад, нормальний розподiл даних. Однак, iснують випадки, коли
ми нiчого не можемо сказати про параметри розподiлу. Саме тодi застосовують
непараметричнi аналоги критерiїв.

Моя робота присвячена огляду таких аналогiв для двофакторного дисперсiйного
аналiзу. Зокрема розглянуто алгоритм критерiю Фрiдмана та продемонстровано
його застосування в R.
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Математичне моделювання динамiки P&L
страхової компанiї

А. А. Бутенко, В. П. Зубченко
Моделювання динамiки доходiв та витрат страхової компанiї представляє осо-

бливий практичний iнтерес, адже безпосередньо використовується при розробцi
стратегiї роботи страхової компанiї, монiторингу ключових показникiв ефективно-
стi, контролю допустимостi рiвня ризику фiнансових операцiй та забезпечення до-
статностi регулятивного капiталу. Побудовано математичну модель основних статей
доходiв та витрат. На основi моделi проведено стрес-тестування страхової та iнве-
стицiйної дiяльностi страховика, визначено ключовi фактори впливу на динамiку
прибутковостi-збитковостi страхової компанiї та проаналiзовано її часову структу-
ру в залежностi вiд внутрiшнiх, ринкових та макроекономiчних факторiв. Основою
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моделi є класичнi актуарнi методи обчислення страхових премiй та резервiв, мо-
делювання дiяльностi здiйснюється згiдно iз принципами європейської директиви
платоспроможностi Solvency II.
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Властивостi та оцiнки для 𝜙-субгауссових
випадкових процесiв

О. М. Гопкало

Доповiдь присвячено дослiдженню властивостей випадкових процесiв, що нале-
жать до просторiв 𝜙-субгауссових випадкових величин Sub𝜙(Ω). Такi процеси явля-
ють собою пiдклас процесiв iз просторiв Орлича експоненцiального типу. Детальне
дослiдженння випадкових процесiв iз просторiв Орлича представлено у монографiї
[1].

Простори 𝜙-субгауссових випадкових величин Sub𝜙(Ω) узагальнюють простори
гауссових випадкових величин, тому вони широко застосовуються для моделюва-
ння реальних випадкових процесiв у теорiї черг, фiнансовiй математицi, фiзицi.
Детальну iнформацiю щодо основних понять i властивостей 𝜙-субгауссових випад-
кових процесiв можна знайти у джерелах [1, 2, 3] та iн.

У доповiдi представлено умови, за яких 𝜙-субгауссовi процеси, що визначенi на
R, є обмеженими i неперервними з ймовiрнiстю 1, а також виписано оцiнки для
розподiлу супремуму таких процесiв. Цi результати можуть бути застосованi при
дослiдженнi розв’язкiв рiвнянь математичної фiзики з випадковими початковими
умовами.

Отриманi результати опублiковано в статтi [4].
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Про обмеженi розв’язки рiзницевого рiвняння з
кусково-сталими операторними коефiцiєнтами

М. Ф. Городнiй, О. А. Печериця
Нехай 𝑋 – комплексний банахiв простiр, ℒ(𝑋) – банахова алгебра лiнiйних обме-

жених операторiв, що дiють в 𝑋. Позначимо через 𝑆 одиничне коло {𝑧 ∈ C | |𝑧| = 1}.
Для 𝑇 ∈ ℒ(𝑋) позначимо через 𝜎(𝑇 ) спектр 𝑇 . Припустимо, що 𝜎(𝑇 ) ∩ 𝑆 = ∅. Не-
хай 𝜎−(𝑇 ) – частина 𝜎(𝑇 ), що мiститься всерединi 𝑆, а 𝜎+(𝑇 ):=𝜎(𝑇 )∖𝜎−(𝑇 ). Нехай
𝑃−(𝑇 ) та 𝑃+(𝑇 ) – проектори, що вiдповiдають спектральним множинам 𝜎−(𝑇 ) та
𝜎+(𝑇 ). Як вiдомо, тодi простiр 𝑋 є прямою сумою 𝑋 = 𝑋−(𝑇 )+̇𝑋+(𝑇 ) пiдпросторiв
𝑋−(𝑇 ) := 𝑃−(𝑇 )𝑋 та 𝑋+(𝑇 ) := 𝑃+(𝑇 )𝑋.

Нехай 𝐴,𝐵 – фiксованi оператори з ℒ(𝑋). В [1] доведено таку теорему.

Теорема 1. У скiнченновимiрному банаховому просторi 𝑋 рiзницеве рiвняння

𝑥𝑛+1 = 𝐴𝑥𝑛 + 𝑦𝑛, 𝑛 ≥ 1,

𝑥𝑛+1 = 𝐵𝑥𝑛 + 𝑦𝑛, 𝑛 ≤ 0,

має єдиний обмежений розв’язок {𝑥𝑛, 𝑛 ∈ Z} для кожної обмеженої послiдовностi
{𝑦𝑛, 𝑛 ∈ Z} в 𝑋 тодi i тiльки тодi, коли виконуються наступнi умови:

𝑎) 𝜎(𝐴) ∩ 𝑆 = ∅, 𝜎(𝐵) ∩ 𝑆 = ∅;
𝑏) 𝑋 = 𝑋−(𝐴)+̇𝑋+(𝐵).

Основним результатом нашої роботи є така теорема.

Теорема 2. Якщо оператори 𝐴,𝐵 – неперервно оборотнi, то твердження теореми 1
виконується i в нескiнченновимiрному банаховому просторi 𝑋.
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Точки Брокара та iншi чудовi точки трикутника
М. О. Грищенко, В. Б. Цань

Анрi Брокар [3] в 1875 роцi вiднайшов умову та розв’язок такої задачi: в три-
кутнику 𝐴𝐵𝐶 знайти таку точку 𝑃 , що ∠𝑃𝐴𝐵 = ∠𝑃𝐵𝐶 = ∠𝑃𝐶𝐴 = 𝜙. Точку 𝑃
вiдтодi називають точкою Брокара. Точок з подiбною властивiстю трикутник має
двi, i цi точки iзогонально спряженi одна до одної [4]. Кут 𝜙 називається кутом
Брокара.

В роботi описано i систематизовано знання про властивостi точок та кута Бро-
кара [2, 4], описано способи їх побудови [3] i знаходження кута Брокара. Також
описано деякi властивостi точки Лемуана, такi як її розташування в прямокутно-
му трикутнику, властивiсть педального трикутника, для якого точка Лемуана є
точкою перетину медiан [1]. Розглянутi деякi властивостi центра описаного кола
трикутника: центр описаного кола є iзогонально спряженим з ортоцентром; iснує
педальний трикутник, що є подiбним трикутнику, якому вiдповiдає даний центр
описаного кола.

Розглянуто ряд самостiйно розв’язаних задач, в яких доводиться належнiсть
першої та другої точки Брокара, центра описаного кола трикутника колу, описа-
ному навколо трикутника Брокара; подiбнiсть заданого трикутника та його трику-
тника Брокара; рiвновiддаленiсть точок Брокара вiд дiаметра кола Брокара, яким
є вiдрiзок, що сполучає центр описаного кола заданого трикутника i його точку
Лемуана.
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Threecolour graph of a system with simple collective
dynamics on sphere

S. Huraka, O. Prishlyak

The theme about flows is widely used in mathematics nowadays, for example, in
dynamic systems. Such systems are models of many processes which are described in
technical sciences such as biology, medicine, physicks and chemistry so this work may
be used for studying events surrounding us. For example, cyclons can be modelled as
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flows being bifurcated which is the theme of our next work. Let us be given any two-
dimensional surface and any smooth function on it. Two vector fields on the surface are
generated by this function: the gradient field gradf and the skew gradient field sgradf.
These fields have different structures and dynamics. The corresponding flows are called
gradient and Hamiltonian correspondently. Many works are dedicated to the flow theme,
in detail were studied [1, 2, 3, 4]. In this work only those dynamic systems are considered
where both these structures are present. The definition of a simple flow is given and
it is considered in a region with Hamiltonian-type dynamics. A diagram is constructed
as a complete topological invariant of such flows. In this research the diagram is a
planar graph, which is a circle with some segments drawn inside. The principles of
constructing the diagram are following: the circle (the distinguished cycle on the graph)
corresponds to a closed trajectory in the Hamiltonian region, which is quite close to
the distinguished heteroclinic cycle. The vertices symbolize saddle points and sources,
and the saddle lying on the boundary of the two components of the connectivity of
the gradient region corresponds to two vertices. Segments (edges that do not belong
to the distinguished cycle) correspond to separatrices coming from a source and chords
connecting vertices correspond to one saddle. Also flows with no more than 6 saddles
are described. In particular, for constructing flows with 5 and 6 saddles the schedules
of these numbers per term were used. In this schedules the amount of items is equal to
the amount of sources, and each item separately is equal to the number of separatrices
coming out from the source. For example, there exists 1 flow with 1 saddle, 2 flows with
2 saddles and 4 flows with 3 saddles up to topological equivalence.
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Дослiдження геометричних характеристик
скручених антипризм з рiвностороннiм

напiвправильним многокутником в основi
М. С. Деркач

Застосування тiл призматичної форми загальновiдоме. Метою даної роботи є
дослiдження зв’язку геометричних характеристик скручених антипризм, утворе-
них при поворотi верхньої основи на деякий кут 𝜑 навколо центру вписаного кола
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в многокутник основи, з параметрами початкової прямої призми з рiвностороннiм
напiвправильним многокутником в основi. У роботi будемо називати скрученими
антипризмами опуклi та неопуклi призматоїди з трикутними бiчними гранями та
рiвностороннiми напiвправильними многокутниками в основах. Для побудови ма-
тематичної моделi у прямокутнiй декартовiй системi координат зроблено припуще-
ння, що у результатi деформацiї кручення вiдбувається злам кожної бiчної гранi
призми за однiєю з дiагоналей вихiдного прямокутника. Розглянуто декiлька мо-
жливих шляхiв отримання скрученої антипризми: модель деформування призми
з постiйною висотою, модель зi сталою довжиною бiчного ребра (можлива тiльки
для правильних призм) та модель зi сталою довжиною ребра скрученої антипризми,
що було до деформацiї дiагоналлю бiчної гранi початкової призми. Виявлено, що
при з’єднанi середин бiчних ребер скрученої антипризми, якi були бiчними ребра-
ми вихiдної призми, утворюється рiвностороннiй напiвправильний многотокутник,
а при з’єднанi середин бiчних ребер скрученої антипризми, якi були дiагоналями
бiчних граней вихiдної призми, утворюється рiвностороннiй напiвправильний мно-
гокутник. Для моделi зi сталою висотою правильної призми котангенс кута мiж
бiчним ребром прямої призми i площиною основи в залежностi вiд кута повороту
основи, у полярнiй системi координат задовольняє рiвняння троянди Гвiдо Грандi
з визначальним коефiцiєнтом 1

2
. Якщо довжина бiчного ребра правильної призми

фiксована i дорiвнює дiаметру описаного навколо основи кола, то кiнець ребра при
поворотi основи рухається вздовж кривої Вiвiанi.
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Ядро iз додатковою сингулярнiстю
Г. С. Железняк, Ю. С. Мiшура

Розглянемо лiнiйну модель з неперервним часом ([4])

𝑋𝑡 = 𝜃𝑡+ 𝜎1𝐵
𝐻1 (𝑡) + 𝜎2𝐵

𝐻2 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

де 𝐵𝐻1 та 𝐵𝐻2 – два незалежнi дробовi броунiвськi рухи з рiзними iндексами Хюр-
ста, що задовольняють умовi 1/2 ≤ 𝐻1 < 𝐻2 < 1, 𝜎1, 𝜎2 > 0.

