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Нелокальна за часом задача для еволюційних
сингулярних рівнянь нескінченного порядку
Представлено академіком НАН України М.О. Перестюком
Встановлюється коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку в узагальнених просторах типу S та просторах типу
S′— просторах узагальнених функцій нескінченного порядку типу ультрарозподілів.
Ключові слова: нелокальна багатоточкова за часом задача, оператор Бесселя нескінченного порядку, узагальнені простори типу S, узагальнені функції.

І.М. Гельфанд і Г.Є. Шилов [1, с. 203—211] запропонували метод побудови функціональних
просторів нескінченно диференційовних функцій на ¡ , на які накладаються певні умови
спадання на нескінченності. Ці умови задаються за допомогою нерівностей | x k ϕ(n) ( x ) |  ckn,
{k, n} ⊂ ¢ + , де {ckn } — подвійна послідовність додатних чисел. Якщо ці числа змінюються
довільним чином разом з функцією ϕ , то маємо простір Л. Шварца S = S (¡) швидко спадних на ¡ функцій. У монографії [1, с. 203–280] детально вивчений випадок, коли ckn = k kα n nβ ,
α > 0, β > 0 — фіксовані параметри; відповідні простори називаються просторами типу S
і позначаються символом Sαβ . Функції з таких просторів на дійсній осі разом з усіма своїми похідними при | x |→ +∞ спадають швидше, ніж exp{−a | x |} , a > 0 , x ∈ ¡ . Такі простори
часто використовуються при дослідженні проблеми про класи єдиності та класи коректності задачі Коші для рівнянь з частинними похідними. У працях [2, 3] встановлено, що
простори типу S та S ′ — простори, топологічно спряжені з ними, збігаються з множинами
початкових даних задачі Коші для широких класів рівнянь з частинними похідними скінченного та нескінченного порядків, при яких розв’язки є цілими функціями просторових
змінних. Наприклад, для рівняння теплопровідності ∂u / ∂t = ∂ 2u / ∂x 2 фундаментальний
розв’язок задачі Коші — функція G(t , x ) = (2 πt )−1 exp{− x 2 / (4t )} при кожному t > 0 , як
1/2
функція x , є елементом простору S1/2
[4, с. 46], який належить до просторів типу S .
Якщо ckn = ak bn , де {ak , k ∈ ¢ + }, {bn , n ∈ ¢ + } — деякі послідовності додатних чисел, то маb
b
ємо узагальнені простори типу S , які позначаються символом San . Простори San (їх топоk

k
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логічна структура, властивості функцій, основні операції в таких просторах) вивчалися в
праці [5]. Відомі простори типу W , введені Б.Л. Гуревичем [6] (див. також [7, c. 7—33]),
в яких для характеристики поведінки функцій на нескінченності замість степеневих функb
цій використовуються довільні опуклі функції, також вкладаються в простори San при конk
кретному виборі послідовностей {ak } та {bn } (див. [8]). Із результатів, наведених в [9, 10],
випливає, що узагальнені простори типу S є природним середовищем для дослідження
нелокальних багатоточкових за часом задач для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь (зокрема, для рівнянь з операторами диференціювання нескінченного порядку), для
еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання Гельфонда—Леонтьєва скінченного та нескінченного порядків.
У цій роботі встановлюється коректна розв’язність нелокальої багатоточкової за часом задачі для еволюційного рівняння параболічного типу з оператором Бесселя нескінченного порядку в узагальнених просторах типу S та S ′, досліджені властивості фундаментального розв’язку такої задачі (оцінки похідних фундаментального розв’язку за просторовою змінною, диференційовність фундаментального розв’язку як абстрактної функції
часового параметра із значеннями в узагальнених просторах типу S та ін.)
b
1. Простори основних та узагальнених функцій. Тут зупинимося на просторах San ,
k

які будуються за послідовностями вигляду {bn = n !ρn , n ∈ ¢ + } , {ak = k ! d k , k ∈ ¢ + } , де {ρn }, ρ = 1
{ρ }, ρ0 = 1 , — послідовність додатних чисел, яка має такі властивості:
а) вона монотонно спадна;
γ
б) ∃cb > 0 ∃γ 1 ∈(0,1) ∀n ∈¥ : ρn −1/ρn  cb ⋅ n 1 ;
в) lim n ρn = 0;
n→∞

г) ∀ε > 0 ∃cε > 0 ∀n ∈ ¢ + : ρn cε ⋅ε n /n n .
Послідовності {d k , k ∈ ¢ + }, d0 = 1 , також притаманні властивості а—г, при цьому умова
γ
б має вигляд: ∃ca > 0 ∃γ 2 ∈ (0,1) ∀n ∈ ¥ : d k −1 / d k  ca ⋅ k 2 . Прикладом послідовності {ρn }
з властивостями а—г може служити послідовність ρn = (nβ)− nβ e nβ , де β∈ (0,1) — фіксований параметр [11].
Вважаємо також, що параметри γ1 , γ 2 в умові б для послідовностей {ρn } та {d k } пов’язані
умовою д: γ1 + γ 2 = θ  1.
b

Символом San позначимо сукупність функцій ϕ∈C ∞ (¡), які задовольняють умову
k

∃c, A, B > 0 ∀{k, n} ⊂ ¢ +

∀x ∈ ¡ : | x k ϕ(n) ( x ) |  cAk B n ak bn .
b ,B

b

San збігається з об’єднанням зліченно-нормованих просторів San, A за всіма індексами
k

b ,B

b

k

{ A, B} ⊂ ¥ , де San, A — сукупність тих функцій ϕ∈ San , які для довільних δ, ρ > 0 задовольняk
k
ють нерівності
| x k ϕ(n) ( x ) |  cδρ ( A + δ)k (B + ρ)n ak bn , {k, n} ⊂ ¢ + , x ∈ ¡;
b ,B

система норм у San, A визначається за допомогою формул
k

| x k ϕ(n) ( x ) |

 1 1 
, {δ, ρ} ⊂ 1, , , ….
 2 3 
x , k, n ( A + δ) ( B + ρ) ak bn

P ϕ Pδρ = sup

4

k

n
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b

∞
В [5] встановлено, що функція ϕ∈C (¡),є елементом простору San , де ak = k ! d k , bn = n!ρn ,
k
тоді й лише тоді, коли вона аналітично продовжується в комплексну площину до цілої
функції ϕ( z ), z ∈ £ , яка задовольняє умову

∃a, b, c > 0 ∀z = x + iy ∈£ : | ϕ ( z ) |  c γ (ax ) ρ (by),
де
1, | x | < 1,
1, | y |< 1,
γ ( x ) = inf (a / | x |k ), | x | 1, ρ( y) = sup(| y |n /b ), | y | 1.
n
 k k
 n
Зауважимо [5], що ρ — неперервно диференційовна, парна на ¡ функція, яка монотонно зростає на проміжку [1, + ∞) , ρ( y) 1 , y ∈ ¡ .
Функція γ є неперервно диференційовною, парною на ¡ функцією, яка монотонно
спадає на [1, + ∞) , 0 < γ( x )  1, x ∈ ¡ .
b

У введених просторах San , ak = k ! d k , bn = n!ρn , визначені й неперервні оператори, важk
ливі для аналізу; насамперед це оператори множення на x , на всі поліноми, оператори
диференціювання, зсуву та розтягу [5].
Символом

o
b
S an
k

b

позначимо сукупність усіх парних функцій з простору San . Цей простір
k

з відповідною топологією називатимемо основним простором або узагальненим простором
o
типу S , а його елементи — основними функціями.
Мультиплікатором у просторі

o
b
S an
k

є кожна парна функція g ∈C ∞ (¡) , яка допускає ана-

літичне продовження у всю комплексну площину і задовольняє умову
∀ε > 0 ∃cε > 0 : | g ( z ) |  cε (γ(εx ))−1 ρ(εy), z = x + iy ∈ £.

Прикладом мультиплікатора в просторі

o
b
S an
k

може служити нормована функція Бесселя

jν , ν > −1/2, яка є розв’язком рівняння Bν u + λu = 0, де Bν — оператор Бесселя; Bν = d 2 /dx 2 + (2ν + 1) x 1d /dx ,
B = d 2 /dx 2 + (2ν + 1) x −1d /dx , ν > −1/2 — фіксований параметр за умови, що u(0) = 1, u′(0) = 0 [11].
o
b

Із результатів, наведених у [12], випливає, що в просторах San визначене перетворення
k
Бесселя
+∞

FB [ϕ](σ) =
ν

o
b

2ν+1
∫ ϕ( x ) jν (σx )x dx , σ ∈ ¡, ϕ ∈ San ,

k

0

при виконанні умов а—д для послідовностей {ρn } та {d k }, має місце формула FB
при цьому оператор FB є неперервним. Частковим випадком просторів
ν

o
b
S an
k

ν

o
 o 
bn
an
S  = S ,
bk
 ak 

o

є простори Sαβ ,

які складаються з парних функцій з просторів Sαβ , відповідно, правильною є формула
o
 o 
FB  Sαβ  = Sβα .
ν
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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Символом Txξ позначимо оператор узагальненого зсуву, який відповідає оператору
Бесселя [13]:
Txξ ϕ ( x ) = bν

π

∫ϕ (

2

2

x + ξ − 2 x ξ cos ω )sin

2ν

ωd ω,

0

o
b
ϕ ∈ S an ,
k

bν = Γ(ν + 1) / (Γ(1/2)Γ(ν + 1/2)), ν > −1/2.
Відомо (див. [11]), що операція узагальненого зсуву визначена і диференційовна в просторі

o
b
S an .
k

Розглянемо псевдодиференціальний оператор Aϕ = FB−1[ϕFB ], де функція-символ ϕ є
мультиплікатором у просторі
просторі

o
b
S an .
k

o
a
Sb n .
k

ν

ν

За цієї умови оператор Aϕ є лінійним і неперервним у

У праці [11] з’ясовано, що оператор Aϕ можна розуміти як оператор Бесселя

“нескінченного порядку” у просторі
( Aϕ ψ ) ( x ) =

o
b
S an
k

∞

вигляду

∑ c2k (−1)k Bνk ψ ( x ), ϕ (σ) =

k=0

∞

o
b

∑ c2k σ2k , ∀ψ ∈ San .

k=0

k

 o ′
b
Символом  San  позначатимемо простір усіх лінійних неперервних функціоналів над від k
 o ′
b
повідним простором основних функцій зі слабкою збіжністю. Елементи простору  San 
 k
називатимемо узагальненими функціями.
 o ′
b
Перетворення Бесселя узагальненої функції f ∈ San  визначимо за допомогою спів k
відношення
o
a

〈 FB [ f ], ψ〉 = 〈 f , FB [ψ]〉, ∀ψ ∈ Sb n .
ν

ν

k

(1)

Із (1), властивостей лінійності і неперервності функціонала f та властивостей перетворення Бесселя основних функцій випливає лінійність і неперервність функціонала FB [ f ]
ν
o
o
 o ′
b
a
a
над простором основних функцій Sb n , тобто FB [ f ] ∈ Sb n  . Оскільки в просторі San ви k
ν
k
k
′
o


b
значена операція узагальненого зсуву, то згортку узагальненої функції f ∈ San  з основ k
o
b

ною функцією ψ ∈ San .задамо формулою
k

( f ∗ ψ ) ( x ) = 〈 fξ , Txξ ψ ( x )〉 = 〈 fξ , Tξx ψ (ξ)〉 .
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o
o
 o ′
bn
bn
bn


ψ → 0 при ν → ∞ за
f
S
∈
f
∗
ψ
∈
S
∀ψ
∈
S
Нехай
ak ,
ak і із співвідношення ν
 ak  . Якщо
o
o
b

b

топологією простору San випливає, що f ∗ψ ν → 0 при ν → ∞ за топологією простору San , то
k

функціонал f
нена функція

k
o
bn
називається згортувачем у просторі Sa . В [11] встановлено, що якщо узагальk
o
o
 o ′
bn
bn
bn
f ∈ Sa  — згортувач у просторі Sa , то для довільної функції ψ ∈ Sak .пра k
k

вильною є формула

FB [ f ∗ψ] = FB [ f ] ⋅ FB [ψ].
ν

ν

ν

2. Нелокальна багатоточкова за часом задача. Розглянемо еволюційне рівняння
∂u
= Aϕu, (t , x ) ∈ (0, T ] × ¡ ≡ ΠT ,
dt

(2)

де Aϕ — псевдодиференціальний оператор (оператор Бесселя нескінченного порядку),
який діє в просторі

o
b
Sbn
k

(див. п. 1). При цьому вважаємо, що функція ϕ — символ оператоo
b

ра Aϕ , належить до класу Pb n , який складається з функцій, які задовольняють умови:
k

o
b
Sbn
k

ϕ

o
b
∈ Sb n
k

1) ϕ — мультиплікатор у просторі
, 2) e
(ці умови є певними аналогами умови
“параболічності” для еволюційних рівнянь з частинними похідними). Для (2) задамо нелокальну багатоточкову за часом умову
µu(t , ⋅) |t =0 −µ1u(t , ⋅) |t = t −… − µ m u(t , ⋅) |t = t = ψ,
1

(3)

m

де m ∈ ¥, {µ, µ1, …, µ m } ⊂ (0, + ∞), {t1, …, t m } ⊂ (0, T ] , 0 < t1 < … < t m  T — фіксовані числа,
o
o 

m
b
b
причому µ > ∑ µ k , ψ ∈ Sb n. Класичний розв’язок u ∈C 1  (0, + ∞), Sb n  задачі (2), (3), який

k
k 
k =1

шукаємо за допомогою перетворення Бесселя, має вигляд
∞

u (t , x ) = ∫TxξG (t , x ) ψ (ξ)ξ 2 ν+1d ξ = G(t , x ) ∗ ψ ( x ), (t , x ) ∈ΠT ,
0

G=

FB−1[Q ],
ν

m


Q (t , σ) = exp{t ϕ (σ)}  µ − ∑µ k exp {t k ϕ (σ)}


k =1

−1

.

Основні властивості функції G сформулюємо в нижченаведеному твердженні.
Лема 1.

o
b
а) G (t , ⋅) ∈ Sb n
k

при кожному t ∈ (0, T ]. Функція BνkG (t , x ) задовольняє нерівність

BνkG (t , x )  L0 t −2( ν+1) A02k b2k exp{− ln γ% (d0 x )}, k ∈ ¢ + , (t , x ) ∈ ΠT ,
де γ% = 1/γ , сталі L0 , A0 , d0 > 0 не залежать від t ;
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o
b

б) G (t , ⋅), t ∈(0, T ] , як абстрактна функція параметра t із значеннями в просторі Sb n,
k
диференційовна за t ;
в) правильною є формула
 o 
b
∂
∂G(t , ⋅)
f ∗G(t , ⋅)) = f ∗
, ∀f ∈ Sb n  , t ∈(0, T ].
(

k 
∂t
∂t
Доведення тверджень леми 1 використовує властивості функції
Q (t , σ) = Q1(t , σ)Q2 (σ),
m


Q1(t , σ) = exp {t ϕ (σ)}, Q2 (σ) =  µ − ∑µ k exp{t k ϕ (σ)}


k =1

Зокрема,
торі

o
b
Sbn
k

o
b
Q1(t , ⋅) ∈ Sb n
k

−1

.

при кожному t ∈ (0, T ] , функція Q2 (σ) є мультиплікатором у прос-

, при цьому правильним є таке зображення функції Q2 :

Q2 (σ) =

∞

∑µ−(r +1)

r =0

∞

∑

r1 +…+ rm

r!
r
µ11 … µ rmm Q1(λ, σ),
r
!...
r
!
m
=r 1

де λ := t1r1 + … + t m rm , Q1(λ, σ) = exp{λϕ (σ)} .

 o
′
bn
Символом  Sb , ∗  позначимо клас узагальнених функцій з
 k 

 o ′
b
 Sb n  , які є згортувачами
 k

o
b

в просторі Sb n .
k

Лема 2. Нехай

 o
′
bn
ω (t , x ) = f ∗G (t , x ), f ∈ Sb , ∗  , (t , x ) ∈ΠT .
 k 
 o ′
b
Тоді в просторі  Sb n  справджується граничне співвідношення
k
m

µ lim ω (t , ⋅) − ∑µ k lim ω (t , ⋅) = f .
t →+0

k =1

t →t k

З леми 2 випливає, що для рівняння (2) m-точкову за часом задачу можна ставити так:
o 

b
1
знайти розв’язок u ∈C  (0, T ], Sb n  рівняння (2), який задовольняє умову

k 
 o
′
bn
µ lim u (t , ⋅) − ∑µ k lim u (t , ⋅) = f , f ∈ Sb , ∗  ,
 k 
t →+0
t →t
m

k =1

8

(4)

k
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 o ′
b
де граничне співвідношення розглядається в просторі  Sb n  (обмеження на параметри
 k
µ, µ1, …, µ m , t1, …, t m) такі ж, як у випадку задачі (2), (3). Правильним є таке основне твердження.
Теорема. Задача (2), (4) коректно розв’язна.
Розв’язок дається формулою
o
b

u(t , x ) = f ∗ G(t , x ), (t , x ) ∈ ΠT , u(t , ⋅) ∈ Sb n при кожному t ∈ (0, T ] .
k

Як приклад розглянемо рівняння (2) з оператором Aϕ , побудованим за функцією-символом ϕ(σ) = −σ2 , σ ∈ ¡. У цьому випадку, як відомо, Aϕ = FB−1[−σ2 FB ] = Bν, а рівняння (2) —
ν
ν
рівняння з оператором Бесселя
1
∂u ∂ 2u 2ν + 1 ∂u
, ν > − , (t , x ) ∈ ΠT .
= 2+
2
∂t ∂x
x ∂x

o

2

o

1/2
1/2
Функція ϕ(σ) = −σ2 , σ ∈ ¡, є елементом класу P1/2
. Справді, e −σ ∈ S1/2
, оскільки
2

2

| e − z | = | e −(σ+ iy ) | = e −σ

2 + y2

, z = σ + iy ∈ £.

