


Міністерство освіти і науки України 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

Факультет систем управління літальних апаратів 

Кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали  

IІ Міжнародної науково-практичної конференції  

IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем,  

«ProfIT Conference» 

 (26 – 28 березня 2019) 
 

 

 

 

 

 

За редакцією Д.І. Чумаченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019



УДК 004.9 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів та 

аналітиків комп’ютерних систем «ProfIT Conference», Харків, 26 – 28 

березня 2019. Матеріали. – ПланетаПрiнт. –

ISBN 978-617-7751-19-8 
 

 Представлені матеріали пленарних та секційних доповідей IІ 

Міжнародної науково-практичної конференції IT-професіоналів та 

аналітиків комп’ютерних систем «ProfIT Conference», яка покликана 

розглянути актуальні напрямки розвитку інформаційних технологій в 

Україні і світі. В процесі доповідей здійснено обмін новими ідеями, 

отриманими теоретичними і практичними результатами наукових 

досліджень в області інформаційних технологій, прикладної математики і 

штучного інтелекту. Обговорено сучасний стан IT галузі в Україні та світі, 

перспективні напрямки розвитку інформаційних технологій.  

 Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, співробітників 

наукових установ та IT компаній. 

 Матеріали подані мовою оригіналу (українська, англійська, 

російська). 

 Редакційна колегія зберегла авторський текст без істотних змін, 

звертаючись до коректування в окремих випадках.  

 Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори. 

  

 

 Затверджено до друку вченою радою Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

(протокол №8 від 20 лютого 2019) 

 

 Посвідчення Державної наукової установи «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації» № 596 від 17 грудня 2018 р. 

 

УДК 004.9 

ISBN 978-617-7751-19-8 

 

© Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут», 

2019 

© Кафедра математичного 

моделювання та штучного інтелекту 

ХАІ, 2019 

Харків, 2019. – 80 с. 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова:  

Нечипорук М. В. – доктор технічних наук, професор, ректор 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 

Заступник голови:  

Чухрай А. Г. – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

математичного моделювання та штучного інтелекту Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут»  

 

Члени програмного комітету: 

Ан Бо, PhD, доц. (НТУ, м. Нан’янг, Сінгапур) 

Бодянський Є. В., д.т.н., проф. (ХНУРЕ, м. Харків) 

Вайтхед Ч.К., DSc, проф. (Carnell Tech, м. Нью-Йорк, США) 

Гуляницький Л. Ф., д.т.н., проф. (ІК НАН України, м. Київ) 

Данилов В. Я., д.т.н., проф. (КПІ, м. Киев) 

Дружинін Є. А., д.т.н., проф. (ХАІ, м. Харків) 

Завгородній А. Ю., PhD (LinkedIn, Каліфорнія, США) 

Заславський В. А., д.т.н., проф. (КНУ, м. Київ) 

Кісельова О. М., чл. кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. (ДНУ, м. Дніпро) 

Ніколаєв О. Г., д.ф.-м.н., проф. (ХАІ, м. Харків) 

Новожилова М. В., д.ф.-м.н., проф. (ХНУМГ, м. Харків) 

Полосухін І. (NearAI, Каліфорнія, США) 

Пржистальськи К., PhD (Codete, м. Краків, Польща) 

Соколов О. Ю., д.т.н., проф. (UMK, м. Торунь, Польща) 

Стоян Ю. Г., чл. кор. НАН України, д.т.н., проф. (ІПМаш НАН України) 

Субботін С. О., д.т.н., проф. (ЗНТУ, м. Запоріжжя) 

Туркін І. Б., д.т.н., проф. (ХАІ, м. Харків) 

Угрюмов М. Л., д.т.н., проф. (ХНУ, м. Харків) 

Федорович О. Є., д.т.н., проф. (ХАІ, м. Харків) 

Харченко В. С., д.т.н., проф. (ХАІ, м. Харків) 

Юдельсон М. В., PhD (Carnegie Mellon University, м. Пітсбург, США) 

Яковлев С. В., д.ф.-м.н., проф. (ХАІ, м. Харків) 

 

Вчений секретар: 

Чумаченко Д. І., к.т.н., доцент кафедри математичного моделювання та 

штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 



ІI Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів і 

аналітиків комп’ютерних систем «ProfIT Conference» 

ProfIT Conference 2018 

 

51 
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Одним из наиболее опасных сценариев развития техногенной аварии 

на промышленных предприятиях, на которых хранятся, транспортируются 

или используются в производственном цикле сжиженные горючие и 

токсичные газы, является разрушение емкости хранения 

(транспортировки) и образование на поверхности земли пятна пролива. 

Сжиженные газы обычно испаряются, перемешиваясь с чистым 

набегающим воздухом, образуя газо-воздушные облака, которые в случае 

токсичного вещества воздействуют на обслуживающий персонал 

предприятия в виде ингаляционной отравляющей токсодозы, приводя к 

поражению организма человека различной степени тяжести. Решение 

задачи численного моделирования рассмотренных физических процессов 

является актуальной инженерной проблемой, т.к. позволяет проводить 

анализ пространственных полей концентрации газообразной токсичной 

примеси при техногенной аварии и прогнозировать во времени и 

пространстве последствия воздействия отравляющего химического 

вещества на обслуживающий персонал и делать выводы о состоянии 

безопасности предприятия на этапе принятия решения экспертом. 

Возникающее при техногенной аварии течение «испарения» может 

быть смоделировано на нижних гранях вычислительных ячеек 

пространственной конечно-разностной сетки в слое у земли, центры 

которых находятся внутри замкнутого контура пятна пролива. Для 

определения нахождения некоторой точки Р внутри контура 

воспользуемся методом выпускающего луча (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема выпускающего луча 

Если из контрольной точки P выпустить луч PN, параллельный оси 

координат OZ, то можно определить количество пересечений k 

многоугольника контура с данным лучом.  Если число k – нечетное, 

X 

O Z 

P N 
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значит, контрольная точка P находится внутри контура, в противном 

случае – точка P располагается вне контура. 

Применив такой алгоритм один раз в начале газодинамического 

расчета испарения токсичного вещества с пятна пролива, можно 

адаптировать пятно пролива, заданное координатами вершин замкнутого 

контура, к ортогональной конечно-разностной сетке, использующейся в 

газодинамическом расчете. На гранях вычислительных ячеек, центры 

которых попали внутрь пятна пролива, будут выставляться граничные 

условия «испарения» (заданный поток массы токсичного газа в результате 

испарения).  На гранях ячеек, центры которых оказались вне контура пятна 

пролива, будут выставляться граничные условия «непротекания» (нулевой 

поток массы). 

На рис. 2 представлены результаты дискретизации пятна пролива для 

двух вариантов конечно-разностной сетки.  

 

 
Рис. 2. Реализация разработанного алгоритма для вычислительной  

сетки разной густоты 

Видно, что более мелкая сетка дает более точное описание области 

пятна пролива. С уменьшением густоты сетки представление замкнутой 

области имеет большую погрешность. Но в целом данный алгоритм 

описания пятна пролива представляется инженерно применимым.  
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