Основна задача полягає у знаходженнi наближеної оцiнки параметра 𝜃 ∈ R,
яку було зведено до вивченої ранiше ([3]) задачi пошуку наближеного розв’язку
iнтегрального рiвняння Фредгольма другого роду на промiжку [0, 𝑇 ] з ядром виду
𝐾(𝑡, 𝑠) =

𝐿(𝑡,𝑠)
|𝑡−𝑠|𝛼 , 𝛼 ∈ (0, 1), де чисельник 𝐿(𝑡, 𝑠) обмежений i неперервний м.н. вiдно-

сно мiри Лебега, але може мати точки розриву на [0, 𝑇 ]2, тобто ядром iз додатковою
сингулярнiстю.

Застосовуючи добре вiдомi методи для таких ядер [1]-[2], було доведено теорему
про наближення розв’язку iнтегрального рiвняння з ядром, що мiстить додаткову
сингулярнiсть та знайдено чисельними методами оцiнку параметра 𝜃 ∈ R.
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The word and order problems in Hanoi Tower Groups

D. Zashkolnyi

The Tower of Hanoi is a well-known mathematical game. The classical variant of
this game is played with 𝑛 discs placed on three pegs. The objective of the game is
to move all discs from one peg to another obeying certain simple rules. The minimal
number of moves required to solve the game is 2𝑛 − 1.

In [1], it was shown that the Hanoi Tower game on 𝑘 pegs can be modeled by a
𝑘(𝑘−1)

2
-generated group, called the Hanoi Tower group 𝐻𝑘, acting on words over the

alphabet Σ𝑘 = {1, 2, . . . , 𝑘}. The action of generators corresponds to a singe disk move
between two pegs. Hence, each strategy of the game corresponds to a word in group
generators.

We study the word problem in the group 𝐻3. The word problem is one of three
classical decision problems for finitely generate groups. It is formulated as follows: de-
termine, given a word over group generators, whether it represents the identity element
of the group.

Since the Hanoi Tower groups are examples of so-called Automaton Groups, there
is a common algorithm solving the word problem for them. We have proven that its
complexity is 𝑂(𝑛 log𝑛) in the worst case for the group 𝐻3 and have found explicit
elements that cause this case.

We also study the order problem in the groups 𝐻3 and 𝐻4. This problem is for-
mulated similarly: determine, given a word over group generators, whether it repre-
sents an element of finite order. We proved that the order problem is decidable in
the group 𝐻3 and designed the corresponding algorithm. We proposed an algorithm
for solving the order problem in the group 𝐻4; however, it remains an open prob-
lem whether it always stops. We also have explored different variations of this algo-
rithm and found counterexamples for many of them. Furthermore, we have imple-
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mented a fully-worked framework to work with Automaton Groups which you can find
on https://github.com/davendiy/automata-groups
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Вивчення загальних властивостей та застосування
ентропiйної мiри ризику

П. О. Зеленько, Ю. С. Мiшура
Останнiм часом була запропонована нова когерентна мiра ризику, що назива-

ється ентропiйною мiрою ризику(Entropic value-at-risk, EVaR). Вона являє собою
верхню границю як для вартостi пiдданiй ризику(Value-at-Risk, VaR) так i для умов-
ної вартостi пiдданiй ризику(Conditional Value-at-Risk, CVaR). Для дiйснозначної
випадкової величини 𝑌 ∈ 𝐿0(Ω,ℱ , 𝑃 ) зi скiнченною твiрною функцiєю моментiв
𝑚𝑌 (𝑡) < ∞ для деякого 𝑡0 > 0 ентропiйна мiра ризику EVaR з довiрчим рiвнем
𝛼 ∈ [0, 1](або рiвнем ризику 1− 𝛼) визначається:

𝐸𝑉 𝑎𝑅𝛼(𝑌 ) := inf
𝑡>0

𝑡−1 ln
1

1− 𝛼
𝑚𝑌 (𝑡), 𝛼 ∈ [0, 1), (1)

𝐸𝑉 𝑎𝑅1(𝑌 ) := 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑌. (2)

Основним завданням цiєї роботи є вивчення певних основних властивостей цiєї мi-
ри, а також дослiдження поведiнки цiєї мiри при використаннi її для випадкових
процесiв. Наприклад для процесу Пуассона(𝑁𝑡) з провiдною мiрою 𝑚 та певних кла-
сiв складного процесу Пуассона(𝑌𝑡) з провiдною мiрою 𝑚 та розподiлом стрибкiв
𝑁(0, 𝜎2) були отриманi наступнi формули формули ∀𝛼 ∈ [0, 1):

𝐸𝑉 𝑎𝑅𝛼(𝑁𝑡) =
𝛽

𝑊 ( 𝛽
𝑒𝑚((0,𝑡])

)
, (3)

𝐸𝑉 𝑎𝑅𝛼(𝑌𝑡) = 𝛽𝜎

√︃
2𝑊 (

𝛽

2
√
𝑒𝑚((0, 𝑡])

) + 1, (4)

де 𝛽 = ln 1
1−𝛼

−𝑚((0, 𝑡]),𝑊− функцiя Ламберта.
Ця робота є актуальною, оскiльки використання випадкових процесiв в моделю-
ваннi фiнансового ринку є дуже широким, а за допомогою вказаної мiри, як за-
значено в [1]-[3], можна розв’язати широкий клас стохастичних оптимiзацiйних за-
дач, що не можливо було розв’язати за допомогою умовної вартостi пiдданiй ризи-
ку(Conditional Value-at-Risk). Крiм того ця мiра має перевагу в швидкостi обрахун-

16



ку, а також у властивостях монотонностi та когерентностi.
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Математичне моделювання величини
регулятивного капiталу страхової компанiї

В. П. Зубченко, Є. О. Скворцова

Пiсля переходу небанкiвського сектору пiд регулювання Нацiонального банку
України перед українськими страховими компанiями стоїть задача щодо приведен-
нi своєї дiяльностi у вiдповiднiсть вимогам Європейського союзу та Мiжнароднiй
асоцiацiї органiв страхового нагляду, головнi принципи яких описаннi у Директивi
Solvency II. Тому метою роботи обрана побудова математичних моделей розрахун-
кiв основних ризикiв страхових компанiй, а також величини мiнiмального та ре-
гулятивного капiталу згiдно вимог Директиви. Проаналiзовано особливостi впливу
макроекономiчних, демографiчних та соцiальних факторiв на дiяльнiсть страхово-
го ринку України, дослiджено чутливiсть нормативного капiталу страхової компанiї
до вказаних чинникiв, запропоновано адаптованi актуарнi методи розрахунку карти
ризикiв страхової компанiї.
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d-кратний метод складного ножа у тестах для
гiпотез про квантилi сумiшей зi змiнними

концентрацiями
М. В. Кисляк

Головною задачею дослiдника-статистика є побудова залежностi та знаходжен-
ня найбiльш вiрогiдної моделi для опису процесу чи явища за наявними статисти-
чними даними.

Модель сумiшi зi змiнними концентрацiями (СЗК) часто використовується у
медичних, генетичних чи соцiальних дослiдженнях. Найкращi результати при про-
веденнi статистичного аналiзу отримують за наявностi адекватної оцiнки функцiї
розподiлу (щiльностi) ймовiрностей. При дослiдженнi функцiї розподiлу виникає
задача знаходження квантилiв та оцiнки дисперсiї. Зокрема, у СЗК виникає зачача
перевiрки гiпотез про рiвнiсть квантилiв.

В данiй роботi розглядається технiка оцiнки дисперсiї за допомогою d-кратного
методу складного ножа. Звичайний метод пiдстановки для оцiнювання дисперсiї ви-
магає великий обсяг вибiрки. Тому однiєю iз задач даної роботи є перевiрка роботи
тестiв на малих обсягах вибiрки.

Було побудовано тест для перевiрки гiпотези про рiвнiсть iнтерквартильних
розмахiв. Результати iмiтацiйного моделювання показують, що номiнальний рiвень
значущостi забезпечується навiть при досить малих обсягах вибiрки.
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Аналiз та прогноз даних з продажiв методами
параметричної та непараметричної регресiї

О. Д. Коллє
Дане дослiдження побудоване на основi часового ряду, взятого iз книги

Шона Байзелла «Щоденник книгаря», в якiй описується рiк iз життя найбiльшої
букiнiстичної книгарнi в Шотландiї, власником якої є автор. Кожен день року
виокремлений у книзi роздiлом де зазначаються: дата, день тижня, кiлькiсть
замовлень онлайн, скiльки знайдено книжок, кiлькiсть вiдвiдувачiв та сума на
касi наприкiнцi кожного дня. Метою дослiдження є побудова моделi змiни розмiру
щоденного виторгу iз часом для того, щоб оцiнiти наскiльки продажi збiльшились
протягом фестивалю, який проводився у крамницi порiвняно зi звичайними днями.
У моделях враховується наявнiсть сезонного тренду та змiни виторгу в залежностi
вiд дня тижня.
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У першому роздiлi роботи побудовано двi параметричнi регресiйнi моделi
методом найменших квадратiв. Моделi вiдрiзняються мiж собою включен-
ням/виключенням нульового члена регресiї, але коефiцiєнт детермiнацiї у першiй
та у другiй моделях вiдрiзняється майже у двiчi.