2
1
Звідси та з характеристики просторів Sαβ (див. [1, с. 210]) випливає, що e −σ ∈ Sαβ, α = ,
2
o
1
1
1/2
= 2 , тобто β = . Крім того, функція −σ2 , σ ∈ ¡ — мультиплікатор у просторі S1/2
.
2
1− β
Внаслідок наведеної теореми нелокальна m-точкова за часом задача для рівняння (2) ко o
′
1/2
ректно розв’язна, якщо f ∈ S1/2 , ∗  , при цьому

u(t , x ) = f ∗G(t , x ) ,
де

∞

G(t , x ) = cν ∫Q1(t , σ)Q2 (σ) jν (σx )σ2ν+1d σ =
0

∞

= cν ∑ µ
r =0

∑

−( r +1)

r1 +…+ rm

r ! µ11 … µ rmm ∞ −(t + t1r1 +…+ tm rm )σ2
e
jν (σx ) σ 2 ν+1d σ =
∫
…
r
!
r
!
1
m
=r
0
r

∞

= 2−ν Γ −1(ν + 1) ∑ µ −(r +1)
r =0

∑

r1 +…+ rm

r

r ! µ11 … µ rmm %
(2λ(t , r ))−( ν+1) exp{− x 2 /(4λ% (t , r ))},
= r r1 !… rm !

λ% = t + t1r1 + … + t m rm . Тут ми скористалися відомим інтегралом Вебера для бесселевих
 o
′
1/2 
функцій. Зокрема, якщо f = δ ∈ S1/2
, ∗  , m = 1, t1 = T (випадок двоточкової задачі), то
δ ( x ) ∗G (t , x ) = G (t , x ) ,
u(t , x ) = G(t , x ) = 2

r
2
 µ1 
1
 − x

exp
µ Γ (ν + 1) ∑  


ν+1
 4(t + rT ) 
r = 0  µ  (t + rT )

−(2 ν+1) −1 −1

∞

( δ — дельта-функція Дірака).
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НЕЛОКАЛЬНАЯ ПО ВРЕМЕНИ ЗАДАЧА ДЛЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ
СИНГУЛЯРНЫХ УРАВНЕНИЙ БЕСКОНЕЧНОГО ПОРЯДКА
Устанавливается корректная разрешимость нелокальной многоточечной по времени задачи для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка в обобщенных пространствах типа S и
пространствах типа S′ — пространствах обобщенных функций бесконечного порядка типа ультрараспределений.
Ключевые слова: нелокальная многоточечная по времени задача, оператор Бесселя бесконечного порядка,
обобщенные пространства типа S , обобщенные функции.
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THE NONLOCAL BY TIME PROBLEM
FOR EVOLUTIONARY SINGULAR EQUATIONS OF INFINITE ORDER
The correct solvability of a nonlocal by time multipoint problem for evolutionary equations with the Bessel
operator of infinite order in generalized spaces of the type S and spaces of the type S′ that are spaces of generalized functions of infinite order of the type of ultra distributions is proved.
Keywords: a nonlocal multipoint by time problem, Bessel operator of infinite order, generalized spaces of the type
S, generalized functions.
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Інтерполяційний поліном Лагранжа
в лінійному просторі зі скалярним добутком
Представлено академіком НАН України В.Л. Макаровим
У лінійному нескінченновимірному просторі зі скалярним добутком і в скінченновимірному евклідовому
просторі досліджено точність формули Лагранжа на поліномах відповідного степеня.
Ключові слова: лінійний простір, евклідовий простір, формула Лагранжа, точність на поліномах.

В [1] наведені інтерполяційні операторні поліноми в гільбертовому просторі. Один із
цих інтерполянтів розглянуто в статті. Показано, що він являє собою інтерполяційну формулу Лагранжа з фундаментальними функціональними поліномами в лінійному просторі
зі скалярним добутком. Цю інтерполяційну формулу Лагранжа досліджено для випадку
скінченновимірного евклідового простору, визначено умови “збереження” полінома відповідного степеня.
Інтерполяційний операторний поліном в [1] n-го степеня для оператора f має вигляд
n

−1
Pn ( x ) = f , Γ m
∑ (xi , x ) p
p=0

m
i =1

,

(1)

де x i — вузли інтерполяції; Pn ( x i ) = f ( x i ) = fi , i = 1, m; f = ( f1, f2 , …, fm ); x i , x ∈ H , H —
гільбертовий простір; f : H → Y , Y — лінійний простір, fi ∈Y ; Г m =
m

n

∑ (xi , x j ) p , а

x i оби-

p =0

раємо такими, щоб матриця Γ m була невиродженою, 〈⋅, ⋅〉 = ∑ fi α i , α i ∈ R1 .
i =1

Далі формулу (1) перепишемо в іншому вигляді та зведемо її до формули Лагранжа в
лінійному просторі зі скалярним добутком.
© О.Ф. Кашпур, В.В. Хлобистов, 2018
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Нехай X, Y — лінійні простори, X — зі скалярним добутком (⋅, ⋅), f : X → Y , Pn ( x ) — інтерполяційний операторний поліном степеня n для f з вузлами x1, x 2 , …, x m , Pn ( x i ) = f ( x i ) = fi
Pn ( x i ) = f ( x i ) = fi , x , x i ∈ X , i = 1, m, а вузли x i обрані таким чином, щоб матриця Pni ( x j ) була
невиродженою, де
Pni ( x ) =

n

∑ Lki x k ,

Lki x k = ( x i , x )k , L0 i = 1, Pni : X → R1, i = 1, m .

k =0

Невиродженість матриці для скінченновимірного евклідового простору розглянуто в
[2] за рахунок вибору незалежних векторів, пов’язаних з вузлами. Введемо позначення:
Pn ( x ) = (Pn1( x ), Pn 2 ( x ), …, Pnm ( x )) , а Pni–1( x j ) — елементи матриці Pni ( x j )

−1

. Відповідно до

[1] маємо
Pn ( x ) = f , Pni ( x j )
m

−1

Pn ( x ) = f , Pn−i1( x j ) Pn ( x ) =

m

m

= ∑ fi ∑Pni−1( x j ) Pnj ( x ) = ∑ fi l i ( x ),
i =1

j =1

(2)

i =1

де
m

l i ( x ) = ∑Pni−1( x j ) Pnj ( x ),
j =1

m

l i ( x k ) = ∑Pni−1( x j ) Pnj ( x k ) = δ ik ,

(3)

j =1

δik — символ Кронекера.
Враховуючи (2), (3), отримуємо
m

Pn (x k ) = ∑ fi l i (x k ) = fk = f (x k ), k = 1, m .
i =1

Таким чином, формула (2) являє собою формулу Лагранжа для інтерполяційного полінома в лінійному просторі зі скалярним добутком:
m

Pn ( x ) = ∑ fi l i ( x ), l i ( x k ) = δik , i, k = 1, m ,

(4)

i =1

де l i ( x ) — фундаментальні функціональні поліноми Лагранжа степеня n, l i : X → R1 .
Зауважимо, що інтерполянт (4) з вузлами x i , i = 1, m , не єдиний в X . Дійсно, якщо
pn : X → Y — довільний операторний поліном n-го степеня [6], то формула
m

Pn ( x ) = pn ( x ) + ∑( fi − pn ( x i )) l i ( x )

(5)

i =1
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визначає множину інтерполяційних операторних поліномів n-го степеня для оператора f,
m

Pn ( x k ) = pn ( x k ) + ∑( fi − pn ( x i )) l i ( x k ) =
i =1

m

= pn ( x k ) + ∑( fi − pn ( x i )) δ ik = fk = f ( x k ), k = 1, m .
i =1

В [1] доведено, що інтерполянт вигляду (4), який належить множині (5), має мінімальну норму, породжену скалярним добутком за гаусовою мірою [3].
Відзначимо, що вираз
m

pn ( x ) − ∑ pn ( x i ) l i ( x )
i =1

не перетворюється в нуль-елемент нескінченновимірного лінійного простору Y [6], тобто
формула Лагранжа не “зберігає” операторний поліном відповідного степеня, а числа m та n
при побудові полінома (2) не пов’язані між собою.
Розглянемо частинний випадок, коли X є скінченновимірним евклідовим простором на
прикладі простору E 2 , f : E 2 → R1, u ∈ E 2 , u = ( x , y) , ui = ( x i , yi ), i = 1, m , де ui обираємо
n

таким чином, щоб матриця

∑ ( x i x j + yi y j ) p

мала обернену [2]. З (2) одержимо

p =0


Pn ( x , y) =  f ,




−1

n

∑ ( x i x j + yi y j )

p

p =0

 m
∑ ( xx i + yyi ) i =1  = ∑ fi li ( x , y),.
 i =1
p =0

n

p

m

(6)

Тоді
li ( x,

m
y) i =1

=

n

∑ ( x i x j + yi y j )

p =0

−1
p

n

m

∑ ( xx i + yyi ) p i =1 ,

p =0

l i ( x k , yk ) = δik , i, k = 1, m .
Враховуючи (6), маємо
m

Pn ( x k , yk ) = ∑ fi l i ( x k , yk ) = fk = f ( x k , yk ), k = 1, m ,
i =1

і формула (6) є інтерполяційною формулою Лагранжа для f : E 2 → R1 , де l i ( x , y) — фундаментальні поліноми Лагранжа двох змінних степеня n. Також на підставі [1] Pn ( x , y) є
інтерполянтом мінімальної норми [3] на множині інтерполянтів n-го степеня двох змінних.
Надалі будемо вважати, що число m задано (фіксовано), а степінь n інтерполяційного
полінома обираємо з нерівності m  min p = p , де p — розмірність простору поліномів степеня n в E 2 , p = (n + 1)(n + 2) / 2 [4].
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Приклад 1. Нехай m = 2, ui = ( x i , yi ), i = 1,2, u1 = (0,1), u2 = (1,0) . Тоді
m = 2  min(n + 1)(n + 2) / 2 = p = 3 , n = 1,
−1

1

∑ (ui , u j ) p

=

p =0

−1

1

∑ (ui , u j ) p

1 2 −1
,
3 −1 2

1

2

1 1 − x + 2y
,
1 + 2x − y

∑ (ui , u) p i =1 = 3

p=0

p=0

1
1
l1( x , y) = (1 − x + 2 y), l2 ( x , y) = (1 + 2 x − y),
3
3
2

l i (u j ) = δij , i, j = 1, 2,

P1( x , y) = ∑ fi l i ( x , y).
i =1

Нехай f ( x , y) = 1 + 2 x + 3 y . Тоді f1 = f (0,1) = 4,

f2 = f (1,0) = 3,

1
1
1
P1( x , y) = 4 ⋅ (1 − x + 2 y) + 3 ⋅ (1 + 2 x − y) = (7 + 2 x + 5 y) ≠ 1 + 2 x + 3 y ,
3
3
3
тобто у випадку m = 2, p = 3, n = 1 інтерполянт P1( x , y) не “зберігає” поліном 1-го степеня.
Приклад 2. Нехай m = 3, ui = ( x i , yi ), i = 1, 2, 3, u1 = (0, 1), u2 = (1, 0), u3 = (0, –1). Тоді
m = 3  min(n + 1)(n + 2) / 2 = p = 3, n = 1.
Маємо
−1

1

∑ (ui , u j )

p

p =0

−1

1

∑ (ui , u j )

p =0

p

3 −2 1
1
= −2 4 −2 ,
4
1 −2 3
1

∑ (ui , u)

p =0

3
p
i =1

1
=
2

1− x + y
2x
,
1− x − y

3

P3 (u) = ∑ fi l i (u),
i =1

1
1
l1( x , y) = (1 − x + y), l2 ( x , y) = x , l3 ( x , y) = (1 − x − y),
2
2
l i (u j ) = δij , i, j = 1,2,3 .
Нехай f (u) = 1 + 2 x + 3 y , тоді f1 = f (0,1) = 4, f2 = f (1,0) = 3,

f3 = f (0, − 1) = −2 . Одержимо

1
1
P1( x , y) = 4 ⋅ (1 − x + y) + 3 x − 2 ⋅ (1 − x − y) = 1 + 2 x + 3 y,
2
2
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тобто у випадку m = 3, p = 3, n = 1 інтерполянт Лагранжа (6) “зберігає” поліном 1-го степеня двох змінних.
Таким чином, для скінченновимірного евклідового простору E 2 приходимо до такого
висновку: у випадку m < p маємо єдиний інтерполянт Лагранжа мінімальної норми, при
цьому він не “зберігає” поліном відповідного степеня (приклад 1). Цей інтерполянт в [2]
названо недовизначеним. Якщо m = p , то інтерполяційний поліном Лагранжа єдиний та
“зберігає” поліном відповідного степеня [5] (приклад 2).
Аналогічні міркування та перетворення можна провести для евклідового простору E k ,
u ∈ E k , u = ( x1, x 2 , …, x k ) , де кількість вузлів m задано (фіксовано), а степінь інтерполянта
n визначаємо з умови
m  min p = p, p = (n + k)!/ n ! k !, k

2,

(7)

де p — розмірність простору поліномів n-го степеня в E k [5]. Самі вузли u1, u2 , …, um обираємо таким чином, щоб існувала обернена матриця в (2), а степінь інтерполяційного полінома визначаємо з нерівності (7).
Сформулюємо такий висновок для простору E k . Має місце
Теорема 1. Нехай f : E k → R1, k 2, m задано. Тоді якщо m = p , то інтерполянт Лагранжа Pn (u) буде точним на всіх поліномах степеня не вище n, а якщо m < p , то інтерполянт мінімальної норми Pn (u) не має такої властивості.
Зауваження. В разі зменшення розмірності евклідового простору зменшується “недовизначеність” інтерполянта Лагранжа мінімальної норми, а у випадку f : R1 → R1 маємо
m = p = n + 1, тобто одержуємо класичний поліном Лагранжа n-го степеня з n + 1 вузлами
для функції однієї змінної.
Стосовно лінійного простору Х зі скалярним добутком має місце таке твердження.
Якщо вузли інтерполяції обрані так, що відповідна матриця невироджена, то завжди існує
єдиний інтерполяційний поліном Лагранжа мінімальної норми [3], але цей інтерполянт не
“зберігає” операторний поліном відповідного степеня. При цьому відзначимо, що при побудові інтерполяційного операторного полінома Лагранжа числа m (кількість вузлів) та n
(степінь інтерполянта) не пов’язані між собою [1].
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В ЛИНЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СО СКАЛЯРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
В линейном бесконечномерном пространстве со скалярным произведением и в конечномерном евклидовом пространстве исследована точность формулы Лагранжа на полиномах соответствующей степени.
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LAGRANGE INTERPOLATION POLYNOMIAL
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In a linear infinite-dimensional space with inner product and in a finite-dimensional Euclidean space, the accuracy of the Lagrange formula on polynomials of the corresponding degree is investigated.
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Новый модифицированный экстраградиентный
метод с расхождением Брэгмана
Представлено членом-корреспондентом НАН Украины С.И. Ляшко
Предложен новый метод экстраградиентного типа для решения вариационных неравенств с псевдомонотонными и липшицевыми операторами, действующими в конечномерном линейном нормированном пространстве. Данный метод является модификацией субградиентного экстраградиентного алгоритма с
использованием расхождения Брэгмана вместо евклидового расстояния. Доказана теорема сходимости метода и для случая монотонного оператора получены неасимптотические оценки эффективности метода.
Ключевые слова: вариационное неравенство, псевдомонотонность, монотонность, условие Липшица, экстраградиентный метод, расхождение Брэгмана, сходимость.

Множество интересных и актуальных задач исследования операций и математической физики могут быть записаны в форме вариационных неравенств. Особенно популярны сейчас
вариационные неравенства в математической экономике, математическом моделировании
транспортных потоков и теории игр. Наиболее известным обобщением метода проекции
градиента для вариационных неравенств является экстраградиентный метод Г.М. Корпелевич [1]. Исследованию этого алгоритма посвящено большое количество публикаций.
В частности, предлагались модификации алгоритма Г.М. Корпелевич с одним метрическим
проектированием на допустимое множество [2—7]. Для вариационных неравенств одним
из современных вариантов экстраградиентного метода является проксимальный зеркальный метод А.С. Немировского [8]. Подобные методы подробно исследовали A. Auslender и
M. Teboulle [9].
Настоящее сообщение посвящено изучению нового метода экстраградиентного типа
для приближенного решения вариационных неравенств с псевдомонотонными и липшицевыми операторами, действующими в конечномерном линейном нормированном пространстве. Данный метод является модификацией субградиентного экстраградиентного алгоритма [3, 4] с использованием расхождения Брэгмана [10] вместо евклидового расстояния. К предлагаемой схеме можно прийти и путем замены допустимого множества на
© В.В. Семёнов, 2018

18

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8

Новый модифицированный экстраградиентный метод с расхождением Брэгмана

специальные опорные для него полупространства во втором этапе проксимального зеркального метода А.С. Немировского [8]. Как и другие схемы использующие расхождение
Брэгмана, предложенный метод иногда позволяет эффективно учесть структуру допустимого множества задачи. Например, для симплекса в качестве расстояния можно взять
расхождение Кульбака—Лейблера (расхождение Брэгмана, построенное по отрицательной
энтропии) и получить явно вычисляемый оператор проектирования на симплекс. Доказана
теорема сходимости метода. А для случая монотонного оператора и компактного допус 1
тимого множества получены O   неасимптотические оценки эффективности метода.
N
Модифицированный экстраградиентный метод с расхождением Брэгмана. Всюду далее работаем в конечномерном действительном линейном пространстве, обозначаемом буквой E . Это пространство снабдим нормой ⋅ (не обязательно евклидовой). Двойственное
пространство обозначим E *. Для a ∈ E * и b ∈ E будем обозначать через (a, b) значение линейной функции a в точке b . Двойственную норму на E * обозначим ⋅ ∗.
Пусть C — непустое подмножество пространства E ; A — оператор, действующий из E
в E *. Рассмотрим вариационное неравенство:
найти x ∈C : ( Ax , y − x )

0 ∀y ∈C ,

(1)

множество решений которого обозначим S .
Предположим, что выполнены следующие условия:
множество C ⊆ E — выпуклое и замкнутое;
оператор A : E → E * — псевдомонотонный и липшицевый с константой L > 0 ;
множество S не пусто.
Заметим, что при данных условиях множество S выпуклое и замкнутое.
Введем необходимые для формулировки алгоритма конструкции. Пусть функция
ϕ : E → ¡ = ¡ ∪ {+∞} удовлетворяет условия:
int dom ϕ ⊆ E непустое выпуклое множество;
ϕ непрерывно дифференцируема на int dom ϕ ;
если int dom ϕ ∋ x n → x ∈ bd dom ϕ , то ∇ϕ ( x n ) * → +∞ ;
ϕ сильно выпукла относительно нормы ⋅ с константой сильной выпуклости σ > 0 :
ϕ (a)

ϕ (b) − (∇ϕ (b), a − b) + σ2 a − b

2

∀a ∈ dom ϕ , b ∈ int dom ϕ .

