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дині вузла є швидким, оскільки здійснюється по внутрішній шині без ви-
користання локальної мережі. З другого боку, кожен вузол кластера може 
розглядатися як машина із загальною пам’яттю і являти собою один обчи-
слювальний модуль. Тоді обчислювальна частина кластера – це змішана 
система, де кожен модуль – SMP-машина. Навчальний кластер зображено 
на рис. 2. Тестування реалізованого кластера за допомогою тестів 
LINPACK показало максимальну продуктивність у 0,7 Мфлопс. 

Висновок 
Реалізований кластер повністю відповідає потребам MIMD-

архітектури і може бути використаний у навчальному процесі в курсах 
пов’язаних з паралельним програмуванням. 
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Святный В.А. 1, Гуськова Н. Г.2 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРНОСТИ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РАСПРЕДЕЛЕНН МИ ПАРАМЕТРАМИ 

Данная работа ориентирована на моделирование процессов взаи-
модействия белков актина и миозина в процессе сокращения клеток [1]. В 
качестве основы используется классическая (сосредоточенная) модель, 
позволяющая оценить параметры стабилизации взаимодействия белков 
[2] на основе введенной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений и численных методов ее реализации [3]. Вместе с тем, в сосре-
доточенной модели отсутствует пространственная координата, что суще-
ственно ограничивает возможности моделирования, так как учитывается 
только число присоединенных к нити молекул миозина, но размещение 
нитей в пространстве остается неопределенным. Кроме того, в системе 
уравнений, описывающих исходную модель, отсутствуют соотношения, 
                                                           
1 докт. техн. наук, проф., Донецкий национальный технический университет 
(г. Покровск) 
2 аспирант, Донецкий национальный технический университет (г. Покровск) 
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учитывающие вероятность разрыва нитей актина под тяжестью головок 
миозина. В работе [4] детально описана трансформация сосредоточенной 
модели [2] в распределенную, обоснованы введенные балансовые соот-
ношения и определены параметры концентрации несломленных нитей 
актина, приводящие к стабилизации системы за приемлемое время. елью 
настоящей работы является численная реализация полученной распреде-
ленной модели при фиксированной концентрации аденозитрифосфорной 
кислоты (АТФ), а также определение оптимального количества расчетных 
точек на основе анализа максимальной силы напряжения. 

Исследуемая распределенная модель оценивает поведение белков 
актина и миозина в ходе реакции, протекающей между ними. Особенно-
стью модели является наличие внутренней координаты, определяющей 
число головок миозина, прикрепленное к нити актина в конкретный мо-
мент времени. В целом, присоединение к нити актина может осуществить 
произвольное число головок миозина с текущей размерностью . Тем 
не менее, при численном моделировании необходимо ограничиться ко-
нечным максимальным числом присоединенных головок миозина . 
Подходящее значение для N должно быть определено в ходе численного 
моделирования. Искомое значение при этом должно быть выбрано доста-
точно большим, с тем, чтобы дальнейший рост размерности N не оказывал 
значительного воздействия на результаты моделирования.  

Для получения оптимальной оценки количества расчетных точек 
было проведено два типа экспериментов. В первом случае для получения 
требуемой размерности величина N изменялась на каждой осуществляе-
мой симуляции. Таким образом, в момент, когда применяемое и предше-
ствующее ему значение оказывали одинаковый (в пределах допустимой 
погрешности) эффект на поведение системы, считалось, что искомое зна-
чение определено. Проведенный таким образом анализ чувствительности 
переменных модели к введенному числу расчетных точек позволил грубо 
локализовать искомое значение. 

Альтернативным методом исследования послужила оценка 
зависимости между выбранным количеством точек и максимальной силой 
напряжения, возникающей в моменты прикрепления головок миозина к 
нитям актина, и их последующему движению. Поскольку сила 
напряжения возникает только в те моменты, когда между белками 
происходит взаимодействие, было принято решение исследовать именно 
этот показатель, представляющий полную картину того, как с течением 
реакции между белками изменяется поведение всей модели. Для оценки 
необходимого показателя N из множества, определяющего значения силы 
в расчетные моменты времени, выбиралось максимальное значение, 
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которое являлось определяющим. Максимальное значение силы 
указывало на существование допустимой величины сжатия, 
определяющей продолжится ли реакция между актином и миозином или 
нить будет сломлена. 
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Омельчук В. В.1,  Ракович В. С.2 

БАЗА ДАНИХ ДІЮЧИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ  

Орбітальне угруповання діючих космічних апаратів (КА) є актив-
ною складовою космічної обстановки. Знання актуальної навколоземної 
космічної обстановки необхідні для здійснення космічної діяльності та 
інформаційного забезпечення національної безпеки. Діючі КА є контро-
льованими об’єктами техногенної космічної обстановки, усі інші антропо-
генні об’єкти некеровані, тобто неконтрольовані. Діючі КА можуть пере-
бувати в стані випробування, знаходитись в оперативному використанні 
або в резерві та за сферою використання їх поділяють на військові, коме-
рційні або дослідницькі [1, 2].  

Зважаючи на великий об’єм, динамічність і структурованість інфо-
рмації щодо діючих КА її необхідно збирати, зберігати, обробляти та ви-
користовувати за технологією баз даних комп’ютерних інформаційних 
систем [3]. Так інструментом вропейського центру космічних операцій 
ESOC, який координує роботу вропейського космічного агентства щодо 
                                                           
1 к.т.н., провідний науковий співробітник відділу військової частини, м. итомир 
2 начальник відділу військової частини, м. итомир  



344 

Наукове видання 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ  
РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКА ІЙ 
 ТА ІНФОРМА ІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  

Тези доповідей 

VIІI МІ НАРОДНО  НАУКОВО-ТЕХНІЧНО  КОНФЕРЕН І  

 

 

Технічні редактори Д. М. Піза, С. В. Морщавка 

Комп’ютерне верстання С. В. Морщавка, С. В. Зуб 

Відповідальний за випуск С. В. Морщавка 

  

Оригінал-макет підготовлено  
в редакційно-видавничому відділі ЗНТУ 

 

 

 

 

 Підписано до друку 22.09.2016. Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 19,99. 
Тираж 14 прим. Зам. № 874. 

 
Запорізький національний технічний університет 

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. уковського, 64 
Тел.: (061) 769–82–96, 220–12–14 

 

  

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2394 від 27.12.2005 