У другiй частинi роботи було побудовано непараметричну регресiйну модель
на основi оцiнки Надарая-Ватсона. Оскiльки спостерiгаються данi, отриманi пiд
час буднiв та пiд час субот, було помiчено рiзницю у продажах в залежностi вiд
дня тижня. Для того, щоб описати цю залежнiсть, формулу було модифiковано
наступним чином:

𝑔(𝑥, 𝜆) =

∑︀𝑛
𝑗=1(𝜆𝑆𝑗 + 𝑆𝑗)𝑌𝑗𝐾(

𝑥−𝑋𝑗

ℎ
)∑︀𝑛

𝑗=1 𝐾(
𝑥−𝑋𝑗

ℎ
)

де 𝑆𝑗 - iндикатор суботи. Вiдповiдно, 𝑆𝑗 = 1− 𝑆𝑗 , 𝜆 - множник, на який треба до-
множити функцiю 𝑔(𝑋𝑗), щоб отримати прогноз суботнього дня.
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Застосування числових матриць для опису
геометричних перетворень декартової площини

М. Д. Кондрашова, О. А. Печериця
Робота присвячена застосуванню числових матриць для опису геометричних

перетворень декартової площини. Iдея дослiдження з’явилась пiд час перегляду
матерiалiв посiбника [5] i потребувала попереднього вивчення деяких понять i вла-
стивостей теорiї матриць за пiдручниками [1], [2] та [3].

Одержанi результати можна застосувати для встановлення, доведення або спро-
стування властивостей площини, аналiзу складних геометричних перетворень як
композицiї елементарних перетворень з вiдомими властивостями.

У першому роздiлi роботи розглянуто два способи запису геометричних пере-
творень площини за допомогою матричних рiвнянь i з’ясовано загальний вигляд
матриць переходу для таких елементарних перетворень декартової площини як по-
ворот навколо початку координат, деформацiя вздовж координатної осi, симетрiї,
гомотетiя i паралельне перенесення, зроблено деякi узагальнення.

У другому роздiлi дослiджено питання збереження величини кута мiж прямими
при лiнiйнiй деформацiї вздовж однiєї з координатних осей, а також знаходження
елементiв остаточної матрицi переходу для композицiї декiлькох елементарних пе-
ретворень площини (на основi моделей з [4]); запропоновано узагальнення розгля-
нутих задач, цiкавi для подальших дослiджень.

19



Список лiтератури

[1] Васильченко I.П. Вища математика для економiстiв: Пiдручник. 2-ге вид.,
випр. Київ: Знання, 2004. 454 с.

[2] Завало С.Т. Курс алгебри. Київ: Вища школа, 1985. 503 с.
[3] Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометри и линейной алгебры: Учеб.

для вузов. 12-е изд., испр. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 312 с.
[4] Мкртычев О.В. Теория механизмов и машин: Учебное пособие. Высшее обра-

зование: Бакалавриат. Москва: Издательский дом «Вузовский учебник», 2018.
С. 501–507.

[5] Vesna Kadelburg, Ben Wolley, Paul Fennon and Stephen Ward. A Level Further
Mathematics for OCR A. Pure Core Student Book 1 (AS/Year 1). Cambridge,
Brighter Thinking, 2017. URL: https://www.cambridge.org/9781316644386

Автори

Мирослава Дмитрiвна Кондрашова — учениця 10 класу, Український
фiзико-математичний лiцей Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка, Київ, Україна; E-mail: myroslava.kondrashova@gmail.com

Олексiй Анатолiйович Печериця — вчитель математики, Український
фiзико-математичний лiцей Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка, Київ, Україна; E-mail: pecheritsa.aleksey@gmail.com

Система контролю та попередження загрозливих
станiв при фiбриляцiї предсердь

О. В. Крива

Захворювання органiв кровообiгу - основна причина смертностi в усьому свiтi.
Особливо небезпечними можна вважати аритмiї, зокрема персистуючу форму

миготливої аритмiї, яка виникає наподобi тригерного ефекту при сукупностi певних
факторiв ризику.

При такому недуговi в непрацюючих передсердях утворюються тромби, якi при
вiдновленнi ритму можуть вiдiрватись i викликати iнсульт.

Виникає потреба в контролi факторiв ризику виникнення загострення хвороби
та прогнозування i попередження про їх загрозливий стан.

В роботi пропонується система попередження про загрозливi стани, що можуть
привести до виникнення рецидиву фiбриляцiї редсердя. Робота системи базується
на створеному електронному пристрої, що може довготривало монiторити факто-
ри ризику передавати на наш мобiльний додаток та опрацьовувати за допомогою
динамiчної математичної моделi.

Розроблено авторський сенсор контролю стомленостi серцевого м’яза, робота
якого базується на контролi величини швидкостi розповсюдження пульсової хвилi.

Зважаючи на невелику кратнiсть рецидивiв фiбриляцiї предсердь запропонова-
но математичну модель прогнозування, яка базується на попереднiх даних рециди-
вiв хвороби користувача, а не групи хворих як було ранiше. Таким чином суттєво
зростає точнiсть прогнозування, а отриманi коефiцiєнти дають змогу ступiнь загроз
видiлити певним кольором.

Варто зазначити що подiбна реалiзацiя нашої системи повнiстю спiвпадає з свi-
товою тенденцiєю персоналiзацiї лiкування органiв кровообiгу.
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Про стiйкiсть деформацiй алгебр Кунца-Теплiца
К. А. Крутой

В роботi вивчаються 𝐶*-алгебри наступного вигляду

𝒪𝑞
𝑛
∼= 𝐶*({𝑠𝑖}𝑛𝑖=1) (1)

𝑠*𝑖 𝑠𝑗 = 𝛿𝑖,𝑗1 + (1− 𝛿𝑖,𝑗)(𝑞𝑖,𝑗)𝑠𝑗𝑠
*
𝑖 , |𝑞𝑖,𝑗 | < 1, 𝑖 ≤ 𝑗 (2)

Кожнiй алгебрi такого вигляду можна природним чином поставити у вiдповiд-
нiсть зважений граф. Вершинам графа будуть вiдповiдати елементи {𝑠𝑖}𝑛𝑖=1. Якщо
для двох вершин, вiдповiдних елементам 𝑠𝑖, 𝑠𝑗 , 𝑖 < 𝑗, коефiцiєнт 𝑞𝑖,𝑗 ̸= 0, то iснує
ребро, що з’єднує цi вершини з вагою 𝑞𝑖,𝑗 , в протилежному випадку – ребро вiдсу-
тнє.

Ми доведемо, що 𝐶*-алгебри граф яких є дводольним, а ваги – довiльнi ком-
плекснi числа за модулем меншi вiд одиницi iзоморфнi алгебрi Кунца-Теплiца 𝒪0

𝑛 з
вiдповiдною кiлькiстью твiрних.
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Goodness-Of-Fit Test for Nonidentifiable Linear
Measurement Error Model

A. Kukush, H. Navara

Consider a linear functional regression model with observed data:

𝑦𝑖 = ⟨𝑐, 𝑥𝑖⟩+ 𝜀𝑖, 𝑤𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝛿𝑖, (1)

𝑖 = 1, ..., 𝑛, were 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 are nonrandom (and unknown) 𝑚-dimensional vectors of co-
variates; 𝑦1, ..., 𝑦𝑛 are observable response variables; 𝑐 ∈ R𝑚 is an unknown vector of
regression parameters; {𝜀𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑛} are i.i.d. random variables that represent both
the measurement error of the dependent variable and an effect of the model misspecifi-
cation, assume that they are centered with E𝜀2𝑖 = 𝜎2

𝜀 ; {𝛿𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑛} are i.i.d. random

vectors of measurement errors, assume that they are centered with Cov(𝛿𝑖) = 𝜎2
𝛿𝐼𝑚,

and the two sequences are assumed mutually independent, where 𝜎2
𝜀 and 𝜎2

𝛿 are positive
constants and 𝐼𝑚 stands for the 𝑚×𝑚 identity matrix.

Our goal is to estimate the measurement error variance 𝜎2
𝜀 , based on observations

(𝑦1, 𝑤1), ..., (𝑦𝑛, 𝑤𝑛), and check a hypothesis that its value does not exceed a fixed level.
The variances 𝜎2

𝜀 and 𝜎2
𝛿 are assumed unknown and related as follows. The ratio 𝜆 := 𝜎𝛿

𝜎𝜀

is in the interval [𝑎,𝐴], where 𝑎 and 𝐴 are known positive numbers.
Notice that a similar model was studied in [1]: at first, authors considered the

covariance matrix of measurement errors to be known and then it was assumed that the
latter was diagonal with known bounds for variances.

We test a one-sided compound null hypothesis

H0 : 𝜎𝜀 ≤ 𝜎0 (2)

vs. a one-sided compound alternative

H1 : 𝜎𝜀 > 𝜎0, (3)

where 𝜎0 > 0 is a given value.
We formulate the decision rule for the hypothesis testing problem (2)–(3) and show

that the test is consistent.
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Дослiдження середнього моменту склеювання
неоднорiдних випадкових блукань

О. Ф. Москанова
В данiй роботi розглядається два випадкових блукання вигляду

𝑋
(𝑙)
𝑛 = 𝛼𝑋

(𝑙)
𝑛−1 +𝑊

(𝑙)
𝑛−1, 𝛼 ∈ (0; 1], 𝑛 ∈ N, 𝑙 ∈ {1; 2}

𝑋
(𝑙)
0 − невипадковi, 𝑊

(1)
𝑛 ∼ 𝑁(0, 𝜎2), 𝑊

(2)
𝑛 ∼ 𝑁(0, 𝜎2

𝑛)

Для компакту 𝐶 = [−𝑎; 𝑎], 𝑎 > 0 визначимо момент склеювання ланцюгiв:

𝑇𝐶 = min{𝑛 > 0 : 𝑋
(1)
𝑛 ∈ 𝐶,𝑋

(2)
𝑛 ∈ 𝐶}

Метою дослiдження є знаходження оцiнки для математичного сподiвання цiєї
величини. Робота охоплює два випадки: для 𝛼 = 1 було доведено, що момент склею-
вання не є iнтегровним, тобто E[𝑇𝐶 ] = ∞. Для 𝛼 ∈ (0; 1) показано, що справедливим
буде наступне спiввiдношення [1]:

E[𝑇 ] ≤ E[𝜏
(1)
𝐶 ] + E[𝜏

(2)
𝐶 ] +

(𝛾−1 + 1)�̂�1 + �̂�2

𝛾
,

де E𝑥[𝜏
(𝑙)
𝐶 ] – середнiй час досягнення компакту кожним з ланцюгiв; 𝛾 > 0 – оцiнка

знизу для умовного розподiлу моментiв досягення ланцюгами множини 𝐶, якщо
вона була досягнута у вiдомий момент часу; �̂�1,2 - вiдповiдно перший та другий
моменти стохастичної домiнанти розподiлу моментiв досягення 𝐶, побудованої на