Соответствующие функции ϕ расхождение Брэгмана задается формулой [10]
V (a, b) = ϕ (a) − ϕ (b) − (∇ϕ (b), a − b) ∀a ∈ dom ϕ , b ∈ int dom ϕ .
Замечание 1. Иногда расхождение Брэгмана называют расстоянием, но это не более чем
жаргон: из аксиом метрики для V в общем случае выполняется только V ( x , y) = 0 ⇔ x = y .
Имеет место полезное трехточечное тождество
V (a, c) = V (a, b) + V (b, c) + (∇ϕ (b) − ∇ϕ (c), a − b) .
Из сильной выпуклости функции ϕ следует оценка
σ
2
V (a, b)
a−b
∀a ∈ dom ϕ , b ∈ int dom ϕ .
2
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Пусть K ⊆ dom ϕ непустое замкнутое выпуклое множество, причем K ∩ int dom ϕ ≠ ∅ .
Рассмотрим сильно выпуклые задачи минимизации вида
PxK (a) = arg min y∈K {−(a, y − x ) + V ( y, x )} , ∀a ∈ E * , x ∈ int dom ϕ .

(2)

Известно [8], что задача (2) имеет единственное решение z ∈ K ∩ int dom ϕ , причем
−(a, y − z ) + (∇ϕ ( z ) − ∇ϕ ( x ), y − z )

0

∀y ∈ K .

Точка PxK (a) в евклидовом случае совпадает с евклидовой метрической проекцией
PK ( x + a) = arg min y∈K y − ( x + a) 2 .
Для случая полупространства H (b, β) = { y : (b, y)  β}, где b ∈ E * \ {0}, β∈ ¡, имеем [11]
H (b, β)

Px

(a) = (∇ϕ)−1(∇ϕ ( x ) + a) ,

если (∇ϕ)−1(∇ϕ( x ) + a) ∈ H (b, β) , иначе
H (b, β)

Px

(a) = (∇ϕ)−1(∇ϕ ( x ) + a − τ ⋅ b) ,

где τ = arg min t >0 ϕ* (∇ϕ ( x ) + a − t ⋅ b) + t β ; ϕ∗ — сопряженная к ϕ функция, то есть
ϕ* ( y) = sup x ∈dom ϕ (( y, x ) − ϕ ( x )) .
Опишем предлагаемый алгоритм для решения вариационного неравенства (1).
Алгоритм 1
Выбираем элемент x1 ∈ E и последовательность положительных чисел (λ n ) . Полагаем n = 1 .
Шаг 1. Вычислить
yn = PxCn (−λ n Ax n ) .
Шаг 2. Если yn = x n , то СТОП, иначе вычислить
T

x n +1 = Px n (−λ n Ayn ) ,
n

где
Tn = { z ∈ E : (∇ϕ ( x n ) − λ n Ax n − ∇ϕ ( yn ), z − yn )  0} .
Положить n := n + 1 и перейти на шаг 1.
Замечание 2. Имеем C ⊆ Tn . Действительно, если предположить существование точки
w ∈C \ Tn , то неравенство
(∇ϕ ( x n ) − λ n Ax n − ∇ϕ ( yn ), w − yn ) > 0
противоречит равенству yn = PxCn (−λ n Ax n ) .
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1 2
Замечание 3. Если ϕ (⋅) = ⋅ 2 , то алгоритм 1 принимает вид субградиентного экстра2
градиентного метода [3, 4]:
 yn = PC ( x n − λ n Ax n ),

Tn = { z ∈ H : ( x n − λ n Ax n − yn , z − yn )  0},
x
 n +1 = PTn ( x n − λ n Ayn ).
Имеет место
Лемма 1. Если для некоторого n ∈ ¥ в алгоритме 1 имеем yn = x n, то x n ∈ S .
Далее будем предполагать, что для всех номеров n ∈ ¥ условие yn = x n не имеет места и
перейдем к обоснованию сходимости алгоритма 1.
Лемма 2. Для последовательностей ( x n ), ( yn ), порожденных алгоритмом 1, имеет место
неравенство
L
L


V ( z, x n +1 )  V ( z, x n ) −  1 − λ n  ⋅V ( yn , x n ) −  1 − λ n  ⋅V ( x n +1, yn ) ,



σ
σ

где z ∈ S .
Сходимость и оценки эффективности. Сформулируем один из основных результатов
работы.
Теорема 1. Пусть множество C ⊆ E – выпуклое и замкнутое, оператор A : E → E * –
 σ
псевдомонотонный и липшицевый с константой L > 0 , S ≠ ∅ и λ n ∈ [a, b] , где a, b ∈  0,  .
 L
Тогда последовательности ( x n ) и ( yn ) , порожденные алгоритмом 1, сходятся к некоторой
точке z ∈ S .
Рассмотрим вариационное неравенство (1) с монотонным липшицевым оператором A
и выпуклым компактным множеством C . Получим для этого случая неасимптотические
оценки эффективности алгоритма 1.
Напомним одно важное понятие. Функцией разрыва называют функцию вида
G ( x ) = max( Ay, x − y) , x ∈C .
y ∈C

Функция разрыва выпукла, неотрицательна и принимает нулевое значение в точке
x ∈C тогда и только тогда, когда эта точка принадлежит множеству S . Она применяется
для оценки качества приближенного решения вариационых неравенств [8].
Справедлива следуюшая
 σ
Теорема 2. Пусть λ n ∈  0,  . Тогда имеет место неравенство
 L
G( zN ) = max( Ay, zN − y) 
y ∈C

RC ( x1 )
N

∑ λn

, RC ( x1 ) = maxV ( y, x1 ) ,
y∈C

n =1
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где zN =

∑ λ n yn

n =1
N

— усредненный по Чезаро выход работы алгоритма 1.

∑ λn

n =1

Следствие 1. Пусть λ n = λ =

σ
, где α
αL

G ( zN ) = max( Ay, zN − y)  αLRC ( x1 )σ −1
y ∈C

1 . Тогда имеет место неравенство
1
,
N

∑ yn
= n =1 .
N

где zN

N

Следствие 2. Пусть необходимо решить задачу (1) при помощи алгоритма 1 в условиях
следствия 1 и ε > 0 . Тогда после
 R ( x )   αLRC ( x1 ) 
N = C 1 =

σε
 λε  

итераций имеет место следующая оценка, где
G ( zN ) = max( Ay, zN − y)  ε ,
y ∈C

∑ yn
= n =1
N

где zN

N

— усредненный выход работы алгоритма 1 за N итераций.

Замечание 4. В ближайшей работе планируется для алгоритма [12, 13] изучить аналог
с брэгмановскими проекциями на специально подобранные опорные к допустимому множеству полупространства. А именно, вместо итераций вида
 x n +1 = PxC (−λAyn ),

n

C
 yn +1 = Px n +1 (−λAyn ),
предлагается рассмотреть процесс
Hn
x
 n +1 = Px n (−λAyn ),

 yn +1 = PxCn +1 (−λAyn ),

где H n = { z ∈ E : (∇ϕ ( x n ) − λ n Ayn −1 − ∇ϕ ( yn ), z − yn )  0} .
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке МОН Украины (проект “Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та
екології”, 0116U004777).
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НОВИЙ МОДИФІКОВАНИЙ ЕКСТРАГРАДІЄНТНИЙ
МЕТОД З РОЗБІЖНІСТЮ БРЕГМАНА
Запропоновано новий метод екстраградієнтного типу для наближеного розв’язання варіаційних нерівностей з псевдомонотонними та ліпшицевими операторами, що діють в скінченновимірному лінійному
нормованому просторі. Даний метод є модифікацією субградієнтного екстраградієнтного алгоритму з
використанням розбіжності Брегмана замість евклідової відстані. Доведено теорему збіжності методу та
для випадку монотонного оператора отримані неасимптотичні оцінки ефективності методу.
Ключові слова: варіаційна нерівність, псевдомонотонність, монотонність, умова Ліпшиця, екстраградієнтний метод, розбіжність Брегмана, збіжність.
V.V. Semenov
Taras Shevchenko National University of Kiev
E-mail: semenov.volodya@gmail.com
A NEW MODIFIED EXTRAGRADIENT METHOD
WITH BREGMAN DIVERGENCE
A new method of the extragradient type for the approximate solution of variational inequalities with pseudomonotone and Lipschitz-continuous operators acting in a finite-dimensional linear normed space is proposed.
This method is a modification of the subgradient extragradient algorithm using the Bregman divergence instead
of the Euclidean distance. A theorem on the convergence of the method is proved, and, in the case of a monotone
operator, non-asymptotic estimates of the effectiveness of the method are obtained.
Keywords: variational inequality, pseudomonotonicity, monotonicity, Lipschitz condition, extragradient method,
Bregman divergence, convergence.
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Геомеханічний чинник надходження додаткових обсягів
вільного метану при експлуатації газових родовищ
Представлено академіком НАН України А.Ф. Булатом
та членом-кореспондентом НАН України О.П. Круковським
Розглядається формування вторинної тріщинно-пористої структури в породах на експлуатованих газових родовищах в результаті зниження тиску газу та розвитку деформацій стискування в продуктивному колекторі, які спричиняють деформації розтягування в низькопористому колекторі, сприяючи
перерозподілу води та газу і формуванню в ньому техногенного колектора. Розроблено математичну модель
для моделювання процесів, що відбуваються при відпрацюванні газового родовища. Виконано чисельне моделювання зміни геомеханічних і фільтраційних параметрів для тестової моделі газового родовища. Показано, що значне зниження тиску газу при тривалій експлуатації родовища обумовлює деформування вище- і
нижчерозташованої породної товщі. Підвищена різнокомпонентність поля напружень спричиняє зростання проникності порід поблизу пласта-колектора при виснаженні запасів вуглеводнів. Якщо в зоні підвищеної
різнокомпонентності знаходиться низькопористий колектор газу, його газовіддача збільшується, обумовлена зростанням проникності.
Ключові слова: газові родовища, фільтрація газу, геологічні та геомеханічні процеси, чисельне моделювання,
деформування породного масиву.

