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Актуальність теми. При створенні та дослідженні технічних систем, які постійно удосконалюються та ускладнюються, виникають задачі формування та чисельної реалізації відповідних динамічних моделей за умов забезпечення необхідної адекватності та точності чисельних розрахунків при обмеженнях щодо їх складності. Методи і програмні засоби, які призначені для розв’язання такого роду задач, основані, головним чином, на можливому спрощенні моделей, які представлені у вигляді звичайних диференціальних рівнянь. Основою даних методів є оптимізаційні підходи. При цьому залишаються недостатньо розв’язаними задачі перетворення моделей у вигляді передатних функцій, тоді як вони є основою застосування системного підходу при дослідженні складних об’єктів та ефективними в практичних інженерних дослідженнях. При цьому в багатьох випадках вимоги до точності моделей технічних систем приводять до необхідності використання передатних функцій дробово-раціонального вигляду високого порядку, а також у застосуванні складних передатних функцій у вигляді трансцендентних та ірраціональних виразів при дослідженні об’єктів з розподіленими параметрами. Характерним прикладом застосування складних передатних функцій є задачі синтезу та проектування технічних об’єктів, у складі яких є елементи як із зосередженими, так і з розподіленими параметрами.
Застосування математичних моделей у формі дробово-раціональних передатних функцій високого порядку в багатьох випадках приводить до занадто складних обчислювальних алгоритмів та до значного накопичення похибок обчислення. В свою чергу, безпосереднє використання передатних функцій трансцендентного та ірраціонального вигляду при чисельних розрахунках у більшості випадків є неможливим або досить складним. Тому задача розробки методів та алгоритмів еквівалентного або апроксимаційного перетворення складних передатних функцій з метою їх ефективної чисельної реалізації при комп’ютерному моделюванні є актуальною і такою, яка поки що не достатньо розв’язана. 
Аналіз існуючих пакетів прикладних програм комп’ютерної математики показує, що серед розроблених програмних засобів явно недостатньо таких, які забезпечують ефективне моделювання широкого класу динамічних об’єктів, які описуються складними передатними функціями. Це свідчить про важливість і актуальність задачі відповідного розширення можливостей існуючих відкритих програмних пакетів. Значним внеском у вирішення задач моделювання складних динамічних систем є роботи А.Г. Бутковського, В.В. Васильєва, А.Ф. Верланя, В.Ф. Євдокимова, В.К. Задіраки, Я.Б. Кадимова, М.Ф. Кириченка, Г.Є. Пухова, Е.Я. Рапопорта, Л.Н. Рассудова, І.В. Сергієнка, А.А. Фельдбаума та інших.
Ефективним підходом при вирішенні проблеми побудови адекватних математичних моделей є застосування апарата ланцюгових дробів, характерною особливістю яких є можливість отримання широкої гами ефективних, простих у реалізації безпошукових обчислювальних алгоритмів і програм з отриманням апроксимаційних виразів мінімальної складності, що дозволяє віддати їм перевагу порівняно з іншими відомими методами апроксимації функцій. Основи методів апроксимації з використанням теорії ланцюгових дробів закладені в роботах В.І. Арнольда, Дж. Бейкера, Д.І. Боднара, У. Джоунса, В.К. Дзядика, В.Я. Скоробогатька, В. Трона, А.Я. Хінчіна, А.Н. Хованського та інших.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є створення та розвиток методів комп’ютерного моделювання динамічних об’єктів, що описуються складними передатними функціями, на основі побудови та реалізації ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання дослідження:
	аналіз особливостей прикладних задач та математичних моделей динамічних об’єктів з розподіленими та зосередженими параметрами, що мають велику розмірність;

розробка алгоритмів спрощення дробово-раціональних передатних функцій високого порядку за допомогою ланцюгових дробів;
розробка алгоритмів побудови ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей динамічних об’єктів, що описуються трансцендентними та ірраціональними передатними функціями;
вибір середовища моделювання динамічних об’єктів та розробка структури комплексу програм апроксимації складних передатних функцій;
створення програмних модулів моделюючого комплексу та рекомендацій щодо реалізації процесу моделювання динамічних об’єктів, які описуються складними передатними функціями на основі ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей;