основi верхньої оцiнки E[𝜆−𝜏
(𝑙)
𝐶 ], 𝜆 < 1.
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Осесиметричнi, вiльнi коливання всерединi круга

В. М. Пригодюк

В роботi розглядається задача про вiльнi коливання всерединi круга, яка в де-
картових координатах має вигляд [1]:

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
− 𝑎2Δ𝑢 = 0, 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟20 , 𝑡 > 0

𝑢|𝑡=0 = 𝑢0(𝑥, 𝑦),
𝜕𝑢

𝜕𝑡
|𝑡=0 = 𝑣0(𝑥, 𝑦), 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 𝑟20 , (1)

𝑢|𝑥2+𝑦2=𝑟20
= 0, 𝑡 ≥ 0,

Основною метою є побудова класичного розв’язку задачi (1), а також з’ясува-
ння умов, за яких цей розв’язок iснує. У процесi вiдшукання розв’язку спочатку
застосовувався перехiд до полярних координат. При переходi отримуємо рiвняння
другого порядку з однiєю крайовою умовою, отже, з’являється потреба у введенi
додаткової крайової умови. В результатi задача (1) перепишеться у виглядi (2)

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
−

𝑎2

𝑟

𝜕

𝜕𝑟

(︂
𝑟
𝜕𝑢

𝜕𝑟

)︂
= 0

𝑢|𝑡=0 = 𝑈0(𝑟),
𝜕𝑢

𝜕𝑡
|𝑡=0 = 𝑉0(𝑟), 0 < 𝑟 ≤ 𝑟0, (2)

𝑢|𝑟=𝑟0 = 0, 𝑡 ≥ 0,

|𝑢||𝑟→0+ < ∞, 𝑡 ≥ 0,

Внаслiдок осесиметричностi вихiдна задача не залежить вiд 𝜙, а, отже й розв’я-
зок буде функцiєю двох змiнних 𝑢(𝑟, 𝑡) та не залежатиме вiд кута. Для задачi (2)
шукаємо розв’язок методом Фур’є. В ходi побудови розв’язку задачi (2) приходимо
до сингулярної задачi Штурма-Лiувiлля, для розв’язання якої використовуємо фун-
кцiї Бесселя першого та другого роду [2]. Для строгостi показуємо, що формальний
розв’язок одержаний методом Фур’є за певних умов є також класичним розв’язком
задачi (2).
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Система бонус-малус в автомобiльному страхуваннi
Д. В. Пронiна

Система бонус-малус - важлива гiлка страхування non-life, що надає змогу бiльш
обачним водiями сплачувати менше, а частих винуватцiв ДТП зобов’язує платити
понаднормовi страховi внески. В деяких країнах ця система є лiдером по кiлькостi
зiбраних страхових премiй, що показує вагомiсть її вкладу в економiку. Саме тому
дана робота є актуальною, бо дає змогу оцiнити якiсть нашої системи, звернути
увагу на недолiки.

В данiй роботi був проведений порiвняльний аналiз української системи бонус-
малус по вiдношенню до тридцяти систем iнших країн. Для цього в ходi роботи
обрахованi 4 показники, описанi у книзi Жана Лемера. Як показали дослiдження
Лемера, бiльшiсть систем бонус-малус стають стацiонарними за 30 рокiв. Тому са-
ме такий промiжок часу був взятий для моделювання з використанням ланцюгiв
Маркова. Для опису системи використовується наступна перехiдна матриця:

𝑀(𝜆) =
∞∑︀

𝑘=0

𝑝𝑘(𝜆)𝑇𝑘,

де 𝑇𝑘 - перехiднi правила, взятi з Закону України, 𝑝𝑘(𝜆) - iмовiрностi того, що
страхувальник з частотою страхових випадкiв 𝜆 буде винен у 𝑘 страхових випадках
протягом року, вважаючи, що кiлькiсть страховиї випадкiв має розподiл Пуасона.

З проведених розрахункiв видно, що українська система є досить непоганою i
впевнено тримається на середнiх позицiях у рейтингах, в той же час будучи однiєю
зi складних систем, на вiдмiну вiд країн-лiдерiв рейтингу.
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Вписаний елiпс Штейнера
О. Д. Приходько, Є. О. Рарова

Для даного трикутника iснує лише один вписаний елiпс, у якого точками до-
тику є середини сторiн трикутника. Дана фiгура називається вписаним елiпсом
Штейнера та має ряд цiкавих особливостей [1]. У роботi представленi системати-
зованi та доповненi теоретичнi данi про цей вид елiпсiв. У результатi дослiдження
було виявлено багато важливих властивостей вписаного елiпса Штейнера, якi по-
дiлено на 3 роздiли: основнi властивостi, метричнi спiввiдношення та властивостi
площ. В основних властивостях сформульовано та доведено теореми про iснування
та єдинiсть вписаного елiпса Штейнера; положення та довжини його осей i вiдстань
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мiж фокусами для рiвнобедреного трикутника. Другий роздiл мiстить теореми про
спiввiдношення мiж радiусами, хордами вписаного елiпса Штейнера i сторонами
трикутника; подiл сторiн трикутника дотичною, проведеною до вписаного елiпса
Штейнера. У третьому роздiлi описанi рiзнi випадки спiввiдношень площ у трику-
тнику з вписаним елiпсом Штейнера. Актуальнiсть теми, новизна отриманих ре-
зультатiв та практичне використання теорем показано в авторських задачах, якi
можуть бути використанi на факультативних заняттях, олiмпiадах та турнiрах, а
також стануть у нагодi в рiзних прикладних сферах дiяльностi.
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Аналог елементарної теореми вiдновлення на
раннiх та промiжних рiвнях iтерованих збурених

випадкових блукань
Б. С. Рашитов

Доповiдь базується на результатах статтi [1], у якiй започатковано розвинення
теорiї вiдновлення для iтерованих збурених випадкових блукань.

Нехай (𝜉𝑖, 𝜂𝑖)𝑖∈N є незалежними копiями випадкового вектору (𝜉, 𝜂) з м.н. дода-
тними компонентами. Позначимо через (𝑆𝑖)𝑖≥0 затримане в нулi стандартне випад-
кове блукання з кроками (𝜉𝑖)𝑖∈N. Визначимо

𝑇𝑖 := 𝑆𝑖−1 + 𝜂𝑖, 𝑖 ∈ N.
Послiдовнiсть 𝑇 := (𝑇𝑖)𝑖∈N будемо називати збуреним випадковим блуканням.

Побудуємо гiллястий процес, що породжений за допомогою 𝑇 . Нехай у момент
часу 0 є початковий предок деякої популяцiї. У моменти часу, що задаються еле-
ментами послiдовностi 𝑇 , предок народжує iндивiдуумiв першого поколiння. Iнди-
вiдууми першого поколiння народжують iндивiдуумiв другого поколiння, при чому
рiзницi мiж моментами народження iндивiдуумiв другого поколiння та моментами
народження їхнiх батькiв є незалежними копiями 𝑇 . Iндивiдууми другого поколiння
народжують iндивiдуумiв третього i так далi.

Для 𝑡 ≥ 0 та 𝑗 ∈ N позначимо через 𝑇 (𝑗) та 𝑁𝑗(𝑡) деяку послiдовнiсть, члена-
ми якої є моменти народження всiх iндивiдуумiв у 𝑗-тому поколiннi, та кiлькiсть
iндивiдуумiв з моментами народження ≤ 𝑡 у 𝑗-тому поколiннi вiдповiдно. Покладе-
мо 𝑉𝑗(𝑡) := E𝑁𝑗(𝑡). Послiдовнiсть 𝑇 (𝑗) та процес 𝑁𝑗 є природними узагальненнями
збуреного випадкового блукання 𝑇 та лiчильного процесу 𝑁 .

Будемо називати 𝑗-е поколiння раннiм, промiжним або пiзнiм залежно вiд того,
чи 𝑗 є фiксованим, 𝑗 = 𝑗(𝑡) → ∞ та 𝑗(𝑡) = 𝑜(𝑡), 𝑡 → ∞, або 𝑗 = 𝑗(𝑡) = 𝑂(𝑡), 𝑡 → ∞.
Ми доведемо, що iнших поколiнь немає. Наступний результат стосується раннiх та
«промiжних раннiх» поколiнь (в цьому випадку 𝑗(𝑡) = 𝑜(𝑡

1
2 ), 𝑡 → ∞).
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Теорема 1. Припустимо, що 𝑚 = E𝜉 ∈ (0,∞) та для деякого 𝑟 ∈ (1, 2] або E𝜉𝑟,
або P{𝜉 > 𝑡} ∼ 𝑡−𝑟, а також E(𝜂 ∧ 𝑡) = 𝑂(𝑡2−𝑟), 𝑡 → ∞. Нехай 𝑗 = 𝑗(𝑡) – будь-яка
цiлочисельна функцiя, для якої 𝑗(𝑡) = 𝑜(𝑡

𝑟−1
2 ), 𝑡 → ∞. Тодi 𝑉𝑗(𝑡) ∼ 𝑡𝑗

𝑚𝑗𝑗!
, 𝑡 → ∞.
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Спiральне перетворення з довiльним коефiцiєнтом
частково правильних многокутникiв

А. О. Рудик
Застосування геометричних перетворень є провiдною iдеєю сучасної математи-

ки. З їх допомогою доводяться геометричнi теореми, розв’язують задачi на побудо-
ву, будують графiки функцiй.

В роботi [2] спiральним перетворенням многокутника 𝐴1𝐴2 . . . 𝐴𝑛 названо таке
перетворення, при якому образ вершини 𝐴𝑗 многокутника центрально симетричний
сусiднiй вершинi 𝐴𝑗−1 вiдносно вершини 𝐴𝑗 (вершини нумерують у порядку обходу
проти годинникової стрiлки).

В данiй роботi застосовано означення спiрального перетворення з довiльним
дiйсним коефiцiєнтом 𝑘 ̸= 0: образом многокутника 𝐴1𝐴2 . . . 𝐴𝑛 є многокутник
𝐵1𝐵2 . . . 𝐵𝑛, для якого 𝐴𝑘+1𝐴𝑘 = −𝑘𝐴𝑘+1𝐵𝑘, 𝑘 = 1, 2, ...𝑛− 1. Тодi спiральне пере-
творення, застосоване у роботах [1], [2] є частинним випадком спiрального перетво-
рення з довiльним коефiцiєнтом при 𝑘 = 1.