Однією з головних проблем національної економіки України на сьогодні є енергозабезпеченість, в першу чергу, власною вуглеводневою сировиною. У зв'язку зі значним виснаженням розвіданих свого часу запасів вуглеводнів стабілізація та подальше збільшення обсягів видобутку вуглеводнів є надзвичайно актуальною проблемою для всіх нафтогазоносних регіонів України, які характеризуються високим ступенем розвіданості початкових
запасів нафти і газу та скороченням фонду підготовлених пошукових об’єктів. Ситуація з
енергетичними носіями в Україні вимагає пошуку їх можливих резервів. На даний час нарощування сировинної вуглеводневої бази України можливе за такими основними напрямами:
пошуки та відкриття нових родовищ і покладів;
© А.Ф. Булат, В.В. Лукінов, К.А. Безручко, О.П. Круковський, В.В. Круковська, 2018
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дорозвідка та переоцінка запасів відомих родовищ;
застосування нових ефективних технологій та оптимізація вилучення залишкових запасів вуглеводнів на родовищах, які перебувають у розробці, в тому числі і на завершальній стадії.
Оскільки пошуки родовищ у традиційних геологічних структурах, які раніше вважалися перспективними, на даний момент практично завершено, основні перспективи відкриття
нових покладів вуглеводнів можуть бути пов’язані з газовими пастками нетрадиційного
типу [1], зокрема, низькопористими колекторами, у тому числі на відомих родовищах, що
експлуатуються тривалий час.
Мета даного дослідження — теоретичне обґрунтування впливу геомеханічного чинника
на додаткові обсяги надходжень вільного метану під час видобування при експлуатації
газових родовищ.
Досвід тривалої розробки багатьох вуглеводневих родовищ засвідчив значне перевищення обсягів отримуваного газу у порівнянні з підрахованими запасами за даними геологічної розвідки. На низці українських родовищ (Шебелинське, Західно-Хрестищенське,
Єфремівське, Мелихівське, Розпашнівське, Ведмедівське, Машівське, Кобзівське, Кегичевське, Ланнівське) після затвердження запасів отримано їх приріст у загальному об’ємі
близько 200 млрд м3, в тому числі прирости отримуються фактично на пізній стадії розробки, а видобуток газу по деяких перевищував затверджені в ДКЗ запаси через 30—40 років розробки [2]. В цьому сенсі найпоказовішим є Шебелинське родовище, де приріст запасів газу лише останнім часом склав 83,6 млрд м3. За даними геологічної розвідки початкові запаси родовища були оцінені у 1959 р. в обсягах 400 млрд м3 та затверджені ДКЗ
за категорією С1 (1963 р.) — 466 млрд м3. Пізніше, у 1988 р. вони були переоцінені до
650 млрд м3. Станом на 01.01.2013 р. балансові запаси родовища за категорією С1 складають
733,6 млрд м3.
Встановлено [2], що основний обсяг приростів запасів газу та додатковий його видобуток на пізніх стадіях розробки великих родовищ відбувається за рахунок розширення
площ газоносності, уточнення підрахункових параметрів та є результатом підключення до
газовіддачі великих товщ низькопроникних слабогазоносних порід, які не були враховані
при попередніх підрахунках запасів газу і які віддають газ по всій площі родовища через
контакт з високопроникними пластами в міру зниження в них тиску. Саме всі ці процеси
найбільш масштабно і проявлені на Шебелинському родовищі. Наведені факти свідчать
про нерозкритий потенціал багатьох родовищ і необхідність подальшої дорозвідки з розумінням та відповідним науковим обґрунтуванням чинників процесу залучення до видобутку значних додаткових об’ємів газу.
Ця схема “дренажу” або “підживлення” працює по всій величезній площі газоносності
контактів високопористих або високотріщинуватих колекторів з низькопористими та по
тектонічних порушеннях. Встановлено [2], що пласти з низькими значеннями відкритої
пористості (3—5—7 %) віддають газ в більшості не в саму свердловину, а, в першу чергу, в
пласти зі значно кращими значеннями міжзернової проникності та пористості (до 13—20 %)
або у високопроникні тріщинуваті пласти, при відборі газу і значному зниженню тиску в
останніх. Таких висновків на сумісну роботу щільних і високопроникних колекторів (до
останніх було запропоновано термін “суперколектори”) вперше дійшли дослідники, які
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аналізували розробку великих масивних та масивно-пластових покладів нафти і газу в
Прикаспії та Західному Сибіру [3].
Проникність тріщинуватого “суперколектора” може бути надзвичайно високою. Наприклад для картамиської світи Шебелинського родовища пористість тріщин, визначена
по шліфах, складає до 1,7 %, відповідно тріщинна проникність за розкритістю до 0,25 мм
становить 88200 · 10–15 [4, 5]. Присутність у товщі “суперколектора” зумовлює аномально
високі початкові дебіти, а поступове підключення менш проникної матриці за рахунок великої площі контактів пластів і високої провідної властивості дозволяє “суперколектору”
досить довго підтримувати високі дебіти окремих свердловин [2]. Натомість пористість
низькопроникних пісковиків зазвичай не перевищує 5—8 %, проникність — у межах
(1—10) · 10–15 м2 [5].
Достатньо детально щільні колектори та взаємодія складових системи вода—газ у низькопроникних породах вивчені в процесі дослідження вугленосної товщі Донбасу [6—8].
Низькопроникні колектори вугленосної товщі — це зазвичай пісковики середньої та пізньої стадій катагенезу (вміщуючі вугілля марок Г, Ж, К, що відповідає стадіям мезокатагенезу МК2, МК3, МК4), відкрита пористість яких змінюється в межах від 4 (марка К) до 9 %
(марка Г) [6]. Їх газонасиченість зазвичай не перевищує 30—35 %, відповідно водонасиченість — 65—70 %. Тобто, це середня газо- та водонасиченість пісковиків, яка встановилася
в процесі геологічного розвитку Донбасу і зберігається тривалий час. У роботах [6, 9] наводиться той факт, що проби, відібрані в одному вибої вугільної шахти з одного пісковику,
характеризуються однаковими значеннями ступеня заповнення пор газом (вологою). В доповнення до цього важливого висновку необхідно підкреслити, що не просто проби з одного пісковику, а проби, відібрані навіть з різних шарів того ж самого пісковику, які відрізняються за пористістю та масовою вологістю, за ступенем водо- та газонасиченості істотно не відрізняються [8]. Це підтверджує положення про те, що у породному масиві з
часом утворюється рівновага окремих фаз і до порушення рівноваги під впливом зовнішніх
чинників, стан системи вода—газ у цілому залишається стабільним. Тобто, пісковик, що
містить вологу і газ, є єдиною системою, в якій встановився баланс між окремими фазами і
внаслідок чого спостерігається певне їх співвідношення.
Специфіка метановугільних родовищ полягає у тому, що головні газоносні породи (вугілля та пісковики) є практично непроникними, тому метан у них знаходиться, переважно,
у слабкозв’язаному або нерухомому стані. Сталість співвідношення води та газу свідчить
про наявність так званого розсіяного газоводяного контакту [6, 9]. Низькі значення проникності пісковиків Донбасу, що складають у середньому соті або тисячні частки мілідарсі
перешкоджають перерозподілу газу і води, тобто формуванню “концентрованого” газоводяного контакту (під яким слід розуміти класичну сутність терміну “газоводяний контакт”
з погляду нафтогазової геології), і, як наслідок, концентрації газу в значних обсягах у вигляді придатних для промислового видобутку скупчень.
Формування газових покладів у вугленосних відкладах може відбуватися за рахунок
перерозподілу газу у вуглепородному масиві, коли природні або техногенні чинники підвищують рухливість метану у системі та сприяють активізації процесу його міграції. Вивільнення метану може відбуватися, наприклад, внаслідок тектонічних процесів, коли
тріщинуватість, яка виникає у зоні розущільнення, збільшує проникність вуглевміщуюISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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чих порід, порушує сталу рівновагу у системі вода—газ породного масиву, сприяє формуванню зон або окремих скупчень метану, що відрізняються, згідно з [6], від фонових розповсюджень метану не обсягами, а підвищеною тріщинно-поровою або тріщинною газопроникністю.
Процеси міграції, накопичення і збереження метану тісно пов’язані зі складною взаємодією і взаємним впливом окремих фаз (води та газу) системи вода—газ у породному масиві. Особливості складної взаємодії окремих фаз цієї системи у гірських породах та механізм формування покладів газу детально розглянуті у роботах [7—8, 10], де система вода—газ аналізується як термодинамічна, що прагне до рівноваги. Кількісне співвідношення
фаз системи вода—газ у масиві гірських порід, яке характеризується ступенем насиченості
цими фазами, визначає відносну фазову проникність кожної з фаз, і, як наслідок, три стани
рівноважної насиченості системи: рівноважне насичення змочувальної фази (води — для
гідрофільних порід), рівноважне насичення двома фазами, рівноважне насичення незмочувальної (газової) фази. Під кількістю рідкої фази в даному випадку слід розуміти сумарний вміст вільної (гравітаційної) води та води, зв’язаної поверхнею твердих часток
гірської породи. Кількість зв’язаної води визначає здатність пласта бути колектором і за
вмістом зв’язаної води, що наближається до рівноважного насичення цими фазами, порода
стає слабкопроникною як для води, так і для газу. Кількісне співвідношення газової і водної фаз також визначає стан системи вода—газ як термодинамічної, яка може мати низку
рівноважних станів (2 динамічних та 4 статичних), вихід з яких веде до прагнення системи
досягти рівноваги та знову повернутися до стабільного стану, що може супроводжуватися
кількісним перерозподілом газової і рідкої фаз у породному масиві. Найбільш стабільним
станом, властивим більшості гірських порід, є статична рівновага, за якою відносні фазові
проникності води і газу дорівнюють одна одній (для пісковиків на один порядок нижче за
свою абсолютну проникність ≈ 10 %), а їх сумарна проникність мінімальна. Ступінь насиченості, за яким наступає рівноважний стан та відповідні йому значення відносної фазової
проникності, визначаються вмістом зв’язаної води (залишковою водонасиченістю) та з її
збільшенням, закономірно, за лінійною залежністю, зміщуються до області більшої водонасиченості та меншої відносної фазової проникності — від 55 % для порід, що не містять
зв’язану вологу (незцементовані піски), при розрахунковій фазовій проникності води та
газу близько 16 %, до 90 % — у флюїдоупорів з проникністю, близькою до нуля.
Запропонована модель [7—8, 10] існування системи вода—газ на засадах взаємного
впливу її складових (води та газу) залежно від їх кількісного співвідношення у масиві гірських порід, дозволяє зрозуміти механізм формування та умови збереження газових покладів, а також теоретично кількісно обґрунтувати параметри водо- та газонасиченості порід-колекторів та порід, які екранують газові поклади. Умовою існування газового покладу
у пісковиках є присутність у порах не менше 50 % газу за відповідним тиском. За великими
значеннями природної вологості, коли ступінь заповнення пор вологою (водонасиченість)
складає понад 50 %, здатність пласта бути колектором визначається співвідношенням
зв’язаної та вільної води. При залишковому водонасиченні, близькому до рівноважного
насичення обома фазами для даної породи (понад 75 % для пісковиків), пласт за своїми
властивостями може бути охарактеризований як флюїдоупор. Пласт-колектор, у свою
чергу, може бути потенційно газо- або водонасиченим, в останньому випадку можна говори-
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ти про зони можливих підвищених водоприпливів. Газовий поклад у породному масиві
може сформуватися, коли кількість зв’язаної води (залишкова водонасиченість) не перевищує 50 % і вплив зовнішніх чинників створює умови для розділення води та газу.
Процес порушення природної рівноваги системи вода—газ з подальшим формуванням
техногенного газового покладу у вуглепородному масиві детально описано в роботах [6, 9]:
під час підробки гірничими виробками пісковиків вони розвантажуються від гірничого
тиску, просідають, порушуються тріщинами. Внаслідок цих процесів у пісковиках різко
збільшується проникність, значні об’єми метану стають рухливими, спрямовуються до гірничих виробок та до вибоїв свердловин, пробурених раніше з гірничих виробок або з денної
поверхні. У цьому випадку метан виділяється з техногенних скупчень, які сформувались у
процесі підробки пісковиків внаслідок збільшення їхньої проникності через тріщиноутворення. Техногенні скупчення газу пов’язані з формуванням “концентрованого” газоводяного контакту. На ділянці, ураженій техногенними тріщинами, які сприяють сполученню
між порами в пісковику, газ прагне зайняти гіпсометрично вище положення, а вода — нижче. Такий процес можна спостерігати під час підроблення гірничими роботами дегазаційних
свердловин, пробурених з поверхні. Зі свердловини спочатку викидається чистий газ. Це
початковий період тріщиноутворення, коли вільний газ з пор пісковику, як рухоміший і
такий, що має значно меншу ніж вода в’язкість, спрямовується тріщинами до вибою свердловини. Потім деякий час зі свердловини виноситься суміш газу з водою. Це відповідає періоду інтенсивного тріщиноутворення та формуванню з “розсіяного” газоводяного контакту
“концентрованого”. Після чого настає період закінчення формування “концентрованого” газоводяного контакту і утворення техногенного скупчення метану. Він характеризується
інтенсивним фонтануванням метану зі свердловини.
У наведеній схемі формування техногенних скупчень газу визначальним чинником є
процес розущільнення та тріщиноутворення, що пов’язано з підробкою породного масиву
гірничими виробками, тобто геомеханічний чинник, який спричиняє збільшення газонасиченості (ступеня заповнення пор газом) за рахунок збільшення об’єму порового простору, коли газ першим набуває більшої проникності та рухливості і прямує до місця розущільнення (меншого тиску).
Необхідно зауважити, що одним із чинників надходження додаткових обсягів газу,
принаймні на Шебелинському родовищі, вважається вертикальна міграція газу з глибоких
горизонтів, у тому числі по тектонічних порушеннях, виявлених за даними сейсморозвідки
та буріння. Але, як зазначено у роботі [2], основним джерелом надходження газу на цьому
родовищі все ж є слабкопроникні пісковики та алевроліти з пористістю 5—7 %, і, можливо,
менш тріщинуваті глинисті породи, які займають частину об’єму пастки і також починають
віддавати газ при значному зниженні пластового тиску в покладі. Підключення в газовіддачу низькопроникних слабкогазоносних пластів та слабкодренованих ділянок підтверджено геофізичними даними на всіх родовищах, що вивчалися, і є одним із головних чинників росту запасів та видобутку. Визначено, що вони дренуються через контакт із високопроникними пластами практично по всій площі покладів. У деякому сенсі можна стверджувати,
що певна частина газу, яка видобувається на Шебелинському та подібних родовищах, є аналогом центральнобасейнового або “сланцевого” газу, що знаходиться у щільних пісковиках
та глинистих породах і мобілізується на пізніх стадіях розробки родовища.
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Можна припустити, що наявність перетоків газу із низькопроникних пластів у високопроникні та залучення до розробки запасів газу, що міститься у низькопроникних слабкогазоносних колекторах, також можуть бути наслідком геомеханічних процесів, що відбуваються при видобутку під час тривалої експлуатації газового родовища. Досвід промислового видобутку вугільного метану свідчить, що при вилученні флюїдів зі свердловин та
прилеглих до них гірських порід відбувається зміна напружено-деформованого стану вуглевміщуючої товщі та колекторських властивостей вугільного пласта, що може виявлятися, зокрема, в значному збільшенні виміряної проникності вугільних пластів порівняно з
розрахунковою, а також у забезпеченні в більшості випадків дуже тривалого функціонування добувних свердловин [11].
Як зазначається у роботі [12], передусім слід враховувати, що під час порушення рівноваги масивів гірських порід, яка є наслідком вилучення вуглеводнів, відбувається деформація як продуктивних пластів (колекторів), так і навколишніх гірських порід. Звертає
на себе увагу подібність якісної картини деформації масивів гірських порід при розробці
нафтових і газових родовищ та при розробці вугільних родовищ. При цьому важливою особливістю є деформованість продуктивних пластів, що містять вуглеводні, та щільний зв’язок напружено-деформованого стану пласта-колектора і вміщуючих порід, які необхідно
розглядати як єдину систему. Ця закономірність проявляється також при деформації вуглевміщуючої товщі від виймання вугільних пластів, причому особливо наочно вона проявляється при розробці світи вугільних пластів.
Важливим чинником, що характеризує картину зміни напружено-деформованого стану
масиву гірських порід під час розробки нафтових і газових родовищ, є наступні наслідки
цих процесів: осідання земної поверхні, руйнування обсадних колон свердловин, зміни
фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних пластів і їхня газо- чи нафтовіддача,
техногенні землетруси тощо [12]. До прикладу, інструментально зафіксоване опускання
земної поверхні на Шебелинському родовищі складає 0,44 м [13].
Виконаний огляд досліджень будови, властивостей та напружено-деформованого стану
масивів гірських порід, що вміщують вуглеводні на низці родовищ, дозволив авторам роботи [12] виявити специфічні особливості низькопроникних колекторів.
По-перше, низькопроникні колектори надто чутливі до деформації системи продуктивний пласт — вміщуючі породи. В результаті досліджень таких колекторів було встановлено, що їхні характеристики визначаються як властивостями твердого скелету та
флюїду, що насичує колектор, так і їх взаємодією. При цьому геодинамічні процеси, що відбуваються у вказаних колекторах, можуть спричинити порушення суцільності продуктивного пласта, утворення та розвиток мікротріщинуватості і, як наслідок, збільшення
його проникності.
По-друге, низькопроникні колектори, як правило, представлені неоднорідними гірськими породами, для яких виявлено аномальний характер зміни проникності під час їх
деформації. Неоднорідність будови таких колекторів являється причиною виникнення так
званих структурних напружень, що відіграє важливу роль у побудові тріщинуватості в породах, які утворюють продуктивний пласт.
По-третє, було встановлено, що низькопроникні колектори характеризуються специфічними особливостями фазових взаємодій між породами продуктивного пласта і флюї-
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Рис. 1. Фрагмент скінченно-елементної сітки: 1 —
непроникні породи; 2 — пласт-колектор газу; 3 —
свердловина

дів, які насичують їх. При цьому характер
зміни тиску пласта в умовах неоднорідного
пласта визначатиме різні зміни фільтраційноємнісних властивостей пласта-колектора.
Таким чином, вторинна тріщинно-пориста
структура в породах на експлуатованих газових та газоконденсатних родовищах може
формуватися внаслідок зниження тиску газу і
розвитку деформацій стискування в продуктивному колекторі, які відповідно ведуть до
виникнення деформацій розтягування у тому
числі і в довколишніх низькопористих колекторах, сприяючи поліпшенню їх фільтраційноємнісних властивостей, перерозподілу водної і газової фаз, створенню концентрованого газоводяного контакту і залученню вільного газу в процес перетікання в основний продуктивний пласт, або у наново утворений техногенний колектор, безпосередньо не пов’язаний із
зоною фільтрації видобувної свердловини.
З метою аналітичної перевірки гіпотези формування техногенного колектора за рахунок перетікання вільного газу з низькопроникних порід у “суперколектор” запропонована
математична модель зв’язаних геомеханічних та фільтраційних процесів, які відбуваються в газонасиченому масиві при розробці газових родовищ.
Математична модель зв’язаних геомеханічних і фільтраційних процесів, що відбуваються в газонасиченому масиві при відпрацюванні газових родовищ. При розробці газових родовищ проходить процес фільтрації газу з порового простору колектора в свердловину, пластовий тиск знижується, що призводить до перерозподілу поля напружень. Тому
математична модель, яка відображає перебіг цих процесів у часі, повинна включати зв’язані рівняння зміни напружено-деформованого стану масиву гірських порід і несталої
фільтрації газу [14]:

∂
ui + X i (t ) + Pi (t ) = 0;
∂t
 ∂2 p ∂2 p 
∂p
+ K  2 + 2  + q(t ) = 0,

∂t
∂y 
 ∂x

σij , j − cs

(1)

де σij , j — похідні від компонент тензора напружень по x, y, МПа/м; сs — коефіцієнт демпфірування, Нс/м; ui — переміщення, м; t — час; X i (t ) — проекції зовнішніх сил, що діють
на одиницю об’єму тіла, Н/м3; Pi (t) — проекції сил, обумовлених тиском флюїдів в тріщинно-поровому просторі, Н/м3; p — тиск газу, МПа; K — проникність масиву, що дорівнює
сумі природної та техногенної проникності, K = k + kтехн , мДа; kтехн = f (t , σij ) [15]; q (t ) —
функція газовиділення.
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Рис. 2. Розподіл значень параметра Q*, що характеризує різнокомпонентність поля напружень, на різних часових ітераціях i
Рис. 3. Розподіл значень параметра Р*, що характеризує розвантаження породного масиву, на різних часових ітераціях i

Для поставленої задачі задаються початкові умови:
σ yy

t =0

= γh; σ xx

t =0

= λγh; p t = 0 = p0 ,

(2)

де σij — компоненти тензору напружень, МПа; γ — усереднена вага гірських порід, що залягають вище, Н/м3; λ — коефіцієнт бокового розпору; h — глибина розробки, м; p0 — тиск
газу в момент часу t = 0 ;
граничні умови:
ux

Ω1

= 0; u y

Ω2

= 0; p Ω

3 (t )

= p0 ; p Ω = pсв ,
4

(3)

де Ω1 — вертикальні границі зовнішнього контуру; Ω2 — горизонтальні границі зовнішнього контуру; Ω3 (t ) — межа області фільтрації, що змінюється в часі; Ω4 — контур свердловини; pсв — тиск газу в свердловині.
Система диференційних рівнянь (1) з початковими і граничними умовами (2) та (3)
розв’язується методом скінченних елементів. Для прикладу розв’яжемо тестову задачу.
Розглянемо область породного масиву розміром 3000 × 3000 м. Верхня межа області —
Земна поверхня. Пласт-колектор газу знаходиться на глибині 2000—2200 м, радіус кривизни пласта — 5000 м, висота області колектора, зайнятої газом, 150 м, початковий тиск газу в
резервуарі P0 = 20 МПа. Колектор має початкову проникність, згори і знизу він обмежений непроникними породами. Скінченно-елементна сітка, яка використовується при розрахунках, показана на рис. 1.
Результати чисельного моделювання. В результаті розв’язання поставленої задачі були
отримані поля напружень, деформацій, проникності і тиску газу в кожному вузлі скінченноелементної сітки. Показано, що на початку експлуатації газового родовища зміна тиску газу
в резервуарі незначна і не впливає помітно на зміну поля напружень, зміщення породних
шарів і земної поверхні. Максимальні значення переміщень точок породного масиву і земної поверхні відбуваються після того, як тиск газу в колекторі падає до мінімального зна-
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чення Pmin . За умовою, що Pmin = 3 МПа, побудуємо графіки зміни значень геомеханічних
параметрів Q* і Р* (рис. 2 і 3), які характеризують напружений стан породного масиву
вздовж вертикальної прямої, що проходить через центр скінченно-елементної моделі:

Q* =

σ
σ1 − σ3
; P* = 3 ,
γh
γh

де σ1, σ3 — максимальна і мінімальна компоненти тензора головних напружень, МПа.
Наприкінці експлуатації газового родовища значення Р* в області колектора мінімальні
(див. рис. 3), що свідчить про розвантаження пласта в цій зоні. Значне зниження тиску газу
при тривалій експлуатації родовища обумовлює деформування вище- і нижчерозташованої
породної товщі. Згодом перерозподіл поля напружень призводить до просідання гірського
масиву над пластом-колектором. Підвищена різнокомпонентність поля напружень на контакті з дегазованою зоною пласта-колектора (див. рис. 2), спричиняє зростання проникності порід при виснаженні запасів вуглеводнів. Висота цієї зони становить 50—100 м в різні
моменти часу, для заданих фізико-механічних властивостей порід і прийнятих початкових і
граничних умов. Якщо в зоні підвищеної різнокомпонентності знаходиться низькопористий колектор газу, його газовіддача збільшиться, зумовлена зростанням проникності.
Таким чином, запропонована гіпотеза формування вторинної тріщинно-пористої структури в породах на експлуатованих газових і газоконденсатних родовищах в результаті зниження тиску газу та розвитку деформацій стискування у продуктивному колекторі, які
спричиняють деформації розтягування в низькопористому колекторі, сприяючи перерозподілу води та газу і формуванню в ньому техногенного колектора. Внаслідок чого в газовіддачу залучаються низькопроникні слабкогазоносні пласти та слабкодреновані ділянки
родовища. Вирішальне значення критеріїв з часом змінюється. На початковому етапі експлуатації родовища геологічні критерії відіграють визначальну роль, але в процесі експлуатації родовища до геологічних критеріїв долучаються геомеханічні.
Розроблено математичну модель зміна НДС породного масиву — нестала фільтрація
газу для моделювання процесів, що відбуваються при відпрацюванні газового родовища.
Виконано чисельне моделювання зміни геомеханічних і фільтраційних параметрів для тестової моделі газового родовища. Отримано розподіли значень напружень, деформацій, тиску газу в колекторі на різних часових ітераціях, побудовано графіки зміни значень геомеханічних параметрів.
Показано, що значне зниження тиску газу при тривалій експлуатації родовища зумовлює деформування вище- і нижчерозташованої породної товщі. Підвищена різнокомпонентність поля напружень спричиняє зростання проникності порід поблизу пластаколектора при виснаженні запасів вуглеводнів. Якщо в зоні підвищеної різнокомпонентності знаходиться низькопористий колектор газу, його газовіддача збільшиться, обумовлена
зростанням проникності.
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОСТУПЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
СВОБОДНОГО МЕТАНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Рассматривается формирование вторичной трещинно-пористой структуры в породах на эксплуатируемых газовых месторождениях в результате снижения давления газа и развития деформаций сжатия в продуктивном коллекторе, которые обусловливают деформации растяжения в низкопористом коллекторе,
способствуя перераспределению воды и газа, и формированию в нем техногенного коллектора. Разработана
математическая модель для моделирования процессов, происходящих при разработке газового месторождения. Выполнено численное моделирование изменения геомеханических и фильтрационных параметров
для тестовой модели газового месторождения. Показано, что значительное снижение давления газа при
длительной эксплуатации месторождения обусловливает деформирование выше- и нижележащей породной толщи. Повышенная разнокомпонентность поля напряжений создает увеличение проницаемости
вблизи пласта-коллектора при истощении запасов углеводородов. Если в зоне повышенной разнокомпонентности находится низкопористый коллектор, его газоотдача возрастет, обусловленная увеличением
проницаемости.
Ключевые слова: газовые месторождения, фильтрация газа, геологические и геомеханические процессы,
численное моделирование, деформирование породного массива.
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GEOMECHANICAL FACTOR OF THE INTAKE OF ADDITIONAL CAPACITIES
OF FREE METHANE AT THE EXPLOITATION OF GAS DEPOSITS
The hypothesis of forming a fracture-porous structure of secondary rocks on the gas-deposit development as a
result of a decrease of the gas pressure and the development of compression deformations in a productive reservoir, which stipulate deformations of tension in a low-porous reservoir, assisting the redistribution of water
and the gas, and forming the technogenic reservoir in it, is proposed. A mathematical model for the simulation of
processes occurring at the development of a gas deposit is developed. The numerical simulation of changes of
geomechanical and filtration parameters for the test model of a gas deposit is executed. It is shown that the considerable decrease of the gas pressure at the long-term exploitation of a deposit stipulates the deformation of
higher- and underlying rock strata. The enhanced variability of the stress field creates an increase in the permeability near-by a layer-reservoir at the reserve depletion of hydrocarbons. If there is a low-porous reservoir in
the area of enhanced variability, its gas recovery will grow, being conditioned by an increase in the permeability.
Keywords: gas deposits, gas filtration, geological and geomechanical processes, numerical simulation, rock massif
deformation.
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Вплив довжини зчеплення на рівень
критичного навантаження для тіла
з тріщиною нормального відриву
Представлено академіком НАН України В.Д. Кубенком
У рамках моделі тріщини із зоною передруйнування досліджено граничний стан рівноваги нескінченного
пружного тіла із тріщиною нормального відриву. Запропоновано числово-аналітичний метод розв’язування
задач механіки тріщин для різних законів зв’язку між зчепленням і відривом у зоні передруйнування. Достовірність результатів застосування розробленого методу підтверджено порівнянням результатів у випадку
простої лінійної спадної залежності зчеплення від відриву із результатами, отриманими іншими дослідниками за допомогою інших методів. Досліджено вплив довжини зчеплення на граничний рівень навантаження. З’ясовано величину похибки у визначенні параметрів граничної рівноваги, до якої призводить звичне
у скінченно-елементних методах нехтування умовою скінченності напружень у постановці задачі.
Ключові слова: тріщина, зона передруйнування, закон зчеплення—відриву, параметри форми, умова скінченності напружень.

Дискусія про адекватне описання процесу руйнування квазікрихких матеріалів відбувається вже півстоліття, починаючи від піонерських робіт Леонова та Панасюка [5], Баренблата [1] та Дагдейла [2]. Більшість дослідників погоджуються, що в рамках запропонованої
Хілерборгом моделі фіктивної тріщини (Fictitious Crack Model) [4] цілком задовільно можна описати зародження та поширення тріщини у квазікрихкому матеріалі. Ще однією загальновживаною назвою цієї моделі є “модель зони зчеплення” (МЗЗ, англ. — Cohesive Zone
Model, CZM). Особливо інтенсивно ця модель використовується при розв’язуванні задач
методом скінченних елементів, коли тріщина зростає вздовж наперед відомого шляху. На
рис. 1 наведено основні позначення у моделі зони зчеплення.
Головним припущенням МЗЗ є формування на продовженні фізичної тріщини фіктивної тріщини, яку називають зоною процесу руйнування (Fracture Process Zone, FPZ) або
зоною передруйнування (ЗП). Точку, яка розділяє вільні від напружень береги тріщини (фізичну тріщину) від ЗП, називають вершиною фізичної тріщини. Точку, що відділяє ЗП від
незруйнованого матеріалу, називають вершиною фіктивної тріщини або вершиною зони
© А.О. Камінський, М.Ф. Селіванов, Ю.О. Чорноіван, 2018
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зчеплення. Ця зона моделює область, в якій має місце дисипація енергії, вона зароджується
там, де головне розтягувальне напруження досягає міцності зчеплення, σmax [4] і поширюється перпендикулярно напрямку головного розтягувального напруження. Міцність зчеплення є одним з параметрів тріщиностійкості матеріалу і не збігається із міцністю матеріалу на розтяг, яку можна визначити за допомогою стандартних тестів на суцільному зразку.
У МЗЗ змикальні напруження несталої інтенсивності або напруження зчеплення σ
прикладаються до поверхонь тріщини. Ці напруження залежать від розкриття тріщини ∆
та можуть приймати значення від нуля до σmax . У МЗЗ заздалегідь не закладається припущення щодо довжини зчеплення, l = β − λ , немає явної залежності між довжиною зони та
розкриттям в ній ∆ і, що важливо, не вважається, що зона процесу руйнування є малою у
порівнянні з наявною макротріщиною, загальною довжиною тріщини або характеристичним розміром елемента конструкції. В рамках моделі часто покладається, що напруження
зчеплення змикає береги тріщини плавно ( ∆′(β) = 0 ) і таким чином декларується те, що
у вершині фіктивної тріщини немає сингулярності напружень. В цьому випадку, навіть
якщо матеріал вважається лінійно пружним, напруження у вершині тріщини є обмеженими. Для забезпечення умови плавного змикання у МЗЗ важливим є вибір довжини зчеплення [8]. Збільшення довжини зчеплення не змінює нульового значення коефіцієнта інтенсивності напружень у вершині фіктивної тріщини, а умова початку просування вершини
фіктивної тріщини полягає у досягненні напруженням у її вершині міцності зчеплення.
Умовою початку поширення фізичної тріщини є рівність роботи зчеплення енергії руйнування або рівність відриву у вершині фізичної тріщини критичному розкриттю.
Напруження, яке витримує матеріал в ЗП, розподілено відповідно до підібраного закону зчеплення—відриву (ЗЗВ). Область, де вводяться напруження зчеплення, історично
спочатку називали зоною мікротріщин, пізніше — зоною процесу руйнування або зоною
передруйнування. Параметри ЗЗВ неявно містять інформацію щодо мікроструктури матеріалу. Критичне розкриття ∆ max (як і довжина зчеплення l ) вважається внутрішнім параметром моделі і визначається міцністю зчеплення, енергією руйнування, а також параметрами форми ЗЗВ.
МЗЗ реалізовано у більшості комерційних пакетів на основі методу скінченних елементів. Реалізація вимоги плавності змикання берегів при використанні цього методу буде
задовольнятися на сітці з деяким кроком, а довжина зчеплення визначатиметься з точ-

Рис. 1. Модель зони зчеплення
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Рис. 1. Модифікована постановка задачі

ністю до цього кроку [7]. Виникає питання про наслідки наближеного задоволення умови
плавності, а також відсутності такої умови у постановці задачі механіки тріщин у рамках МЗЗ.
Розв’язок задачі про тріщину в нескінченній пластині. Розглянемо з використанням
МЗЗ задачу рівноваги нескінченного тіла із прямолінійною тріщиною напівдовжини λ з
зонами зчеплення на продовженнях її лінії. Введено такі позначення для параметрів моделі: ±λ — координати вершин фізичної тріщини, β1, 2 — координати вершин фіктивної
тріщини, σ = T [∆( x )] — напруження зчеплення. Навантаження прикладено до берегів тріщини, а довжини зон зчеплення наперед невідомі й мають бути визначені з умови скінченності напружень.
Контурні умови
σ± ( x ) = −σ% ( x ) + T [∆( x )], β1 < x < β2 ,
% — напруження, що діє на лінії розташування тріщини в тілі без тріщини; σ = T [∆( x )] —
де σ
зчеплення; ∆ — відрив. Дві останні величини пов’язані заданим ЗЗВ. Функція T (∆) визначає ЗЗВ для ∆ ∈ [0, ∆ max ].
Також у постановку задачі включаємо умову обмеженості напружень у тілі, яка еквівалентна умові плавності змикання берегів ∆′(β1, 2 ) = 0 . При дослідженні стану граничної
рівноваги у визначальну систему додається рівняння max{∆(±λ)} = ∆ max .
Розглянемо модифіковану постановку (рис. 2). Блок рис. 2, а містить уже використані
позначення, а на рис. 2, б зображено продовжений на від’ємні значення відриву ЗЗВ.
Модифікована постановка усуває потребу у розв’язуванні системи нелінійних рівнянь відносно довжин зчеплення
σ± ( x ) = −σ% ( x ) + Tµ[∆( x )] − σˆ( x ), | x |< 2λ,

(1)

T (∆), ∆ 0,
Tµ(∆) = 
P (∆), ∆ < 0.

(2)

ˆ ( x ) знаходиться з умови ∆( x ) 0 . Методика не дає точноТут допоміжне напруження σ
го значення для довжини зчеплення, але забезпечує вимогу плавності змикання берегів і
уможливлює достатньо точне визначення параметрів граничного стану [9].
Розв’язок задачі з контурними умовами (1) шукатимемо для | x |< δ ; цей проміжок напевно має містити заздалегідь невідоме розташування вершин зон зчеплення. Розв’язок по-
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ставленої задачі дається системою інтегральних рівнянь [3]
δ

1 g (t )dt
∫ t − x = −σ% ( x ) + Tµ[∆( x )] − σˆ( x ),
π −δ

δ

∫ g (t )dt = 0,

−δ

друге з яких випливає з умови однозначності переміщень.
Отже, для докритичного стану розв’язок задачі — функція g ( x ) ( | x |< δ ) — визначається системою
δ

x

1 g (t )dt
∫ t − x = −σ% ( x ) + Tµ[L ∫ g (t )dt ] − σˆ ( x ),
π −δ
−δ
δ

∫ g (t )dt = 0,

−δ

x

∆( x ) = L ∫ g (t )dt

(3)

0,

−δ

де L — пружна стала (у випадку плоского напруженого стану та ізотропії матеріалу L = 4/E ,
E — модуль Юнга). Перепишемо (3), увівши заміну змінних t = δτ , x = δξ ( | τ |, | ξ |< 1 ) та
перепозначивши g (δτ) через g (τ) :
1
 ξ

1 g (τ)d τ
µ δL g (τ)d τ  − σˆ(δξ),
%
=
−σ
δξ
+
T
(
)
∫
∫
π −1 τ − ξ
 −1

1

ξ

−1

−1

∫ g (τ)d τ = 0, ∫ g (τ)d τ

(4)

0.

Функцію щільності розкриття g (ξ) знайдемо у кусково-лінійній формі
∆bg k (ξ) = (ξ− bk ) g k+1 + (bk+1 −ξ) g k , bk < ξ < bk+1,
де bk — квадратурні точки. Значення bk та δ слід вибрати таким чином, щоб λ/δ збіглося з однією із квадратурних точок. Вибрана функція форми не враховує логарифмічну особливість, що виникає у розв’язку задачі в точках x = ±λ внаслідок стрибка напружень. Цю
особливість можна врахувати введенням вагової функції [9], але у даній роботі ми задовольнимося точністю кусково-лінійної апроксимації.
Після інтегрування система для визначення дискретної щільності розкриття, g =
g = ( g1, …, g n +1 )T , що відповідає граничному стану, набуде вигляду
Jg = −σ% + Tµ(δLWg) − σˆ, Ng = 0, Wg

0, δLVp g = ∆ max .

(5)

Першому виразу у (5) відповідає n рівнянь, на основі яких визначаємо розв’язок першого інтегрального рівняння у (4) у точках колокації ηm ( m = 1, …, n ), другому — умова
однозначності переміщень, третьому — умова невід’ємності відриву, четвертому — умова
досягнення граничного стану (індекс p відповідає одній з двох квадратурних точок ±λ/ρ ,
де розкриття є більшим). У (5) елементами вектора σ% є величини σ% (ηm ) ( m = 1, …, n ), W і
V — матриці, за допомогою яких визначаються розкриття у точках колокації та квадратурних точках відповідно. Якщо функція σ% ( x ) є парною, то функція g ( x ) є непарною,
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8

39

А.О. Камінський, М.Ф. Селіванов, Ю.О. Чорноіван

розв’язок задачі визначається величиною g = ( g1, …, g n , 0)T , умова однозначності перемі1
щень виконується автоматично. Для квадратурних точок bk = −1 + (k − 1) ( k = 1, …, n + 1 )
n
1
та точок колокації ηm = (bm + bm +1 ) ( m = 1, …, n )
2
0

1
2
11
V= 
n2


1

2

0
1
2
1

1

3
0 … 0
8


0 … 0
1

2

1
1
… 0 , W =  1
n
2

2

…



1
1
1 …


2
2

1
8
7
8
1

1

0
1
8
7
8
1


0 … 0 0


0 … 0 0

,
1
… 0 0

8

…

7
1 … 1

8

причому ці матриці мають однакову розмірність n × n ; J = [ J mk ] ,
π J m1 = −1 − (ηm − b2 )Gm1,
π J mk = (ηm − bk −1 )Gm(k −1) − (ηm − bk +1 )Gmk , k = 2, …, n,

(6)

Gmk = n ln | (bk +1 − ηm ) (bk − ηm )−1 | .
Опишемо ітеративну процедуру розв’язування системи (5) з урахуванням вимоги плавності змикання берегів. Згідно з (2), довизначимо функцію T для від’ємних значень аргумента
∆ < −1,
 0,
P (∆) = 
P3 (∆), −1  ∆ < 0,
коефіцієнти полінома P3 можна визначити з умов P3 (0) = T (0) , P3′ (0) = T ′(0) , P3 (−1) = P3 (−1) = 0
P3 (−1) = P3′ (−1) = 0.
На першому кроці ітеративної процедури позначимо
M = {m : 1  m < p − px }, P = {m : p − px  m  n},
де процедуру вибору індекса p описано вище. Індекс px
кації в зоні зчеплення у початковому наближенні.
Розв’яжемо систему
Wm g = 0, J s g = −σ% + Tµ(δLWs g), δLVp g = ∆ max ,

1 визначає кількість точок коло-

(7)

де m ∈ M , s ∈ P , елементи векторів-рядків J m , Wm, Vm є елементами m -го рядка відповідних матриць.
Обчислимо g і параметр граничного навантаження з (7) та оцінимо елементи вектора
допоміжного напруження, яке унеможливлює від’ємний відрив,
σˆ = − Jg − σ% + Tµ(δLWm g).
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Рис. 3. Відрив і напруження у зоні зчеплення (а), залежність довжини фіктивної
тріщини від зовнішнього навантаження (б)

ˆ m 0}, P = {m : σˆ m < 0} і продовжимо ітеративну процедуру,
Перепозначимо M = {m : σ
доки всі елементи σ̂ не стануть невід’ємними.
Порівняння отриманих результатів з відомими розв’язками. У роботі [6] виконано порівняння розв’язків, отриманих іншим числово-аналітичним методом та методом скінченних елементів. Розв’язок побудовано для докритичного стану у випадку рівномірного розтягувального навантаження на нескінченності ( σˆ = σ∞ ); використано закон зчеплення
σ(∆) = 1 − ∆ ( ∆ = ∆ / ∆ max , ∆ max = 2ϕ/σmax ). Отримано залежності довжини фіктивної тріщини від рівня зовнішнього навантаження. У випадку симетричного поширення тріщини
достатньо визначити лише одну довжину зчеплення. Це дозволить розв’язувати задачу простішим способом. А саме, рівність ∆′(±β) можна задовольнити змінюючи σ∞ при фіксованій напівдовжині фіктивної тріщини β . Таким чином, отримано залежність β(σ∞ ) . У позначеннях даної роботи розв’язок задачі визначається системою
Jg = −σ∞ + T (βLWg),
де квадратурні точки b1 = −1, bn +1 = 0, дискретна щільність розкриття g = (0, g 2 , …, g n , 0)T ;
невідомими є g 2 , …, g n та σ∞.
Будемо знаходити розв’язок для β від 0,5 до 15 см з кроком 0,5 см. Для цих значень
довжини фіктивної тріщини, відносні напруження зчеплення σ = σ/σmax та відповідні
відносні відриви зображено на рис. 4, a, а рівні зовнішнього навантаження — на рис. 3, б.
Крок сітки для зони зчеплення зафіксовано на рівні 0,5 см, для фізичної тріщини — 0,01 см.
Стан граничної рівноваги для цієї задачі характеризується величинами β = 15,32 см і
σ∞ = 1,87 МПа. Приклад ілюструє особливість моделі, яка полягає у тому, що рівень навантаження, який відповідає критичному стану, може відрізнятися від максимально можливого
для тіла з тріщиною. Отримані результати збігаються з результатами [6].
Приклад застосування та висновки. На рис. 4, a наведено залежності граничного
рівня навантаження від відносної довжини зчеплення для степеневого закону зчеплення
σ(∆) = (1 − ∆)α ( ∆ = ∆/∆ max , ∆ max = (α + 1)ϕ /σmax ). Розв’язок побудовано для σ% = σ∞ (рівномірного розтягувального навантаження на нескінченності) за допомогою запропонованого у попередньому розділі методу. Позначки з різних символів відповідають розв’язкам із
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Рис. 4. Залежності напружень та відриву від відносної довжини зчепелення