апробація розроблених методів комп’ютерного моделювання при розв’язуванні тестових та практичних задач в області аналізу і проектування динамічних об’єктів, що описуються складними передатними функціями.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
	вперше запропонований, обґрунтований та досліджений метод моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій, який забезпечує отримання економічних за складністю апроксимаційних моделей, орієнтованих на ефективну комп’ютерну реалізацію;
	на основі методу ланцюгово-дробової апроксимації неперервних функцій вперше розроблено алгоритм пониження степеня дробово-раціональних передатних функцій високого порядку, що дає змогу отримувати редукційні моделі динамічних об’єктів із зосередженими параметрами з можливістю досягнення оптимального показника “складність моделі – точність моделювання”;
	на засадах застосування С-дробів, g-дробів, приєднаних ланцюгових дробів, ланцюгових дробів Тіле вперше створено набір алгоритмів апроксимації трансцендентних та ірраціональних передатних функцій, що дозволяють будувати такі дробово-раціональні апроксимаційні моделі об’єктів з розподіленими параметрами, реалізація яких може бути забезпечена широким колом стандартних чи спеціалізованих програмних засобів;
	на основі запропонованого способу перетворення складних передатних функцій із застосуванням прямої та оберненої заміни змінних створено апроксимаційний алгоритм формування моделей динамічних об’єктів з розподіленими параметрами, що описуються ірраціональними передатними функціями з сингулярними властивостями.

розроблені структура та модульний склад комплексу програм, призначеного для комп’ютерного моделювання широкого класу динамічних об’єктів, що описуються складними передатними функціями, на основі формування та реалізації ланцюгово-дробових наближень.
Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: створено комплекс програм, в якому реалізовані алгоритми побудови ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей динамічних об’єктів; розроблені алгоритми, методи та програмні модулі можуть бути використані при моделюванні складних динамічних об’єктів як із зосередженими, так і з розподіленими параметрами, дозволяють отримувати апроксимаційні моделі ірраціональних та трансцендентних передатних функцій, спрощувати дробово-раціональні передатні функції високого порядку.
Публікації. Результати дослідження опубліковано в 32 наукових працях, зокрема, у 1 монографії, 1 науко-практичні розробці, у 13 фахових журналах та збірниках.
Основні науково-технічні результати.
У даній роботі розроблено, обґрунтовано та досліджено методи комп’ютерного моделювання динамічних об’єктів, що описуються складними передатними функціями, на основі побудови та реалізації ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей.
У тому числі отримано наступні наукові результати:
	Запропоновано підхід до побудови математичних моделей динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій, який забезпечує отримання економічних за складністю апроксимаційних моделей, орієнтованих на ефективну комп’ютерну реалізацію.
	Розроблено алгоритм спрощення моделей динамічних систем, які описуються складними дробово-раціональними передатними функціями, на основі методу ланцюгово-дробової апроксимації неперервних функцій, що дає змогу отримувати редукційні моделі динамічних об’єктів із зосередженими параметрами з можливістю досягнення необхідного показника “складність моделі – точність моделювання”. В процесі апроксимації дробово-раціональна передатна функція розвивається в ланцюговий дріб з наступним зрізанням залишку та будується підхідний дріб, що і дає дробово-раціональну передатну функцію нижчого порядку ніж вихідна.
	На засадах застосування С-дробів, g-дробів, приєднаних ланцюгових дробів, які базуються на розвиненні складної передатної функції в степеневий ряд з наступним перетворенням його в ланцюговий дріб, та ланцюгових дробів Тіле, при побудові яких здійснюється інтерполяція передатних функцій ланцюговими дробами, вперше  створено набір алгоритмів апроксимації трансцендентних та ірраціональних передатних функцій, який дозволяє будувати дробово-раціональні апроксимаційні моделі об’єктів з розподіленими параметрами, що відповідають вимогам чисельної та комп’ютерної реалізації.