В роботi сформульовано ряд тверджень щодо спiрального перетворення з до-
вiльним коефiцiєнтом напiвправильних рiвностороннiх i рiвнокутних, а також опу-
клих на чверть правильних многокутникiв. Дослiджено характер спiралi, доведено,
що вона є логарифмiчною.
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Подвiйнi операторнi iнтеграли Стiлтьєса
М. В. Сердюк

В роботi вивчаються подвiйнi операторнi iнтеграли Стiльтьєса∫︁
[𝑎,𝑏]2

𝐾(𝜆, 𝜇)𝑑𝐸(𝜆, 𝜇), (1)

де 𝐸 спектральна мiра нормального оператора в гiльбертовому просторi 𝐻, 𝐾 опе-
раторнозначна функцiя, значеннями якої є обмеженi оператори в 𝐻. Отримано новi
умови iснування подвiйного операторного iнтеграла (1), що iстотно пiдсилюють ре-
зультати С. Альбеверiо та О. Мотовiлова [1].
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Forecasting COVID-19 confirmed cases in Ukraine

J. Stepanenko

Coronavirus is a disease that has already affected millions of people. Forecasting
the number of newly infected people by day helps in solving a lot of problems such as
estimating the number of free hospital beds needed for a certain day or estimating how
limiting actions such as a lockdown would affect the behavior of the disease. The goal
of this research is to create a reliable forecast for a certain time ahead that would be the
closest to the data provided by the countries′ officials.

The first step is to research and use the standard SIR model for epidemics[1]. Official
statistical data was applied to the model and inaccurate results were obtained. Some
reasons why the classic SIR method is not applicable to this research are:

- The officially published data does not represent the actual data because of the poor
testing quantity and quality. This model would have been working precisely if the actual
statistical information was known. It might also be possible that the forecast obtained
in the SIR model shows the actual numbers or ones close to them.

- It is obvious that there are specific patterns of data reporting, that differ between
weekdays and weekends periodically (period/season of 7 days). The number of infected
people is lowering at the beginning of the week and is getting higher as it is getting close
to the middle of the week. The SIR model is not capable of considering such factors
and can be used as a smoothing and trendsetting model. This leads to the conclusion
that this model in its classic and unmodified state cannot be used to create short-term
forecasts of reported data.

The second step is the research and usage of other possible (statistical) forecast-
ing methods, comparing the outcome to the ultimate goal. Holt-Winters method was
selected[2]. Triple exponential smoothing by Holt-Winters relies on previous data to
track seasonality and changes there. A seasonality factor of 7 days has been used -
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taken up to 6 weeks before the date of the first forecast. The method has been used
and showed accurate results that satisfied the aim of the research. RMSE (Root-Mean-
Squared-Error) is in the range of 3-15%. This methodology works for a more or less
continuing trend and if it is changing rapidly, more adaptations are to be made.

The final step is the creation of a web-portal for displaying the results of the research.
It is hosted at https://covid19-info.github.io/covid/. Forecasts for different regions can
be found there. Inside the forecast page itself, the given graph can be modified by the
user by setting the starting point of the forecast, the number of days to use and rely on,
and the number of days to forecast for.
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Оцiнка Серре максимальної кiлькостi рацiональних
точок гiперплощини над скiнченними полями

К. О. Степанова

Ми розглядаємо проблему визначення максимальної кiлькостi точок гiперпло-
щини та її практичне застосування в теорiї кодування.

Нехай 𝑑 ≤ 𝑞, 𝑃 - однорiдний многочлен степеня 𝑑 вiд 𝑛+ 1 змiнної з коефiцiєн-
тами в F𝑞 , який допускає оцiнку Серре [1] у випадку рiвностi

𝑁𝑃 = 𝑑𝑞𝑛−1 + 𝑝𝑛−2,

де 𝑁𝑃 - кiлькiсть нулiв 𝑃 у P(F𝑞), 𝑝𝑛 = 𝑞𝑛+𝑞𝑛−1+ · · ·+1. Тодi мiнiмальна вiдстань
коду Рiда-Мюллера дорiвнює

Δ = (𝑞 + 1− 𝑑)𝑞𝑛−1.

Список лiтератури

[1] S. Vinatier, Borne de Serre et codes de Reed-Muller projectifs, Mathematiques
actuelles, Universite de Limoges , 2008-09 , P. 1-10.

Автори

Катерина Олександрiвна Степанова — студентка 2-го курсу магiстрату-
ри, механiко-математичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка, Київ, Україна; E-mail: kate.sky.step@gmail.com

29



Characterization of minimax identity for robust
non-concave utility functions

O. Kharytonova

We studied the robust utility maximization functional, i.e. sup
𝑋∈𝒳 (𝑥)

inf
𝑄∈𝒬

𝐸𝑄[𝑈(𝑋𝑇 )],

of the terminal wealth in complete market models, when the investor is uncertain about
the underlying probabilistic model and averse against both risk and model uncertainty.
This problem is well-known for strictly concave utility functions and we extended existing
results for non-concave utility functions by considering their concavification. We consider
the model as in [1] with the additional assumption that the discounted price process is
locally bounded.

Theorem 1. Under some natural assumptions on the probability space and value
functions as in [1], and additionally assuming that the probability space (Ω,ℱ ,P) be
atomless, the following holds

sup
𝑔∈𝐶(𝑥)

inf
𝑄∈𝒬𝑒

𝐸𝑄[𝑈𝑐(𝑔)]
(1⋆)
= sup

𝑔∈𝐶(𝑥)
inf

𝑄∈𝒬
𝐸𝑄[𝑈𝑐(𝑔)]

(2⋆)
= inf

𝑄∈𝒬
sup

𝑔∈𝐶(𝑥)
𝐸𝑄[𝑈𝑐(𝑔)]

≤ (4⋆) =(3⋆)
sup

𝑔∈𝐶(𝑥)
inf

𝑄∈𝒬𝑒

𝐸𝑄[𝑈(𝑔)] inf
𝑄∈𝒬𝑒

sup
𝑔∈𝐶(𝑥)

𝐸𝑄[𝑈𝑐(𝑔)]

=(6⋆) =(5⋆)

sup
𝑔∈𝐶(𝑥)

inf
𝑄∈𝒬

𝐸𝑄[𝑈(𝑔)]
(7⋆)

≤ inf
𝑄∈𝒬

sup
𝑔∈𝐶(𝑥)

𝐸𝑄[𝑈(𝑔)]
(8⋆)

≤ inf
𝑄∈𝒬𝑒

sup
𝑔∈𝐶(𝑥)

𝐸𝑄[𝑈(𝑔)]

It is also shown that under some strong assumptions, inequalities in Theorem 1, are
actually equalities and therefore we obtain the minimax identity for non-concave utility
functions.
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Групи асимптотично незалежних оцiнок у моделi iз
сумiшшю класичної i берксонiвської похибки у

регресорi
М. С. Яковлєв

Дослiджується лiнiйна модель регресiї за наявностi сумiшi класичної та берксо-
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нiвської похибок у регресорi:

𝑦 = 𝜇𝑦 + 𝛽1(𝜉 − 𝜇) + 𝜀, 𝑤 = 𝑥+ 𝛿, 𝜉 = 𝑥+ 𝑢, (1)

де спостерiгаються вiдгук 𝑦 та сурогатна змiнна 𝑤, 𝜉 та 𝑥 – неспостережуванi при-
хованi змiннi, 𝜀 – похибка у вiдгуку, 𝛿 – класична похибка вимiрювання, 𝑢 – похибка
Берксона (див. [1] щодо подiбних моделей).

На модель накладаються наступнi обмеження: (i) випадковi величини 𝑥, 𝜀, 𝛿
та 𝑢 незалежнi; (ii) 𝜀, 𝛿 та 𝑢 мають нульовi математичнi сподiвання та скiнченнi
дисперсiї, 𝑥 має скiнченну додатню дисперсiю; (iii) дисперсiї 𝛿 та 𝑢 дотатнi та вi-
домi, при цьому iншi параметри моделi 𝛽1, 𝜇, 𝜇𝑦 , 𝜎2

𝜀 , 𝜎2
𝑥 невiдомi; (iv) 𝑥, 𝛿, 𝑢 та

𝜀 мають нульову скошенiсть, тобто мають нульовi центрованi третi моменти; (v)
𝜎2
𝜀 > 0, E𝜀4 < ∞ та розподiл 𝜀 не зосереджений у двох точках.

Розглядаються 𝑛 незалежних копiй моделi (1):

𝑦𝑖 = 𝜇𝑦 + 𝛽1(𝜉𝑖 − 𝜇) + 𝜀𝑖, 𝑤𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝛿𝑖, 𝜉𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑢𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, (2)

та спостерiгаються пари (𝑦𝑖, 𝑤𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. Розглядаємо невiдомий параметр 𝜃 =
(𝜇, 𝜇𝑦 , 𝜎2

𝑤, 𝛽1, 𝜎2
𝜀)

⊤ та його строго консистентну за умов (i)-(iii) оцiнку:

̂︀𝜃 = (𝑤, 𝑦, 𝑆𝑤𝑤,
𝑆𝑤𝑦

𝑆𝑤𝑤 − 𝜎2
𝛿

, 𝑆𝑦𝑦 −
𝑆2
𝑤𝑦(𝑆𝑤𝑤 − 𝜎2

𝛿 + 𝜎2
𝑢)

(𝑆𝑤𝑤 − 𝜎2
𝛿 )

2
)⊤. (3)

Тодi за умов (i)-(iv) вираз (3) буде асимптотично нормальною оцiнкою з неви-
родженою асимптотичною коварiацiйною матрицею. За додаткової умови (v) групи
оцiнок (̂︀𝜇, ̂︀𝜇𝑦) та (̂︀𝜎2

𝑤, ̂︀𝛽1, ̂︀𝜎2
𝜀) будуть асимптотично незалежнi. Це дозволяє побуду-

вати довiрчий елiпсоїд для параметра 𝜃 у виглядi декартового добутку довiрчих
елiпсоїдiв для вiдповiдних груп.
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Секцiя «Прикладна математика, комп’ютернi
науки, iнженерiя програмного забезпечення,

системний аналiз»

Application of Stochastic Discrete Age-of-Infection
Epidemic Model for Lengthy Epidemic Forecasting

O. Bogdanov

Today the problem of epidemic development is important due to the COVID-19
worldwide pandemic. In order to forecast the future number of new cases, suitable
epidemic models that account for the long duration and change in the dynamics of the
pandemic need to be developed. This would allow to estimate the future effect of the
introduction of quarantine measures, or whether the vaccination of a limited number of
people would cause a significant change.

The presented model is based on the work [1], which describes a stochastic epidemic
model with discrete time and variable infectivity based on the age of infection. In this
model the daily number of new cases follows the binomial distribution with one of its
parameters depending on the number of cases in previous days. Such model has a number
of advantages:

1. It takes into account the change of the infectivity rate from the moment of
infection to the recovery or death.

2. The model is stochastic, which corresponds to the real nature of the pathogen
transmission.

3. The model is easy to use, with known formula for the maximum likelihood
estimation of the parameter 𝑅0 (basic reproduction number).