врахування умови плавності змикання берегів. Інші точки кривих отримано без вимоги
плавності змикання шляхом розв’язання (7) за s ∈∅ і δ = β без застосування ітеративної
∗
процедури. Спостерігається завищене значення σ∞ для довжин зчеплення ( β < β∗ ), що не
забезпечують вимогу плавності змикання. При наближенні β до β∗ зліва похідна функції
σ∗∞ (β) наближається до нуля і рівень граничного навантаження для незначних відхилень
від β∗ змінюється несуттєво. Для β > β∗ задача розв’язку не має. Це означає, що ЗЗВ, в якому нульовому відриву відповідає максимально можливе значення напруження зчеплення,
можна застосовувати тільки для довжин зчеплення менших за ту, яка забезпечує вимогу
плавності змикання (ми позначили цю величину β∗ ).
Аналізуючи рис. 4, а також зазначимо, що зі збільшенням параметра форми (наближенням закону зчеплення до лінійного) відхилення рівня критичного навантаження від
граничного випадку (коли β = β∗ ) збільшується.
На рис. 4, б в умовах стану граничної рівноваги показано, як змінюється розкриття зі
збільшенням відносної довжини зчеплення. Для останньої кривої виконується умова плавності змикання берегів.
Таким чином, запропоновано ефективний метод розв’язування задач теорії тріщин в
рамках моделі зони зчеплення. Нерівномірність закону зчеплення—відриву врахована разом із умовою плавності змикання берегів. Для цього запропоновано модифіковану постановку, що дозволило не включати в розв’язувальну систему невідомі геометричні параметри задачі — довжини зчеплення. Одержана розв’язувальна система (7) є нелінійною, але
такою, що легко лінеаризується. Результати використання методу порівнювали з результатами, отриманими іншими методами, для найпростішого випадку однієї невідомої довжини
зчеплення. Встановлено, що неврахування умови плавності змикання берегів призводить до
завищеного прогнозу щодо граничного рівня зовнішнього навантаження.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ЗОНЫ СЦЕПЛЕНИЯ
НА УРОВЕНЬ КРИТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
С ТРЕЩИНОЙ НОРМАЛЬНОГО РАЗРЫВА
В рамках модели трещины с зоной предразрушения исследовано предельное состояние равновесия бесконечного упругого тела с трещиной нормального разрыва. Предложен численно-аналитический метод
решения задач механики трещин для разных законов связи между сцеплением и отрывом в зоне предразрушения. Достоверность результатов применения разработанного метода подтверждена сравнением результатов в случае простой линейной зависимости сцепления от отрыва с результатами, полученными
другими исследователями с помощью других методов. Исследовано влияние сцепления на предельный
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уровень нагружения. Определена величина погрешности при расчете параметров предельного равновесия, к которой приводит обычное в конечно-элементных методах пренебрежение условием конечности
напряжений в постановке задачи.
Ключевые слова: трещина, зона предразрушения, закон сцепления—отрыва, параметры формы, условие
конечности напряжений.
A.A. Kaminsky, M.F. Selivanov, Yu.O. Chornoivan
S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of the NAS of Ukraine, Kiev
E-mail: fract@inmech.kiev.ua, mfs@ukr.net, yurchor@ukr.net
СOHESIVE ZONE LENGTH INFLUENCE
ON THE CRITICAL LOAD FOR A BODY
WITH MODE I CRACK
The limiting state of an elastic infinite body with mode I crack is studied, by using the fracture process zone
model. A numerical method is proposed to solve fracture mechanics problems for various traction—separation
laws. The validity of the proposed method application is proven by a comparison of the results for a simple linear
softening relationship with the results by other researchers, which were obtained within different methods. The
influence of the cohesive length on the critical load is investigated. An error of the neglect of the stress finiteness
condition is determined for the statements, which are common for FEM solutions.
Keywords: fracture, process zone, traction—separation law, shape factors, stress finiteness condition.
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Prandtl steady rotary current
in an upright cylindrical container
The quantifying of the experimentally-known (Prandtl, 1949) steady rotary current during the swirl-type sloshing
is first given. The current is treated as the sum of the mean wave (pseudo-) momentum through the meridional crosssection and the mean wave Eulerian flow, which is governed by the Craik—Leibovich equation. The constructed
analytical inviscid theory is supported by existing experimental data.
Keywords: sloshing, swirling wave, Craik—Leibovich equation, Stokes drift.

In 1949, Ludwig Prandtl conducted a dedicated model test on the resonant sloshing in an orbitally-shaken upright circular tank to show that the swirl-type sloshing yields a steady circular
rotation of the contained liquid [1]. The phenomenon was later reproduced by Hutton [2] and,
recently, in [3-5], mainly, in context of sloshing in bioreactors. The steady rotary current occurs,
for each inner liquid point, strictly in the angularly-propagating wave direction; its (rotary current) velocity is zero on the wall and reaches its maximum about the semiradius. To date with, the
three aforementioned peculiarities of the rotary current are not theoretically quantified. Existing
theoretical studies associate the Prandtl phenomenon with the angular Stokes drift and, in parallel way, discuss the steady streaming effect. Proceeding this way may, generally, clarify an angular fluid mass-transport in the swirling wave direction, but other two peculiarities of the steady
rotary current remain unexplained.
Employing the asymptotic steady-state wave resonant-sloshing solution from [6], in general,
and adopting its lowest-order inviscid irrotational-flow component as an ambient flow, in particular, the present paper proposes an inviscid analytical theory of the steady rotary (Prandtl) current, which is interpreted, over here, as the direct sum of the mean wave (pseudo-) momentum per
unit area of the meridional cross-section and the mean wave Eulerian (vortical) flow. The latter is
governed by the Craik—Leibovich equation and implies the counter-directed (relative to the
pseudo-momentum) fluid mass-transport.
© A.N. Timokha, 2018
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Fig. 1. The upright circular container with an
infinite liquid depth moves translatorily along
a horizontal elliptic orbit defined by η1(t) =
=η1acosσt and η2(t) = η2asinσt. Sloshing is
considered in the tank-fixed coordinate system so that Oz coincides with the symmetry
axis, and z = 0 determines the mean free surface. The panel (a) introduces geometric notations and (b) shows the hydrostatic (mean)
liquid shape as it appears for the adopted normalisation

An upright circular cylindrical rigid tank of radius r0 performs a small-magnitude prescribed periodic (elliptic) horizontal motion, which is described by the two generalised coordinates η1(t ) = η1a cos σt and η2 (t ) = η2a sin σt with the forcing frequency σ close to the lowest natural
sloshing frequency σ1 = σ11 (fig. 1). For the infinite liquid depth (h / r0 → ∞), the natural frequencies are computed by σ2Mi = gkMi / r0, where g is the gravity acceleration, and kMi are the
′ (kMi ) = 0 ( J M is the Bessel function of the first kind).
roots of J M
When following [6], one can construct the Narimanov—Moiseev-type steady-state wave
asymptotic solution of the resonant sloshing problem by assuming a small-amplitude tank excitation, (η12a + η22a ) / r02 = O (ε 2 ) = 1, and requiring the so-called Moiseev detuning σ 2 − σ12 / σ 2 = O (ε 2/3 )

σ 2 − σ 2 / σ 2 = O (ε 2/3 ) . For brevity, we adopt the normalisation, in which 1/ σ and r0 / k are the characteristic time and size, respectively ( k = k11 = 1.841183781341... ). According to [6], the lowestorder asymptotic approximation of the steady-state wave free-surface Σ (t ) representation,
z = ζ (r , θ, t ) = ζ(1/3) + ζ(2/3) + ... , takes the form
ζ(1/3) (r , θ, t ) = J1(r ) (−θs cos t + θc sin t ),

(1)

where θc = b sin θ + a cos θ , θs = −b cos t − a sin t , and a, a , b , b = O (ε1/3 ) are the four non-dimensional amplitude parameters, which come from a nonlinear secular system [6]. Depending on
the quadratic quantity Ξ = ab − ab , formula (1) determines either a standing (only for longitudinal excitations) or swirling (angular progressive) wave, i.e., Ξ = 0 ⇔ standing, Ξ > 0 ⇔ counterclockwise swirling, and Ξ < 0 ⇔ clockwise swirling. The asymptotic solution also represents the
relative velocity field v = v1rˆ + v2θˆ + v3 zˆ = v(1/3) + v(2/3) +… , where rˆ, θˆ , zˆ are the cylindrical coordinate frame units and
v(1/3) (r , θ, z, t ) = ∇[ J1(r )e z (θc cos t + θ s sin t )] = v1(1/3) rˆ + v2(1/3)θˆ + v3(1/3) zˆ.

(2)

The inviscid potential flow implies the zero mean (time-averaged) velocity field, i.e., 〈 v〉 = 0 .
On the other hand, according to [7, Sect. 9.6.3], the mean angular wave (pseudo-) momentum per
unit area of the meridional cross-section (determined by the potential-flow solution),
M=
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ζ

k

∫−∞ ∫0

k
v2θˆdrdz = ∫ v2(1/3)
0

z =0

ζ(1/3) dr θˆ + o(ε2/3 ) = Ξ ∫

k

0

J12 (r ) ˆ
dr θ + o(ε2/3 ) ,
2r

(3)
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is linearly proportional to Ξ and, therefore, is non-zero for the swirl-type sloshing. The latter
fact means that the contained liquid slowly rotates, even though we adopt the inviscid potential-flow hydrodynamic model. The meridional distribution of the mean wave momentum can
be derived as
w M (r , z ) = Ξe2 z w M (r ) θˆ = Ξe2 z (r −1 J12 (r )) θˆ .

(4)

Specifically, w M does not coincide with the second-order Stokes drift velocity
w S (r , z ) =

∫v

(1/3)

dt ⋅∇v(1/3) = Ξe2 z w S (r ) θˆ = Ξe2 z (2r ) 1[ J 2 (r ) + ( J 2 (r ) − r

1

J (r ))2 ] θˆ

= Ξe2 z w S (r ) θˆ = Ξe2 z (2r )−1[ J12 (r ) + ( J1′ 2 (r ) − r −1 J1(r ))2 ] θˆ ,

(5)

as it happens for the two-dimensional propagating wave.
Neither w M nor w S can quantify the aforementioned peculiarities of the steady rotary
current. Using w M and/or w S only theoretically states that a fluid mass-transport in the
swirling wave direction is possible within the framework of Eulerian and/or Lagrangian specification, respectively.
Henceforth, we assume that there exists a non-zero mean wave angular vortex (Eulerian)
flow w E = 〈 v〉 , ωE = ∇ × w E ≠ 0 , which was not accounted in [6]. By an analogy to [8], the
steady vortex flow appears as a second-order, O (ε 2/3 ) , supplement to v by [6]. Utilising the
vorticity equation in the tank-fixed coordinate system and the time-averaging technique leads,
after long and very tedious derivations, to the Craik—Leibovich equation and the continuity
equations
∇ × [(w E + w S ) × ωE ] = 0 and ∇ ⋅ w E = 0

(6)

in the mean liquid domain Q0, which should be equipped with the boundary conditions
w1E

r =k

= 0 and w3E

z =0

=0.

(7)

The homogeneous boundary-value problem, has two trivial solutions. The first solution
ωE = 0 ⇒ w E = 0 implies the zero mean vortex flow. This is not consistent with experiments [2-5]
and our theoretical expectations. The second solution states that the mean Lagrangian flow is
zero, w L = w S + w E = 0 . This solution is derivable (see Remark 1) from and when postulating
w L = 0 ⇒ w E = − w S at r = k . In other words, when assuming that the Prandtl phenomenon is
associated with the mean Lagrangian fluid motions, w L , the zero Lagrangian velocity on the
wall implies w L = 0 in the whole domain, i.e., we arrive at the contradiction — the steady rotary
current does not exist within the framework of the inviscid hydrodynamic model. Our forthcoming focus is therefore on the sum w P = w M + w E .
To obtain a unique non-trivial solution of (6), (7), one should postulate an extra tangential boundary condition for w E on the wall. Experiments [2, 5] say us that the rotary current
velocity tends to zero at the wall, namely, they require the non-slip boundary condition w P = 0 ⇒ w E = − w M
w P = 0 ⇒ w E = − w M on S0 .
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The no-slip condition is an attribute of viscous flows. A paradox is that this condition is natural in our inviscid analysis and, as we will show, leads to a satisfactory description of the mean
flow phenomenon. Why is it so? Adopting w E = − w M on S0 implies that the steady rotary current by w P = w M + w E , if exists, is not affected, itself, by frictional forces on the wall, simply,
because fluid particles do not steadily move along the tank surface. What is the physical origin of w E ? Why does it counteract w M ? Most probably, w E is initiated by the so-called steady streaming, which can be described within the framework of the nonlinear boundary-layer
theory [9]. According to the steady-streaming prediction [9], w E should be counter-directed
to w M at the wall, namely, it determines a return steady flow. However, the steady streaming
theory [9] does not cause w P = 0 at the wall. An extra frictional steady force on the wall is
then expected, which should increase the return flow by w E until the no-slip condition for w P
would be fulfilled. When this finally happens, w P = w M + w E becomes unaffected by frictional
forces at the wall and, therefore, the Prandtl phenomenon could be modelled within the framework of the inviscid hydrodynamic model.
Postulating w P = 0 ⇒ w E = − w M on the wall causes an axisymmetric solution of the boundary-value problem (6), (7). Requiring a continuous finite vector-function w E in Q0 , the rˆ
and ẑ scalar components of the Craik—Leibovich equation in (6) deduce that ∂ zG = 0 & (r ∂ r G + G ) =
∂ zG = 0 & (r ∂ r G + G ) = 0 , where G = w1E ω3E − w3E ω1E , and ⇒ G = C /r ⇒ C = 0 ⇒ G = 0 ⇒
w1E ω 3E − w3E ω1E = ∂ z (r w2E ) w3E + ∂ r (r w2E ) w1E = 0,

(8)

but the continuity equation takes the form
∂ z (r w3E ) + ∂ r (r w1E ) = 0.

(9)

Because we suggest a non-trivial angular flow component w2E , solving (7), (8), (9) with
respect to the pair w1E , w3E leads to the zero solution (just applying the method of characteristics to (9) with constraint (8)). The remaining θ̂ -component of the Craik—Leibovich equation in (9) together with the no-slip condition w E = − w M on the wall constitute the boundaryvalue problem
2w2E ∂ z w2z + Ξe2 z [3(2w S − w M ) ∂ z w2E + 2w S ∂ r (r w2E )] = 0; w2E
+ 2w S ∂ (r w2E )] = 0; w2E

r =k

= −Ξe2 z p0 ; w2E

r =0

r =k

= −Ξe2 z p0 ;

< ∞,

(10)

where p0 = J12 (k)/k . The exact analytical solution of (10) takes the form
w2E = Ξe2 z w E (r ), w E (r ) =

w S (r )
c0 r 2 − 1

, c0 =

1  w S (k) 
1 −
.
p0 
k 2 

(11)

Remark 1. If p0 = w S (k) ⇒ c0 = 0 ⇒ w E (r ) = − w S (r ) , and, therefore, we arrive at the trivial solution w L (r ) = 0 ⇒ w L = 0 , which was discussed in context of the boundary-value problem (6), (7).
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Fig. 2. The measured ([2, 5], circles) and theoretical (by (12), the solid lines) mean wave velocity w P (r ) / max r | w P (r ) |.
Panel (a) implies measurements [5] made for the orbital forcing, σ / σ1 = 0.78 , z0 = −0.1061 h ( h / r0 = 2.168 ,
r0 = 51.2 mm), Rs = r02σ / ν = 1000. Panel (b) — experiments [2] with the longitudinal forcing, Rs = 4.5 ⋅ 105 ,
h / r0 = 1.4, r0 = 22.47 cm, σ / σ1 = 1, z0 = −0.422 h ; three different forcing amplitudes (“small”, “middle”, “large”)
were used, which are not specified in [2] but associated with experimental crest/trough at the wall equal to
8.89/5.588, 11.43/6.35, 13.97/7.62 cm, respectively; mechanical measurements adopted rectangular paddles
of different sizes (“small paddle” = l r / l z = 3.937 × 2.286 cm, “medium paddle” = 4.8514 × 3.6068 cm, “large paddle” = 5.968 × 4.334 cm).