	Створено апроксимаційний алгоритм формування моделей динамічних об’єктів з розподіленими параметрами, що описуються ірраціональними передатними функціями з сингулярними властивостями, на основі запропонованого способу перетворення складних передатних функцій із застосуванням прямої та оберненої заміни змінних: в складній передатній функції виконується заміна file_0.unknown
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	На основі розроблених алгоритмів створено експериментальний пакет прикладних програм Chain Fractions Toolbox, який призначений для побудови ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей в середовищі Matlab. Запропоновані програмні засоби організовані у відповідності до прийнятої в системі Matlab концепції пакетів прикладних програм, що дозволяє його використовувати сумісно з іншими засобами Matlab.

Шляхом проведення обчислювальних експериментів на тестових задачах апробовано програмні модулі, показано їх ефективність, можливість сумісного використання з іншими пакетами, оцінено якість апроксимаційних моделей. Проведено порівняння розроблених засобів з існуючими засобами в системі Matlab, яке дало такі результати: при пониженні порядку моделей динамічних систем, які задаються дробово-раціональними передатними функціями, точність наближення ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей вища у порівнянні з моделями, отриманими за допомогою реалізованих в Matlab методів, при умові значного зниження степеня дробово-раціональної передатної функції; точність наближення апроксимаційних моделей ланки запізнення побудованих за допомогою ланцюгових дробів вища, у порівнянні з апроксимацією Паде, яка реалізована в Matlab у вигляді функції pade.
Для проведення комп’ютерного моделювання динамічних об’єктів, які описуються складними передатними функціями створено систему рекомендацій застосування додатку Chain Fractions Toolbox для моделювання динамічних систем шляхом побудови апроксимаційних моделей: для пониження степеня дробово-раціональних передатних функцій, для апроксимації трансцендентних та ірраціональних передатних функцій, передатних функцій, розвинення яких в степеневий ряд неможливе.
	Отримані результати використовуються в технічних розробках при моделюванні динамічних систем із зосередженими та розподіленими параметрами, зокрема в НВП Хартрон-Юком використовується при математичному та комп’ютерному моделюванні, як засіб спрощення та побудови апроксимаційних моделей складних динамічних систем, а саме при дослідженні та розробці систем визначення та управління орієнтацією космічних апаратів, систем управління бортових цифрових обчислювальних комплексів, контрольно-перевірочних комплексів систем управління та їхніх складових частин, центральних пультів управління з перевірки супутників та їхніх складових часток у складі виробу; розроблені методика та комплекс програм для моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей використані при розробці програмно-алгоритмічних засобів моделювання та візуалізації руху космічних апаратів на паралельних обчислювальних системах. Довідка про впровадження в НВП Хартрон-Юком науково-практичної розробки “Методика та комплекс програм для моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей (Chain Fractions Toolbox)” отримана 2009 року.
	Отримані результати використовуються в при виконанні фундаментальних досліджень та учбовому процесі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. згідно угоди про спільну науково-освітню діяльність між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Інститутом проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова. За результатами роботи підготовлено наукові звіти науково-дослідних робіт “Методи комп’ютерного моделювання електромеханічних систем нафтогазодобувного та транспортного обладнання” та “Математичне моделювання в задачах керування технологічними процесами”. Також результати роботи ефективно впроваджуються в навчальний процес співробітниками кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Інформатика”, а саме, при викладанні курсів “Чисельні методи”, “Математичне моделювання”, “Математичні пакети прикладних програм” та при написанні курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, загалом підготовлено за останні 5 років понад 20 кваліфікаційних робіт. Довідка про провадження отримана 2013 року.