In this report an expanded version of the model is presented:
1. The detection rate DR is introduced as an additional parameter. In the real

scenarios some cases remain undetected either due to incomplete monitoring of
the population or imperfect tests, and the model accounts for that.

2. It is now possible to split the duration of the epidemic into several periods with
different sets of parameters on each period. For example, this allows to account
for the changes in the rate of transmission with the introduction or removal of
quarantine measures.

In addition, a program was developed that allows to estimate the parameters 𝑅0 and DR
and simulate the development of the epidemic using existing statistic.
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Applying calibrations for agent-based simulations of
economies in distress

P. Vavryk

The the outbreak of COVID-19 has had a dramatic impact on economies around the
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world. Many people have lost their jobs or were put on reduced wages. In the United
States alone millions of workers were requesting unemployment insurance [1].

In order to better understand the changes of economy and predict future dynam-
ics of unemployment we designed an agent-based simulation of a small island economy.
The simulations represent households’ and businesses’ economic decision making with
a weekly time step. Households decide on weekly spending; businesses on desired em-
ployment levels. These decisions are influenced by scripts describing visitor streams,
and scenario-dependent government programs and interventions, such as quarantines,
mobility restrictions and payroll protection programs.

To align the results of the simulations with real-life data, we devised a rigorous cal-
ibration process. At its core is Evolution Strategies algorithm, which performs a search
over values of parameters used in the simulation to minimize the difference between
output and real-life data. We picked First-time claims and Paid claims as targets for
calibrations process. Figure 1 and Figure 2 present alignment between weekly simulated
and real-life statistics after calibration.

Figure 1. First-time claims Figure 2. Paid claims
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Оцiнювання в нелiнiйних моделях поширення
iнфекцiйних захворювань (на прикладi пандемiї

COVID-19 в Чехiї)
I. В. Вергунова

Широке розповсюдження коронавiрусу COVID-19 привернуло увагу всього свi-
ту. Пандемiя стала важливою практичною задачею, яку можна проаналiзувати у
напрямку швидкостi поширення вiрусу та розробки стратегiй iз зменшення наслiд-
кiв. Метою роботи стало створення математичного та програмного забезпечення
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для моделювання процесу поширення iнфекцiйних захворювань, отримання оцiнок
невiдомих параметрiв системи за допомогою фiльтра Калмана-Бюсi та прогнозних
оцiнок динамiчних процесiв. Було обрано модель SIR iз параметрами смертностi та
народжуваностi з огляду на доступнiсть даних, що потрiбнi для її використання,
та оптимальний рiвень складностi. Вона дозволяє спостерiгати динамiку кiлькостi
сприйнятливих до захворювання 𝑆(𝑡), кiлькостi iнфiкованих 𝐼(𝑡), кiлькостi осiб, що
одужали, 𝑅(𝑡) , динамiку смертностi вiд ускладнень iнфекцiйного захворювання
𝑀(𝑡), 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ) та має вигляд:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

�̇�(𝑡) = −𝛼(𝑡)𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)− 𝜇1(𝑡)𝑆(𝑡) + 𝛾(𝑡),
𝐼(𝑡) = 𝛼(𝑡)𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)− 𝛽(𝑡)𝐼(𝑡)− 𝜇2(𝑡)𝐼(𝑡),

�̇�(𝑡) = 𝛽(𝑡)𝐼(𝑡)− 𝜇3(𝑡)𝑅(𝑡),
�̇�(𝑡) = 𝜇2(𝑡)𝐼(𝑡),

𝑡 ∈ (0, 𝑇 ), (1)

де 𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡) — параметр iнтенсивностi iнфiкування, одужання, 𝜇1(𝑡), 𝜇2(𝑡), 𝜇3(𝑡),𝛾(𝑡)
— параметри рiвня смертностi у 3 групах та народжуваностi. Для часового промiж-
ку з 1 вересня 2020 року по 3 сiчня 2021 року було змодельовано та вiзуалiзовано
процес поширення вiрусу на територiї Чехiї. Порiвняння динамiки оцiнок та за-
гальної поведiнки вiрусу дозволило зробити висновок про валiднiсть використаного
математичного апарату.
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Few-shot learning for online large scale fine-grained
image recognition

M. Holubakha

In this work, we examined the problem of online large scale fine-grained image recog-
nition in the example of recognizing retail products on shelf images. Online image recog-
nition is a very important problem which is used for solving a large amount of practical
tasks like shelf product recognition to optimize retail experience, clothing recognition
and part recognition for quality control and inventory management.

Online recognition is also called open-set recognition and implies the problem setting
where the set of classes of the test data differs from the training data set and may vary
or change over time: classes can be added and removed, new samples of existing classes
can be added as well.

This implies that the following problems need to be solved: Out-of-Distribution
Detection, Few/Zero-Shot Classification and Class Discovery.

We have used the metric learning approach to create image embeddings to solve the
task. We have employed and evaluated the performance of a few methods to develop the
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feature extractor: transfer learning (for example, employing pre-trained SimCLR), con-
trastive learning methods (like Triplet networks with multiple losses), and autoencoder
method (like S-VAE).

The extracted embeddings would then be used as input for Out-of-Distribution and
Class Discovery systems.

An example approach we examined is to use the boundaries of the manifold generated
by the class samples in the latent space[1]. Out-of-Distribution samples would then be
examined by the Class Discovery system to semi-automatically create new classes, which
would then be added to the dataset.

For the final classification task, we examined both supervised methods (applying
simple MLP classifiers to the embeddings of In-Distribution samples) and retrieval ap-
proaches (nearest-neighbour classification, where all the samples are stored in a data
structure optimized for nearest neighbor retrieval).
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Topologicalinvariants of 3-manifoldswith boundary

Luca Di Beo

This paper presents the handle decompositions (Heegard diagrams), fundamental
group and homology group of 3-manifolds, including some knot complements (hence
when the word manifold appears it is implicit that its dimension is 3, except when
explicitly generalized for 𝑛 dimensions). The results were obtained for: 3-torus (𝑇 3 =
𝑆1 × 𝑆1 × 𝑆1), projective space 𝑃 3, trefoil (31), figure-eight (41), cinquefoil (51) and
three-twist (52).
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Аналiз структури зображень документiв засобами
глибоких нейронних мереж

Д. Ю. Захарчук
Задача розпiзнавання зображень сканованих документiв з метою виявлення

структурних частин документа полягає у виявленнi (локалiзацiї) певних наперед
визначених елементiв структури документа та їх подальшiй сегментацiї. Актуаль-
нiсть роботи полягає у зростаннi потреби видобування iнформацiї iз зображень з
метою її збору, кластеризацiї та швидкого редагування. Процес аналiзу структу-
ри та розмiтки документа визначається як декомпозицiя зображення на складовi
компоненти для розумiння їх функцiональних зв’язкiв та залежностей. [1] Аналiз
розмiтки – це декомпозицiя зображення документа в iєрархiю гомогенних регiонiв,
таких як: текстовi блоки, текстовi лiнiї, фiгури. Алгоритми аналiзу розмiтки дiля-
ться на два загальнi пiдходи: висхiдний (Bottom-up approach) та низхiдний (Top-
down approach). Вiдповiдно, bottom-up пiдхiд з маленьких зв’язних регiонiв вибу-
доває бiльшi гомогеннi регiони, top-down пiдхiд – єдине зображення подiляється
на меншi, логiчно пов’язанi мiж собою частини, що у пiдсумку формують даний
регiон. Прикладом висхiдного методу є алгоритм Docstrum [2]. Прикладом низхi-
дного методу є алгоритм X-Y Cut [3]. Розвиток методiв глибинного навчання та
комп’ютерного зору розширив можливостi вiзуального розпiзнавання структурних
елементiв документа на зображеннi.

У данiй роботi розглядається задача диференцiйованої сегментацiї зображень
(instance segmentation) для основних класiв структурної розмiтки документа: текс-
товий блок, заголовок, список, таблиця, iлюстрацiя. Кожен такий об’єкт потрiбно
локалiзувати на зображеннi, правильно класифiкувати його до одного з вищепере-
лiчених класiв структурної розмiтки та коректно вiдрiзняти об’єкти, що належать
одному i тому ж класу.

У роботi здiйснено експерименти навчання двох моделей глибоких нейронних
мереж на частинi набору даних (датасету) PubLayNet[4]. Результати подано у та-
блицi.

Назва моделi mAP@IoU[0.5:0.95] [5] [6]
Mask R-CNN [7] 0.651

YOLOv5 [8] 0.909

Низький результат Mask R-CNN обумовлений двома основними причинами: обме-
ження кiлькостi даних для навчання та недостатня кiлькiсть епох в процесi на-
вчання. Рекомендується збiльшити вибiрку даних та провести навчання моделi з
бiльшою кiлькiстю епох. Модель YOLOv5 менше адаптована до дрiбних об’єктiв
на зображеннi, таких як заголовки абзацiв. Наприклад, об’єкти площею менше нiж
23х23 пiкселi автоматично потраплять до класу False Negative, що також негативно
впливає на результат.
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Спецiальнi цифровi пiдписи на основi
криптосистеми Пайє

В. М. Зiнькова, С. В. Яковлєв
Дослiдницьку роботу присвячено аналiзу структури та стiйкостi спецiалiзованих

цифрових пiдписiв на основi криптосистем Пайє [1] та Окамото-Утiями [2]. Метою
роботи є побудова та аналiз стiйкостi спецiалiзованих цифрових пiдписiв на основi
степеневих лишкiв за складеним модулем.

Стiйкiсть криптосистеми Пайє (яка включає як схему шифрування, так i схему
цифрового пiдпису) та схеми шифрування Окамото-Утiями, яка є одним з попе-
редникiв криптосистеми Пайє, базується на складностi факторизацiї цiлого числа
та використаннi лишкiв степеня 𝑛 за модулем 𝑛. Утiм, в опублiкованих джерелах
майже не дослiджуються схеми спецiалiзованих цифрових пiдписiв на основi зазна-
чених криптосистем.

У данiй роботi було запропоновано схему цифрового пiдпису Окамото-Утiями
(за аналогiєю до схеми цифрового пiдпису Пайє). Для обох схем цифрового пiд-
пису, якi розглядались, була сформульована та доведена властивiсть рандомiзацiї,
яка дозволяє генерувати рiзнi цифровi пiдписи пiд однаковими повiдомленнями iз
додаванням випадкових параметрiв.