The mean rotary current is, according to our inviscid theory, described by
 J 2 (r ) w S (r ) 
ˆ
+
w P (r , z ) = Ξe2 z w P (r ) θˆ = Ξe2 z  1
 θ,
c0 r 2 − 1
 r

(12)

where w S (r ) is defined by (5) and c0 is computed in (11). The theoretical prediction of
w P (r ) / max r | w P (r ) | by (12) can then be compared with the corresponding experimental
data from [2, 5] made at the fixed vertical level z = z0 beneath the mean free surface. The result is presented in Fig. 2.
Using the PIV velocimetry, [5] measured the fluid mass-transport velocity through the
meridional plane for the swirl-type sloshing in a circular container, which is exposed to the circular orbital forcing. The container was filled by silicon oil with the Reynolds number
Rs = r02σ / ν = 1000 (ν is the kinematic viscosity). The liquid depth was h / r0 = 2.168 (r0 = 51.2mm)
and several forcing frequencies were applied, one of which, σ / σ1 = 0.78 , was sufficiently close to
the primary resonance to apply the asymptotic resonant sloshing theory from [6]. The measurements were done at the vertical level z0 = −0.1061 h. The experimental mean wave veloci1
ties were normalised by its maximum value, which was found approximately at r0 . The experi2
mental and theoretical functions w P (r ) / max | w P | are compared in Fig. 2. A satisfactory agreement is found.
Another experimental series was reported in [2] for the longitudinal excitation with the forcing frequency equal to σ1 = 8.91 rad s −1 , when the swirling wave mode is stable [6]. This case is
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analysed in Fig. 2 (b). Three different experimental forcing amplitudes were utilised, which were
not specified in [2] but, instead, the output data were distinguished by documenting the corresponding experimental crest and through at the wall. The geometric input is r0 = 22.47 cm
and h = 31.45 cm. To measure the mean wave velocity distribution, Hutton in [2] used a mechanical device, whose main element is a rectangular paddle lying in the meridional plane and
rotating together with the current. Three different paddles were employed. The measurements
were made at the vertical level z0 = −0.422 h , which is fairly deep and far away from the mean
free surface. The experimental values are marked by circles. The smaller symbol means the
smaller paddle size. The grey filling depth of the circles increases with increasing the forcing
amplitude. Fig. 2 (b) supports our analytical inviscid theory for measurements with the “small
paddle”. The “medium” and “large” paddles give larger velocity values for the measurement probe, which is close to the tank centre.
In summary, the Prandtl phenomenon consisting of a mean angular fluid rotation during
the swirl-type resonant sloshing in a vertical circular cylindrical tank with an infinite liquid
depth is first theoretically quantified by utilising the asymptotic steady-state wave solution
from [6]. In the constructed inviscid theory, the steady rotary current is associated with the
summarised effect of the mean wave (pseudo-) momentum through the meridional plane and
the mean vortical (Eulerian) flow. To find the last component, the Craik—Leibovich equation
for the swirling wave mode is derived and analytically solved. The solution requires the tangential boundary condition on the vertical wall. Adopting the no-slip condition for the summarised mean fluid rotation, which becomes natural for our inviscid theory, leads to an exact analytical expression, which determines the summarised steady current velocity. The latter result is in a
satisfactory agreement with measurements [2, 5].
The author acknowledges the financial support of the Centre of Autonomous Marine Operations
and Systems (AMOS), whose main sponsor is the Norwegian Research Council (Project number
223254—AMOS).
REFERENCES
1. Prandtl, L. (1949). Erzuengung von Zirkulation beim Schütteln von Gefässen. ZAMM, 29, No. 1/2, pp. 8-9.
2. Hutton, R. E. (1964). Fluid-particle motion during rotary sloshing. J. Appl. Mech., Transactions ASME, 31,
No. 1, p. 145-153.
3. Royon-Lebeaud, A., Hopfinger, E.J. & Cartellier, A. (2007). Liquid sloshing and wave breaking in circular and
square-base cylindrical containers. J. Fluid Mech., 577, pp. 467-494.
4. Reclari, M. (2013). Hydrodynamics of orbital shaken bioreactors. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,
PhD Thesis, No. 5759, 159 pp.
5. Bouvard, J., Herreman, W. & Moisy, F. (2017). Mean mass transport in an orbitally shaken cylindrical container. Phys. Review, Fluids, 2, No. 084801, pp. 1-17.
6. Faltisen, O. M., Lukovsky, I. A. & Timokha, A. N. (2016). Resonant sloshing in an upright annular tank. J.
Fluid Mech. 804, pp. 608-645.
7. Faltisen, O. M., Lukovsky, I. A. & Timokha, A. N. (2009). Sloshing. Cambridge Univ. Press.
8. Craik, A. D. & Leibovich, S. (1976). A rational model for Langmuir circulations. J. Fluid Mech., 73, No. 3,
pp. 401-426.
9. Timokha, A. N. (2018). Nonlinear boundary-layer and laminar vertical stream generated by resonant sloshing
in a circular-base tank. Nonlinear Oscillations, 21, No. 1, pp. 131-145.
Received 06.05.2018

50

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8

Prandtl steady rotary current in an upright cylindrical container
О.М. Тимоха
Інститут математики НАН України, Київ
Центр досконалості “Автономні морські операції та системи”,
Департамент морських технологій, Норвезький університет природничих
та технічних наук, Трондхейм, Норвегія
E-mail: tim@imath.kiev.ua, atimokha@gmail.com
КРУГОВИЙ УСТАЛЕНИЙ ПОТІК ПРАНДТЛЯ
У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ЦИЛІНДРИЧНОМУ КОНТЕЙНЕРІ
Вперше дається кількісне визначення експериментально відомого усталеного кругового потоку Прандля
(1949), який виникає під час кругової хвилі в контейнері. Потік пов’язується із сумарним ефектом (псевдо-) імпульса крізь меридіональну площину та усередненою хвильовою ейлерівською течією, яка описується рівнянням Крейка—Лейбовича. Побудована аналітична нев’язка теорія підтверджується існуючими експериментальними даними.
Ключові слова: хлюпання рідини, кругова хвиля, рівняння Крейка—Лейбовича, дрейф Стокса.
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КРУГОВОЙ УСТАНОВИВШИЙСЯ ПОТОК ПРАНДЛЯ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ
Впервые дается количественное определение экспериментально известного установившегося кругового
потока Прандтля (1949), который возникает во время круговой волны в контейнере. Поток связывается с
суммарным эффектом (псевдо-) импульса через меридиональное сечение и усредненным волновым эйлеровским течением, которое описывается уравнением Крейка—Лейбовича. Построенная аналитическая
теория подтверждается существующими экспериментальными данными.
Ключевые слова: плескание жидкости, уравнение Крейка—Лейбовича, дрейф Стокса.
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Нейтронні дослідження процесів
самодифузії молекул у системі важка вода—гліцерин
залежно від температури і концентрації
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.І. Слісенком
Методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів досліджено процеси самодифузії молекул гліцерину
в розчині важка вода—гліцерин з концентрацією гліцерину 0,046 та 0,055 мольних часток в інтервалі
температур 2—10 °С. Отримано значення загального коефіцієнта самодифузії та його одночастинкової
і колективної складових. Виявлено аномальну поведінку в їх температурній залежності: при Т = 3 °С і
концентрації молекул гліцерину в розчині 0,046 мол. ч. спостерігається глибокий мінімум. При цьому час
осілого життя молекул гліцерину в коливному стані значно зростає. Це можна пояснити тим, що молекули гліцерину при даній температурі та концентрації ефективно зв’язують молекули води, утворюючи
комплекси і тим самим зменшуючи їх рухливість. Зі збільшенням концентрації молекул гліцерину вже до
0,055 мол. ч. інтенсивність дифузійних процесів різко зростає (на 40 %) .
Ключові слова: квазіпружне розсіяння повільних нейтронів, коефіцієнт самодифузії, одночастинкова і
колективна складові коефіцієнта самодифузії, кластеризація, вода, гліцерин.

Воді притаманні досить незвичайні фізико-хімічні властивості порівняно з іншими рідинами. Її термодинамічні характеристики істотно відрізняються від параметрів інших гідридів. Аномальна поведінка води визначається наявністю водневих зв’язків. Ясно, що ці незвичайні властивості води відповідним чином трансформуються в процесі її взаємодії з іншими речовинами і, зокрема, зі спиртами, яким також властиві водневі зв’язки, а тому їх
молекули, у свою чергу, можуть утворювати складні структури в полярних і неполярних
розчинах. Відомо, що водним розчинам спиртів малої концентрації (0,03—0,06) молярних
часток (мол. ч.) притаманні певні особливості. У них оптичними методами досить давно
було виявлено, крім “нормального” піка при 0,2—0,5 мол. ч. вмісту спирту, ще й так званий
додатковий пік [1] при 0,03—0,05 мол. ч. з аномальною поведінкою. Нормальний пік добре
вивчений, зумовлений він розсіянням світла на флуктуаціях концентрації, тоді як появу та
природу аномальної температурної і концентраційної поведінки додаткового піка на сьогодні остаточно не встановлено. Тому наша мета полягала в дослідженні впливу температури і концентрації на динамічні властивості водного розчину гліцерину (триатомний спирт,
© О.А. Василькевич, В.І. Слісенко, 2018
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С3Н5(ОН)3). Оскільки переріз розсіяння нейтронів на водні (протоні) у ~10—20 разів більший, ніж переріз розсіяння нейтронів на інших атомах, як розчинник була вибрана важка
вода і застосовано метод квазіпружного розсіяння повільних нейтронів (КПРН). Це дало
змогу отримати інформацію про динаміку головним чином молекул гліцерину, які містять
вісім атомів водню.
Метод квазіпружного розсіяння повільних нейтронів. Відмінність рідин від твердих
тіл полягає в тому, що під час плавлення останніх стає можливим переміщення їх структурних частинок (атомів, молекул): класичні трансляційні рухи, загальмовані трансляції, загальмовані обертання. Це зумовлює появу в спектрі розсіяних повільних нейтронів складової, яка є результатом взаємодії нейтронів з дифузійними рухами, і проявляється вона як
розширення спершу монохроматичної лінії нейтронів, що падають на зразок. Ця так звана
квазіпружна складова нейтронного спектра несе в собі інформацію про механізми самодифузії молекул та її характеристики. Саме в залежності півширини квазіпружної лінії від
квадрата переданого імпульсу ( ∆E = ∆E (Q 2 ) ) міститься інформація про характеристики
дифузії. У нейтронному експерименті час спостереження за дифундуючою частинкою знаходиться в інтервалі від 10–10 до 10–13 с. І на краях цього інтервалу реалізуються умови, за
яких проявляються відповідно або тільки повільні, або тільки швидкі рухи атомів чи молекул. Це дає змогу розділити загальний коефіцієнт самодифузії D на дві складові: одночастинкову (френкелівську) DF і колективну (лагранжову) DL. Отже, загальний коефіцієнт самодифузії можна подати у вигляді суми цих складових [2]:
D = DF + DL .

(1)

Для інтерпретації квазіпружного розсіяння повільних нейтронів у рідинах запропоновано багато моделей процесу дифузії. Нами аналіз експериментальних даних проводився
відповідно до моделі дифузії Оскотського—Іванова [3], в якій у розрахунках перерізу КПРН
найбільш повно була врахована динаміка дифундуючої частинки: коливання частинки біля
центра тимчасової рівноваги, стрибки частинки з одного центра рівноваги в інший, дифузія
центра рівноваги. У випадку, коли час осілого життя τ0 частинки значно більший за час
стрибка τ1 частинки між центрами ( τ0 ? τ1 ), що виконується для квазікристалічної рідини,
закон КПРН згідно з цією моделлю має форму лоренціана [3]
S (Q , ε) =

1 −2W
∆E
e
2
π
ε + (∆E )2

(2)

з півшириною ∆E :
∆E = 2hDLQ 2 +


2h 
e −2W
1 −
.
2
τ0  1 + Q (D − DL ) τ0 

(3)

r r r
Тут e −2Wr —r фактор Дебая—Валлєра; Q = k − k0 — зміна імпульсу нейтрона при його розсіянні; k0 , k — хвильовий вектор падаючого та розсіяного нейтрона відповідно.
Розрахунки коефіцієнтів самодифузії D, DF, DL та часу осілого життя τ0 проводили у два
етапи. Спочатку визначали півширину квазіпружних нейтронних спектрів залежно від Q2,
тобто ∆E (Q 2 ) . Для цього експериментальні спектри КПРН апроксимувалися методом
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Рис. 1. Температурна залежність загального коефіцієнта самодифузії D системи важка вода—гліцерин для
концентрацій: 0,046 мол. ч. (1) і 0,055 мол. ч. (2)
Рис. 2. Температурна залежність одночастинкової компоненти DF загального коефіцієнта самодифузії D
системи важка вода—гліцерин для концентрацій 0,046 мол. ч. (1) і 0,055 мол. ч. (2)

найменших квадратів функцією Лоренца (2) з урахуванням функції роздільної здатності
спектрометра. Отримані залежності ∆E = ∆E (Q 2 ) апроксимувалися виразом (3) також за
допомогою методу найменших квадратів. При цьому DL і τ0 були підганяльними параметрами. Детально метод КПРН та методика розрахунків описані в роботі [4].
Умови експерименту. Вимірювання спектрів КПРН проводили на багатодетекторному нейтронному спектрометрі за часом прольоту [4] дослідницького ядерного реактора
ВВР-М ІЯД НАН України. Для проведення експериментів початкова енергія падаючих на
зразок нейтронів була вибрана рівною 13,2 меВ. Спектри розсіяних нейтронів вимірювалися у діапазоні кутів 25,1—86,1°, що відповідає зміні переданого імпульсу 1,09 нм–1 
 Q  3,42 нм–1. Реєстрували спектри КПРН системою багатовимірного часового аналізу
АІ-9216 [5]. Досліджуваний зразок знаходився у плоскому циліндричному контейнері діаметром 100 мм з дюралюмінієвими діафрагмами завтовшки 0,5 мм. Товщина зразка була
вибрана рівною 0,9 мм, що дало змогу знехтувати багатократним розсіянням нейтронів.
Контейнер із зразком розміщувався в термостаті, виготовленому на основі елементів Пельтьє.
Точність термостатування становила ±0,1 °С. Дослідження дифузійних процесів у даній
системі проводилися в інтервалі температур 2—10 °С при концентраціях молекул гліцерину
0,046 і 0,055 мол. ч. Їх вибір зумовлений тим, що саме поблизу цих концентрацій проявляються ефекти, згадані у вступній частині.
Результати досліджень. За описаною вище методикою було визначено загальний
коефіцієнт самодифузії, його колективну і одночастинкову внески та час осілого життя.
Отримані значення параметрів дифузії D, DL і DF та τ0 залежно від температури наведені на
рис. 1—4. Аналіз даних рис. 1—3 показує, що зі зниженням температури від 10 до 2 °С зразка
з концентрацією 0,046 мол. ч. (криві 1) загальний коефіцієнт D(Т) проходить через вузький
мінімум при Т = 3 °С. Аналогічний мінімум спостерігається при тій же температурі і в одночастинковій його складовій DF. У колективній складовій DL в інтервалі температур 2—5 оС
виділяється широкий мінімум, проте значно меншої амплітуди. Така поведінка загального
коефіцієнта самодифузії здебільшого визначається одночастинковою його складовою, а
отже, активаційним механізмом дифузії молекул гліцерину. Значне зниження коефіцієнта
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Рис. 3. Температурна залежність колективної компоненти DL загального коефіцієнта самодифузії D системи важка вода—гліцерин для концентрацій 0,046 мол. ч. (1) і 0,055 мол. ч. (2)
Рис. 4. Температурна залежність часу осілого життя молекули в положенні рівноваги для концентрацій
0,046 мол. ч. (1) і 5,5 мол. ч. (2)

DF (T) при 3 °С вказує на істотне зменшення активаційних рухів молекул гліцерину при цій
температурі. Це, відповідно, супроводжується різким зростанням часу осілого життя τ0(Т)
від 4,3 · 10–12 с при 4 °С до 7,3 · 10–12 с при 3 °С (див. рис. 4). Сповільнення дифузійних
рухів та збільшення часу осілого життя при 3 °С пов’язано, на нашу думку, з утворенням
стійких комплексів молекул важкої води і гліцерину. Інтенсивність активаційного механізму дифузії, як відомо, визначається величиною енергії активації. Її зростання зумовлює зменшення числа перескоків і тим самим приводить до зменшення одночастинкової
складової коефіцієнта самодифузії. Саме це відбувається при 3 °С, коли спостерігається мінімум на концентраційній залежності коефіцієнта самодифузії. Це означає, що молекули
гліцерину при цій температурі ефективно зв’язують молекули важкої води, утворюючи
комплекси, що зменшує їх рухливість. Іншими словами, виходячи з концепції мікронеоднорідної структури системи вода—гліцерин [6, 7], з наближенням температури розчину до
3 °С зростає кількість молекул гліцерину, які беруть участь в утворенні кластерів, що, як
відзначалося вище, супроводжується зменшенням інтенсивності дифузії стрибком та, відповідно, збільшенням часу осілого життя τ0 молекули гліцерину в коливному стані.
Наведені результати були отримані для концентрації гліцерину 0,046 мол. ч. Вибір даної
концентрації зумовлений тим, що, як відзначалося вище, саме в такому розчині істотно
зростає інтенсивність утворення кластерів і ці процеси посилюються при 3 °С. Для визначення впливу на процеси кластеризації зміни концентрації гліцерину було досліджено
процеси дифузії в аналогічних умовах, але вже з концентрацією 0,055 мол. ч. Графічно характеристики дифузії D, DF , DL та час осілого життя τ0 молекули гліцерину наведені на
рис. 1—4, криві 2. Виявлено, що з пониженням температури від 10 до 5 °С, як і у випадку
концентрації 0,046 мол. ч., відбувається монотонне зменшення загального коефіцієнта самодифузії та його одночастинкової складової при майже однакових значеннях (див. рис. 1, 2).
З подальшим пониженням температури всі параметри дифузії проходять через мінімум.
Проте глибина цього мінімуму в цьому випадку (при х = 0,055 мол. ч.) значно менша
(на ~40 %). Отже, зміна концентрації молекул гліцерину вже навіть на 0,009 мол. ч. спричиняє різке збільшення інтенсивності дифузійних процесів.
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На закінчення відзначимо, що в околі температури 3 °С і концентрації 0,046 мол. ч.
має місце інтенсивне комплексоутворення (кластерів). Конфігурація водневих зв’язків у
середині елементарного кластера відрізняється від таких в об’ємі води. У зв’язку з чим час
життя цих кластерів значно більший за час життя кластерів у чистій воді і такий елементарний кластер пропонується розглядати як псевдочастинку [6].
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НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
САМОДИФФУЗИИ МОЛЕКУЛ В СИСТЕМЕ ТЯЖЕЛАЯ ВОДА—ГЛИЦЕРИН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ
Методом квазиупругого рассеяния медленных нейтронов исследованы процессы самодиффузии молекул
глицерина в растворе тяжелая вода—глицерин при концентрации глицерина 0,046 и 0,055 мольных долей в интервале температур 2—10 °С. Получено значение общего коэффициента самодиффузии и его одночастичной и коллективной составляющих. Установлено аномальное поведение в их температурной зависимости: при Т = 3 °С и концентрации молекул глицерина в растворе 0,046 мол. д. наблюдается глубокий
минимум. При этом время оседлой жизни молекул глицерина существенно возрастает. Это можно объяснить тем, что молекулы глицерина при данной температуре и концентрации эффективно связывают молекулы воды, образуя комплексы и тем самым уменьшая их подвижность. Изменение концентрации молекул глицерина уже до 0,055 мол. д. приводит к резкому увеличению (на 40 %) интенсивности диффузионных процессов.
Ключевые слова: квазиупругое рассеяние медленных нейтронов, коэффициент самодиффузии, одночастичная и коллективная составляющие коэффициента самодиффузии, кластеризация, вода, глицерин.
O.A. Vasylkevych, V.I. Slisenko
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine, Kiev
E-mail: a.vas@i.ua, slisenko@kinr.kiev.ua
NEUTRON INVESTIGATIONS OF THE PROCESSES
OF SELF-DIFFUSION OF MOLECULES IN THE HEAVY WATER-GLYCEROL SYSTEM
AS FUNCTIONS OF THE TEMPERATURE AND CONCENTRATION
The results of studies of the self-diffusion of glycerol molecules in a solution of heavy water-glycerol at two
concentrations x = 0.046 molar fractions and x = 0.055 mol. f. in the temperature range 2-10 °С by the method
of quasi-elastic scattering of slow neutrons are presented. The values of the total coefficient of self-diffusion
and its one-particle and collective components are obtained. Anomalous behavior has been revealed in their temperature dependence: at T = 3 °C and the solution concentration, especially at x = 0.046 mol. f., a deep minimum
is observed. Herewith. the lifetime of glycerol molecules in the vibrational state increases substantially. This can
be explained by the fact that glycerol molecules at a given temperature and concentration effectively bind water
molecules, forming complexes and thereby reducing their mobility. The change in the concentration of glycerol
molecules to 0.055 mol. f. leads to a sharp increase (by 40 %) in the intensity of diffusion processes.
Keywords: quasi-elastic scattering of slow neutrons, self-diffusion coefficient, single-particle and collective components of the coefficient of self-diffusion, clusterization. water, glycerol.
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Композиционный подход к описанию
твердорастворного упрочнения в бинарных растворах
с неограниченной растворимостью компонентов
Представлено академиком НАН Украины С.А. Фирстовым
Рассматривается новый подход к описанию упрочнения в бинарных твердых растворах с неограниченной
растворимостью компонентов, основанный на предположении об их композиционно-кластерном строении.
Предлагается выражение для концентрационной зависимости критического напряжения сдвига в неограниченных твердых растворах, в котором упрочнение при увеличении концентрации легирующего компонента пропорционально величине с(1 – с).
Ключевые слова: бинарные твердые растворы, композиционно-кластерное строение, критическое напряжение сдвига.