Побудовано схеми слiпого цифрового пiдпису для криптосистем Окамото-
Утiями та Пайє. Запропонованi схеми мають криптографiчнi властивостi, аналогi-
чнi до властивостей вiдомої схеми слiпого пiдпису на основi криптосистеми RSA
[3], та не поступаються останнiй у стiйкостi.

Дослiджено побудову множинного цифрового пiдпису [4] для криптосистем
Окамото-Утiями та Пайє. Показано, що через особливостi генерування iндивiду-
альних та колективних ключiв побудова схеми множинного пiдпису є неможливою
без втрат стiйкостi схеми.

Крiм цього, побудовано три рiзних класи екзiстенцiйних пiдробок на схеми ци-
фрового пiдпису, якi розглядались. Iснування таких уразливостей необхiдно врахо-
вувати при практичному використаннi даних схем цифрового пiдпису.
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Отриманi результати можуть бути використанi для аналiзу iснуючих схем ци-
фрового пiдпису, включаючи дiючi стандарти, та для розробки нових криптогра-
фiчно стiйких систем.
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Алгоритми оптимального транспорту та барицентри
Вассерштейна

О. Ю. Коваленко

У роботi розглядається питання знаходженння оптимального алгоритму, який
буде застосовано для вирiшення задачi пошуку вiдстанi Вассерштейна.

Актуальнiсть теми дослiдження полягає в тому, що сьогоднi цi алгоритми вхо-
дять до найпоширенiших способiв застосування оптимального транспорту i вико-
ристовуються у нейродослiдженнях, коли обробка великої кiлькостi зображень тра-
дицiйними способами є недоцiльною та ресурсозатратною. В таких випадках засто-
сування алгоритмiв оптимального транспортування є вирiшенням ситуацiї.

Мета роботи - визначити найбiльш ефективний алгоритм оптимального транс-
порту.

Для цього розглянуто та запрограмовано кiлька алгоритмiв, зокрема алгоритм
екстраполяцiї з минулого [1], алгоритм модифiкованого екстраградiєнтного методу
Tseng’а [2] та алгоритм дзеркального спуску Малiцького [3].

Данi алгоритми було проаналiзовано для задачi знаходження розв’язку варiа-
цiйних нерiвностей у виглядi:⟨︀

𝐴⊤(𝐴𝑥− 𝑏), 𝑦 − 𝑥
⟩︀
≥ 0 ∀𝑦 ∈ 𝑋 = Δ20 (1)

З’ясовано, що єдиний унiверсальний алгоритм важко пiдiбрати. Кожен з алго-
ритмiв має свої сильнi сторони, наприклад, алгоритм Tseng’а видає меншу кiлькiсть
iтерацiй i, вiдповiдно, має бiльшу похибку, натомiсть, алгоритм Малiцького є бiльш
точним, але витрачає бiльше iтерацiй.
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Системи електронного голосування
Д. Ю. Коваленко

Чеснi та прозорi вибори одна з головних частин демократичного суспiльства та
правової держави. Проте класичнi методи проведення голосування мають велику
кiлькiсть недолiкiв, є нестiйкими до рiзноманiтних атак та дуже дорогi в проведеннi.
В цiй роботi ми зробимо огляд криптографiчних методiв, за допомогою яких можна
iмплементувати розподiлений, децентралiзованй сервiс для швидкого, стiйкого та
дешевого голосування.

Для цього ми розглянемо декiлька класичних, та зовсiм нових робiт в цiй сферi.
Зокрема, проаналiзуємо спецiальний еффективний протокол проведення голосува-
ння, який базується на шифруваннi з застосуванням проблеми дискретного лога-
рифму та запропонований в [1]. Розглянемо пiдхiд для передачi обраного голосу
таким чином, щоб отримати його значення могла лише наперед визначенна кiль-
кiсть iнституцiй при досягненнi консенсусу [2]. Також розглянемо приклади бло-
кчейн систем, побудованих на власних iмплементацiях блокчейн архiтектури [3], на
смарт-контрактах [4], на блокчейнi бiткоїну в якостi публiчного блокчейну та на
власнiй iмлементацiї приватного блокчейну [5].

Список лiтератури

[1] Cramer, Ronald and Franklin, Matthew and Schoenmakers, Berry and Yung. In
MotiMulti-Authority Secret-Ballot Elections with Linear Work, 1996. Springer Berlin
Heidelberg.

[2] David Chaum and Peter Y A Ryan and Steve Schneider. In A practical, voter-
verifiable election scheme, 2005. European Symp. on Research in Computer Security,
number 3679 in LNCS, Springer-Verlag.

[3] Andrew Barnes, Christopher Brake and Thomas Perry Digital. In Voting with the
use of Blockchain Technology, 2018

[4] F. Hjalmarsson and G. K. Hreidarsson and M. Hamdaqa and G. Hjalmtysson. In
Blockchain-Based E-Voting System, 2018

[5] Stefano Bistarelli, Ivan Mercanti, Paolo Santancini, Francesco Santini. In End-to-
End Voting with Non-Permissioned and Permissioned Ledgers, 2019

39



Автори

Коваленко Данило Юрiйович — студент 4-го курсу, механiко-математичний
факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
Україна; E-mail: danil130999@gmail.com

Sign Language Recognition using deep learning

A. Korzhuk, R. Polishchenko

The gesture recognition task has lots of applications. All of them imply detection
and recognition of different gestures using photo and video data. Currently, for our best
acknowledgments, there is no popular high-quality sign language translation application.
Thus, the main focus of this work is dynamic gesture recognition and translation as a
sub-problem of video classification.

During our research, two approaches were developed. They vary in feature extraction
methods. While the first one uses a convolutional neural network (CNN) [1] to analyze
spatial features, the second one utilizes background subtraction methods and a pre-
trained Residual Network (ResNet50) [2] as a feature extractor. Finally, both models
have a Long short-term memory cell (LSTM) [3] to analyze temporal features of the
video data.

Described models were trained and evaluated on the Argentinean Sign Language
dataset [4], which contains wide gesture variants and a substantial amount of raw video
samples.

The first described approach achieved accuracy up to 90% on a small part of the
dataset (10 signs). Both models were able to achieve accuracy up to 83% for the whole
dataset (64 signs).
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Локалiзацiя регiонiв з вiдсутнiм товаром на
полицях магазинiв

А. М. Коробка
Сьогоднi для ритейлерiв та постачальникiв дуже гострою є проблема вiдсутно-

стi товарiв, що спричиняє недоотримання прибуткiв та вiдтiк покупцiв. До недавна
її вирiшення було дуже складним i вимагало великої кiлькостi персоналу. Зараз це
можна реалiзувати за допомогою постiйного монiторингу полиць у режимi реаль-
ного часу. У представленому пiдходi об’єднуються в собi технологiї комп’ютерного
зору та статистичного анализу даних.

Передумовою для роботи алгоритму є деяке “канонiчне” фото з вiдсутнiстю
дiрок, тобто повнiстю заповнена полиця.

Основна частина алгоритму працює з кожною полицею окремо: фiксується ста-
тистичнi розподiли кольорiв за стовпцями (х-координата), цi послiдовностi згладжу-
ються та за допомогою OneClassSVM класифiкатору знаходяться регiони викидiв,
де ми розглядаємо розподiл за рядками (у-координата).

Для кожного регiону робимо адаптивне вирiвнювання гiстограми, далi визна-
чаються пiд-регiони, що могли змiнитися у цiй областi, обирається найбiльший,
i порiвнюється його розподiл з еталоном за метриками Чебишова та Бхаттачарiї.
При достатнiх значеннях метрик ми можемо впевнено заявити, що тут товару не-
має. При цьому, ми вiдрiзняємо це вiд ситуацiї, коли товар знаходиться глибше та
неосвiтлений.

Для полiпшення результатiв було використано поступове усереднення еталонно-
го зображення з новими за допомогою EWA згладжування, але тiльки в регiонах,
де немає дiрок.

Цей алгоритм є ефективним у рiзноманiтних умовах, проте не виключаються
складностi при змiнi ракурсiв або ж неперпендикулярних полицях. Втiм, значну
частину цих проблем, можна вирiшити завдяки використанню гомографiй, якi ви-
правлять положення та орiєнтацiю сцени.
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Видобування та аналiз ознак рукописних даних для
виявлення хвороби Паркiнсона

К. О. Коровай
Хвороба Паркiнсона характеризується складною дiагностикою, особливо на ран-

нiх стадiях. Але низка iснуючих методiв лiкування (на основi протипаркiнсонiчних
препаратiв та спецiальних фiзичних вправ) є набагато ефективнiшими при засто-
суваннi на початку захворювання.
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Сучаснi пiдходи спираються на виявлення у рукописних даних тремору, мiкро-
графiї та брадикiнезiї, для чого можуть бути застосованi нейроннi методи або "ру-
чне"проектування та аналiз ознак рукописних даних [1]. Метою даної роботи є по-
будова експертної системи для виявлення хвороби Паркiнсона на раннiх стадiях на
основi саме ручного аналiзу рукописних даних.

Дослiдження проводилось на базi Parkinson HW датасету [2], що мiстить зразки
рукописних даних вiд 77 учасникiв (з них 62 з пiдтвердженим дiагнозом), отриманих
в результатi проведення статичних (SST) та динамiчних (DST) спiральних тестiв.
Данi представленi послiдовнiстю часових функцiй, що описують траєкторiю руху
пера, його натиск та кут нахилу при написаннi.

У данiй роботi пропонується виконати проектування ознак для вилучення ре-
презентативної iнформацiї з вихiдних даних перед подальшою класифiкацiєю. Для
кожного об’єкту з набору даних побудовано наступнi характеристики:

- геометричнi (середнє значення та варiацiя кута нахилу пера до дошки);
- динамiчнi (середнє та варiацiя по швидкостi, прискоренню та ривку; кiль-

кiсть шкидкiсних пiкiв; рiзниця гiстограм прискорення).
Також запропоновано виконати аналiз побудованого простору ознак та вiдбiр

характеристик [3] для покращення якостi класифiкатора. Точнiсть простого класи-
фiкатора на побудованому просторi ознак сягає 83.3% до проведення вiдбору ознак
та 91.7% пiсля, з вiдповiдними значеннями 𝐹1-мiри 81.25% та 91.1%.
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Комп’ютернi засоби дiагностики флюорографiчних
обстежень

I. В. Марцiленко
В Українi щорiчно проводиться 16,5 млн флюорографiчних обстежень, при цьо-

му захворювання виявляють у одному випадку на 1,5-2 тисячi дослiджень[1], при-
чому точнiсть такої дiагностики групою професiйних лiкарiв складає близько 70%
[2]. Тож, метою роботи було розробити програмний продукт для попередньої дiа-
гностики запалення легень на основi згорткової нейронної мережi. Для навчання
та тестування мережi була взята навчальна вибiрка з статтi [3].

Роботу було розподiлено на два етапи. На першому комп’ютерний засiб має
дiагностувати запалення легенiв. Для покращення роботи нейронної мережи про-
водиться додаткова обробка зображень, нормалiзацiя класiв, корекцiя кольору та
попередня сегментацiя за допомогою нейронної мережi UNet типу, пiсля чого вже
сама згорткова мережа проводить класифiкацiю.

На основi результатiв тестування нейронної мережi, можна зробити висновок,
що вдалось покращити результати точностi оцiнки в порiвняннi з [3]: пiсля 100 епох
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навчання на етапi валiдацiї було досягнуто точностi 98.56%, що значно краще за
96.41% для Inception_ResNet_V2.

На другому етапi, окрiм моделей дiагностики було розроблено прототип загаль-
ної системи допомоги медичним фахiвцям: була впроваджена базова система рей-
тингу лiкарiв, для органiзацiї додаткових консультацiй вiд бiльш досвiдчених фа-
хiвцiв у випадку, коли попереднiй дiагноз програми та дiагноз лiкаря вiдрiзняються.
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Алгоритм пошуку об’єкта в зображеннi

В. Т. Матвiєнко, I. А. Мушта

Скористаємося кореляцiєю, як засобом для пошуку еквiвалентiв еталона w(x,y)
розмiрами J×K на зображеннi f(x,y) розмiрами M×N . Припускається, що J≤M i
K≤N . Iнтерпретацiєю таких функцiй є цифровi зображення, аргументами яких є
координати пiкселя, а значеннями – коефiцiєнти розкладу пiкселя в RGB-базисi
[2]. В самому спрощеному виглядi кореляцiя мiж двома зображеннями задається
виразом:

𝑐(𝑥, 𝑦) =
∑︁
𝑠

∑︁
𝑡

𝑓(𝑠, 𝑡)𝑤(𝑥+ 𝑠, 𝑦 + 𝑡) (1)

для x=0,1,...,M-1, y=0,1,...,N-1, де сумування ведеться по тiй областi зображення,
де w та f перетинаються. Рисунок 1 iлюструє процедуру кореляцiї. Для однiєї точки
(x,y) зображення f (нехай це точка (𝑥0, 𝑦0)) застосування формули (1) дає одне зна-
чення c(𝑥0, 𝑦0). При змiнi x та y еталон w ковзає по всьому зображенню, в результатi
чого отримується функцiя c(x,y).

Положення максимумiв цiєї функцiї вказує на тi точки, де область w бiльше
всього узгоджується iз зображенням f. Зауважимо, що для значень x та y поблизу
країв зображення точнiсть втрачається [1]. Недолiк кореляцiйної функцiї, що задана
рiвнянням (1), полягає в її чуттєвостi до змiни амплiтуд f та w. Для подолання
цих труднощiв, часто застосовують пiдхiд, за якого порiвняння здiйснюється за
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Рис. 1. Процедура кореляцiї

допомогою коефiцiєнта кореляцiї, що задається виразом

𝛾(𝑥, 𝑦) =

∑︁
𝑠

∑︁
𝑡

(𝑓(𝑠, 𝑡)− 𝑓(𝑠, 𝑡))(𝑤(𝑥+ 𝑠, 𝑦 + 𝑡)− �̄�)√︃∑︁
𝑠

∑︁
𝑡

(𝑓(𝑠, 𝑡)− 𝑓(𝑠, 𝑡))2
∑︁
𝑠

∑︁
𝑡

(𝑤(𝑥+ 𝑠, 𝑦 + 𝑡)− �̄�)2
(2)

де x=0,1,...,M-1, y=0,1,...,N-1, �̄� – середнє значення пiкселiв в еталонi w (обчислю-
ється тiльки один раз), 𝑓 – середнє значення елементiв зображення f в областi,
що спiвпадає з поточним положенням w, а сумування ведеться по всiм парам ко-
ординат, спiльним для w та f. У формулi (2) коефiцiєнт кореляцiї 𝛾 змiнюється в
дiапазонi вiд -1 до 1 i не залежить вiд змiни масштабу амплiтуд f та w. Рисунок 2
iлюструє результат виконання алгоритму.

Рис. 2. Результат виконання алгоритму
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Аналiз семантичної подiбностi речень з
використанням методiв штучного iнтелекту

I. О. Онищенко
Аналiз та визначення семантичної подiбностi речень є одним з головних зав-

дань в галузi обробки природної мови, особливо в задачах кластеризацiї, генерацiї
пiдсумувань та виявленнi плагiату. Метою та завданням даної роботи є аналiз су-
часних пiдходiв до моделювання семантики слiв та речень на основi глибоких ней-
ронних мереж, дослiдження та проєктування методiв визначення перефразувань
та семантичної подiбностi речень, а також експериментальне вимiрювання їхньої
ефективностi шляхом розробки програмної системи.

Класичнi пiдходи для вирiшення даної задачi використовують поверхневi лекси-
чнi та синтаксичнi статистичнi ознаки, проте майже не враховують семантики слiв
та речень загалом. В останнi роки, традицiйнi способи моделювання семантики по-
ступаються пiдходам, що базуються на штучних нейронних мережах. Архiтектура
Transformer стала своєрiдним каноном в сучаснiй галузi обробки природної мови.
Iдеї та пiдходи, описанi в оригiнальнiй статтi [1], є базовими елементами в побудовi
сучасних глибоких мовних моделей, таких як [2], [3] та [4], якi були проаналiзованi
в нашiй роботi.

Моделювання семантики полягає в побудовi певного векторного простору, де
два семантично подiбних речення будуть близькими в термiнах певної мiри подi-
бностi. В роботi було розглянуто декiлька способiв агрегування виходiв моделей,
побудовано цiльовi функцiї та запропоновано методи визначення мiри семантичної
подiбностi речень. Для тренування та оцiнки ефективностi пiдходiв був використа-
ний класичний корпус текстових даних Microsoft Research Paraphrase Corpus. Усi
експерименти були виконанi мовою програмування Python з використанням фрейм-
ворку PyTorch та бiблiотеки HuggingFace.
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Побудова Smart сiтi за допомогою дiаграм Вороного
I. В. Тилевна

На даний момент у свiтi поширена проблема малорозвиненої або не ефективно
створеної iнфраструктури в рiзних населених пунктах. Територiя мiста Києва та
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областi активно забудовується, було вирiшено дослiдити можливостi використання
дiаграм Вороного при проектуваннi смарт сiтi.

В ходi роботи у першiй її частинi було структуровано iнформацiю про дiаграми
Вороного, подано найважливiшi означення. Також було проведено аналiз iснуючих
алгоритмiв для побудови дiаграм Вороного.

Було створено додаток для побудови дiаграм Вороного за заданими попередньо
точками-генераторами на мовi програмування Python. Використовувався алгоритм
пошуку найближчого сусiда.

Наступним етапом було побудовано дiаграму для обраного мiкрорайону(мiж
вулицями Вирлицька, Вишнякiвська та Л. Руденко), за точки-генератори було взято
координати житлових будинкiв. Завдяки дiаграмi Вороного можна створити нову
функцiональну мережу з так званими «атрактивними» точками, якi приваблюють
своєю близькiстю, доступнiстю та вiдкритiстю.

Було спроектовано новi елементи iнфраструктури, що знаходяться найбiльш
оптимально вiдносно житлових будинкiв: дитячий садочок, школа, торговий центр,
офiси, паркiнг.

За допомогою ребер Вороного було покращено мережу дорiг та пiшохiдних до-
рiжок. Також за допомогою многокутникiв Вороного було спроектовано зеленi зони
i мiнi-парки.

Викладенi в роботi iдеї та методи дозволять збiльшити значення мiкрорайону
в торгiвельно-транспортнiй мережi Києва, значно пришвидшити пересування ним
жителiв, створити всi необхiднi умови для комфортного проживання в ньому.
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Вимушенi коливання i дисипативний розiгрiв
в’язкопружної балки з попереднiм розтягом

А. П. Маландiй
Тонкi стержнi, балки, пластини та оболонки широко використовуються як кон-

структивнi елементи, в рiзноманiтних областях сучасної технiки. Одним з основ-
них та найбiльш поширених режимiв роботи таких елементiв є режим вимушених
гармонiчних коливань. Найбiльш iнтенсивнi коливання, зокрема, спостерiгаються
у випадку резонансiв. Всi матерiали при коливаннях в тому чи iншому степенi за-
знають гiстерезисних втрат, в результатi чого механiчна енергiя перетворюється на
теплову. Важливим є той факт, що пiдвищення гiстерезисних втрат може супро-
воджуватися значним розiгрiвом. Значне пiдвищення температури може впливати
як на механiчний та фiзичний стан конструкцiї, так i на динамiчну та статичну
стiйкiсть тонкостiнних чи балкових елементiв, спричиняти їх механiчне й теплове
руйнування. Окрiм того, всi матерiали за конкретно визначеної температури (то-
чки деградацiї) втрачають своє функцiональне призначення [2, 3]. Враховуючи цю
обставину, температуру дисипативного розiгрiву критично необхiдно включати до
розгляду при дослiдженнi коливань елементiв конструкцiй з непружних матерiалiв,
оскiльки виключення з розгляду даного явища може привести до недостовiрних
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результатiв. Проте в бiльшостi робiт, присвячених вимушеним резонансним коли-
ванням непружних тонкостiнних елементiв, тепловi ефекти не враховуються [2]. У
данiй роботi, проводиться дослiдження термомеханiчних характеристик коливань
в’язкопружної балки з попереднiм розтягом та стиском пiд дiєю зовнiшнього гармо-
нiчного навантаження в рамках балкової теорiї Ейлера-Бернуллi-фон Кармана. Для
врахування в’язкопружних характеристик матерiалу, використовується концепцiя
комплексних модулiв [1, 3]. Такий прийом дозволяє розв’язати задачу в постановцi,
аналогiчнiй постановцi задачi теорiї пружностi з замiною всiх польових величин їх
комплексними аналогами. Аналiзується вплив розтягувального та стискального зу-
силь на частоту коливань системи, а також на температуру дисипативного розiгрiву
елемента конструкцiї. Розраховуються критичнi навантаження та будуються кривi
втомної витривалостi за тепловим критерiєм, на основi яких визначаються безпечнi
режими експлуатацiї системи. Побудовано амплiтудно-частотнi та температурно-
частотнi характеристики для режиму стацiонарних коливань та дiаграми типу Ве-
лера для випадку нестацiонарного розiгрiву для закритичних значень параметрiв
навантаження. Показано, що система є бiльш чутливою до розподiленого, анiж до
поздовжнього навантаження.
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