Упрочнение в бинарных твердых растворах достаточно подробно изучалось во многих исследованиях. К описанию природы такого упрочнения предложено несколько подходов
(Мотта—Набарро, Флейшера, Лабуша и др.), которые достаточно подробно проанализированы, например, в работах [1—3]. В общем виде зависимость твердорастворного упрочнения
от концентрации легирующего элемента может быть представлена как
∆τ(с) = αсn,

(1)

где ∆τ — критическое сопротивление сдвигу; с — концентрация легирующего элемента;
коэффициент α зависит от параметров модульно-размерного несоответствия атомов, образующих твердый раствор.
В зависимости от значений показателя степени n в (1) предлагаемые модели твердорастворного упрочнения условно можно разделить на три группы, где n равен 1 [4], 1/2 [5]
или 2/3 [6]. В соответствии с анализом, выполненным в [1 и др.], в области относительно
малых концентраций лучше выполняются модели с n = 1/2 или n = 2/3, а при переходе к
большим концентрациям — с n = 1. Поэтому при описании твердорастворного упрочнения в
широкой области концентраций, в том числе при неограниченной растворимости, исключая области “малых” концентраций, используется показатель, равный 1. Кроме того, по© С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, 2018
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скольку по мере увеличения концентрации легирующего элемента эффективность упрочнения понижается, достигая максимума при 50 %, согласно Зегеру [7] используется также
выражение
(2)

∆τ(с) = αс(1 − c).

Не обсуждая детали механизмов упрочнения, приводящих к столь различным зависимостям, отметим, что они получены для идеальных (однородных) твердых растворов.
В то же время реальные твердые растворы могут характеризоваться некоторой концентрационной неоднородностью. По этой причине ниже рассматривается новый подход к
описанию зависимости упрочнения в бинарных твердых растворах с неограниченной растворимостью компонентов от концентрации легирующего компонента, основанный на
предположении о композиционно-кластерном строении твердого раствора. Предлагается
выражение для концентрационной зависимости критического напряжения сдвига в неограниченных твердых растворах, в котором упрочнение при увеличении концентрации
легирующего компонента с пропорционально величине с(1 − с).
Композиционно-кластерное строение бинарных твердых растворов с неограниченной
растворимостью компонентов и их критическое напряжение сдвига. При рассмотрении
бинарных твердых растворов с неограниченной растворимостью компонентов можно предположить, что поскольку атомы легирующего элемента располагаются в сплаве неравномерно, то такой раствор можно представить как смесь участков (кластеров), обогащенных
компонентами А и В. Своеобразие такого “композита” состоит в том, что физически отсутствует четкая граница, разделяющая такие участки (рис. 1).
Логично предположить, что если с — концентрация легирующего компонента В, то
количество участков твердых растворов на основе элемента А пропорционально (1 − с), а
количество участков на основе компонента В пропорционально с. Тогда критическое напряжение сдвига твердого раствора τкр(с) будет связано с критическим напряжением твердых растворов на основе элементов А (τкр. Т.Р.А) и В (τкр. Т.Р.В) выражением
τкр(с) = τкр.Т.Р.А(1 – с) + τкр.Т.Р.В с.

(3)

С увеличением концентрации элемента В
упрочнение участков твердого раствора на основе компонента А τкр.Т.Р.А (с) будет возрастать
по закону
τкр.Т.Р.А (с) = τкр.А + α1с(1 – c),

(4)

а упрочнение участков твердого раствора на
основе компонента В τкр.Т.Р.В (с) –
τкр.Т.Р.В (с) = τкр.В + α2(1 – с)c,

(5)

Рис. 1. Схема композиционно-кластерного строения
— атомы элемента А;
бинарного твердого раствора.
— атомы элемента В
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Рис. 2. Экспериментальные концентрационные зависимости критического напряжения сдвига τкр(с) в
неограниченных твердых растворах систем Au—Ag [8], Cu—Au [9], Nb—Mo [10], V—Cr [11] и аналогичные зависимости для этих систем, рассчитанные согласно (6) (сплошные линии)

где τкр.А и τкр.В — критическое напряжение сдвига чистых компонентов А и В, а величины
α1 и α2 — коэффициенты упрочнения при образовании твердых растворов на основе компонентов А и В соответственно.
Выражение (3) можно переписать в виде
τкр(с) = [τкр.А +α1с(1−с)](1−с) + [τкр.В + α2(1 − с)с]с.

(6)

Очевидно, что при с = 0 критическое напряжение сдвига τкр(0) = τкр.А при с = 1 – τкр(1) =
= τкр.В, а при с = 0,5 — τкр(0,5) = 0,5(τкр.А + τкр.В) + 0,125(α1 + α2).
Формула (6) представляет собой полином третьей степени от концентрации с компонента В.
Теоретически рассчитанные и экспериментальные концентрационные зависимости
критического напряжения сдвига. Для сопоставления рассчитанных согласно (6) кривых
зависимостей критического напряжения сдвига от концентрации с экспериментальными
проведен анализ бинарных твердых растворов с ОЦК-кристаллической структурой —
Nb—Mo, V—Cr и с ГЦК-структурой – Au—Ag, Cu—Au.
На рис. 2 приведены экспериментальные концентрационные зависимости критического напряжения сдвига для монокристаллов систем Au—Ag [8], Cu—Au [9], Nb—Mo [10],
концентрационная зависимость касательного напряжения сдвига для поликристаллов системы V—Cr [11], а также рассчитанные согласно выражению (6) аналогичные зависимости
для этих систем. Для системы V—Cr экспериментальные данные твердости по Роквеллу
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[11] были пересчитаны с использованием таблиц [12] в твердость по Виккерсу, а затем с использованием соотношения Тэйбора между твердостью и напряжением течения (σ0,2 = H/3)
[13] — в напряжение течения σ0,2 и в критическое сопротивление сдвигу τкр = σ0,2/2.
Используемые для построения теоретической зависимости значения коэффициентов
α1 и α2, а также критическое напряжение сдвига чистых компонентов τкр.А и τкр.В для указанных систем представлены в таблице. Коэффициенты α1 и α2 рассчитывались, как первые производные экспериментальной зависимости критического напряжения сдвига от
концентрации в начальной и конечной точках, а затем несколько уточнялись для получения наилучшего совпадения по критерию анализа среднеквадратичных отклонений экспериментальных данных от рассчитанных согласно (6). Такое “уточнение” необходимо, так
как попытка описать одной зависимостью всю кривую предполагает выполнение при всех
концентрациях легирующего элемента одного(!) механизма твердорастворного упрочнения, однако, как обсуждалось выше, зависимость (1) при малых концентрациях лучше выполняется с показателем степени n = 1/2 и n = 2/3, а при увеличении концентрации легирующего элемента — с n = 1. По этой причине, например, для ГЦК-системы Au—Ag,
для которой имеется наиболее подробная экспериментальная зависимость, при неучете
относительно малых концентраций среднеквадратичные отклонения становятся минимальными. Можно также предложить схему определения критической концентрации легирующего элемента, при которой имеет место изменение механизма твердорастворного упрочнения, из пересечения зависимостей (1) с показателями степени n = 1 и, например, с n = 1/2.
Кроме того, как видно из таблицы, значения коэффициентов α1, α2 и критических напряжений сдвига в ОЦК-твердых растворах значительно выше, чем в ГЦК. Такое различие может быть обусловлено разной величиной напряжения Пайерлса—Набарро в
ОЦК- и ГЦК-структурах. Как известно [14], ОЦК-металлы в сравнении с ГЦК-металлами отличаются более высоким уровнем барьеров Пайерлса—Набарро, термически активируемое преодоление которых дислокацией при комнатной температуре и ниже в значительной степени определяет величину критического напряжения сдвига. В этой же температурной области в ОЦК-металлах наблюдается так называемое разупрочнение при
легировании: уменьшение критического напряжения сдвига при добавлении небольшого
количества легирующего элемента. Как видно из рис. 2, в, в системе V—Cr для экспериментальных данных наблюдается отклонение от куполообразной зависимости, предсказываемой выражением (6), что может быть обусловлено указанным эффектом [15 и др.].
В чистых ГЦК-металлах барьеры ПайерлЗначения критического напряжения сдвига
са низки и температурно-скоростная за- чистых компонентов τ
кр.А и τкр.В
висимость критического напряжения сдви- и коэффициентов α и α для твердых растворов
1
2
га контролируется пересечением дислока- Au—Ag, Cu—Au, Nb—Mo и V—Cr
ций “леса”, а при легировании, очевидно,
Твердый
τкр.А,
τкр.В,
α2
α1
повышение сил трения обусловлено взаираствор
МПа
МПа
модействием дислокаций с примесными
Au—Ag
0,91
0,6
17,75
16,6
атомами. В системах Au—Ag, Cu—Au раCu—Au
0,5
0,76
17,7
18
зупрочнение не наблюдается, поэтому заNb—Mo
61
109
918
972
висимость имеет вид простой куполообV—Cr
195
180
2115
2075
разной кривой.
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Таким образом, некоторое отклонение от зависимости (6) при малых концентрациях
возможно за счет изменения механизма твердорастворного упрочнения, а для ОЦК-механизма еще и за счет механизма разупрочнения при легировании, поэтому необходимо некоторое уточнение коэффициентов α1 и α2 по критерию анализа среднеквадратичных отклонений экспериментальных данных от рассчитанных.
Как видно из рис. 2, рассчитанные согласно (6) с использованием приведенных в таблице значений коэффициентов α1 и α2 теоретические кривые хорошо описывают экспериментальные данные. При этом начальные и конечные участки экспериментальных кривых с достаточной точностью могут быть описаны уравнениями (4) и (5).
В заключение подчеркнем, что в работе предложен новый подход к рассмотрению
строения бинарного твердого раствора с неограниченной растворимостью компонентов как
композита, состоящего из областей (кластеров) твердых растворов на основе входящих в
него компонентов, четкая граница между которыми отсутствует.
На основе представлений о композиционно-кластерном строении получено уравнение,
описывающее концентрационную зависимость критического напряжения сдвига в неограниченных бинарных твердых растворах. Для получения параметров такого уравнения достаточно взять из эксперимента первые производные зависимости критического напряжения сдвига от концентрации в начальной и конечной точках концентрационных зависимостей, а затем несколько уточнить их для получения наилучшего совпадения по критерию
анализа среднеквадратичных отклонений экспериментальных данных от рассчитанных.
Такое уточнение необходимо, так как при малых концентрациях возможны некоторые отклонения от предложенной теоретической зависимости за счет изменения механизма твердорастворного упрочнения, а для ОЦК-твердых растворов еще и за счет разупрочнения при
легировании.
Рассчитанные концентрационные зависимости критического напряжения сдвига для
изученных ОЦК- и ГЦК-твердых бинарных растворов с неограниченной растворимостью
компонентов хорошо согласуются с экспериментальными данными.
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КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ
ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ В БІНАРНИХ РОЗЧИНАХ
З НЕОБМЕЖЕНОЮ РОЗЧИННІСТЮ КОМПОНЕНТІВ
Розглядається новий підхід до опису зміцнення в бінарних твердих розчинах з необмеженою розчинністю
компонентів, що базується на припущенні про їх композиційно-кластерну будову. Пропонується вираз
для концентраційної залежності критичного напруження зсуву в необмежених твердих розчинах, в якому
зміцнення зі збільшенням концентрації легуючого компонента пропорційно величині с(1−с).
Ключові слова: бінарні тверді розчини, композиційно-кластерна будова, критичне напруження зсуву.
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A СOMPOSITION-BASED APPROACH TO THE DESCRIPTION
OF THE SOLID-SOLUTION HARDENING IN BINARY SOLUTIONS
WITH UNRESTRICTED SOLUBILITY OF COMPONENTS
A new approach based on the assumption of a composition-cluster structure to the description of the hardening
in binary solid solutions with unrestricted solubility of components is considered. An expression is proposed for
the concentration dependence of the critical shear stress in unbounded solids, in which the hardening with
increasing the concentration of a doping component is proportional to the value of c(1−c).
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До теорії пружних і в’язкопружних
сейсмічних хвиль, що поширюються
в шаруватій земній товщі
Застосовано прямий метод механіки в дослідженні проходження і відбиття зсувної хвилі при її поширенні
через скінченну кількість грунтових шарів з різними товщинами і реологічними властивостями. Механічні
властивості грунтових шарів описано гуковою та стандартною реологічною моделями. Отримані явні
формули для обчислення хвильового числа і коефіцієнта затухання гармонічної SH-хвилі. Затухання хвилі
вивчено за двома варіантами: затухання за просторовою координатою і затухання з часом. Отримані результати можна вважати певним продовженням класичних робіт проф. Саваренського (Росія) в області
пружних сейсмічних хвиль і проф. Степанишина (США) в області в’язкопружних сейсмічних хвиль.
Ключові слова: багатошарова ґрунтова товща, пружна і реологічна моделі, зсувна плоска хвиля, затухання
хвилі, коливання на поверхні ґрунту.

Наука про хвилі в матеріалах виділяє сейсмічні хвилі в окремий розділ, що спричинено
трьома основними особливостями цих хвиль: 1) середовище, в якому поширюються сейсмічні хвилі, є товщею Землі; 2) сейсмічні хвилі є хвилями з малими значеннями частоти;
3) джерелом виникнення сейсмічних хвиль є землетруси, виверження вулканів, рух магми
в Землі, великі природні зсуви ґрунту чи великі антропогенні (спричинені людською діяльністю) вибухи. Середовище поширення сейсмічних хвиль звичайно вважається здатним до деформування (матеріалом), і для його моделювання застосовуються різні моделі
деформування матеріалів, серед яких найчастіше вибирають модель пружного деформування. Тому для аналізу сейсмічних хвиль важливо знати фізичні характеристики різних
компонентів земної товщі — ґрунтів, гірських порід тощо. В моделі пружного деформування це означає знання густини і пружних постійних. Історично аналіз сейсмічних хвиль проводився в рамках теорії пружності, яка оперує з такими видами пружних хвиль, як об’ємні
хвилі, плоскі хвилі, поверхневі хвилі. Найчастіше приймається, що джерело сейсмічних
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хвиль є локалізованим і генерує сферичні хвилі. Однак коли предмет вивчення сейсмічних
хвиль досить віддалений від джерела, то хвилі вважають плоскими. Тому плоскі хвилі
займають значну частину науки про сейсмічні хвилі.
Це повідомлення присвячене теоретичному аналізу поширення плоскої горизонтально
поляризованої гармонічної хвилі (SH-хвилі) зі скельного ґрунту через ґрунтові шари до поверхні Землі. Такий аналіз дає в результаті формули для обчислення коливань поверхні
Землі і необхідних коефіцієнтів відбиття та проходження хвиль через границі між елементами системи “скельний масив — ґрунтові шари — атмосфера”. Знання про коливання поверхні Землі внаслідок приходу сейсмічної SH-хвилі є необхідним компонентом сейсмічного мікрорайонування будівельних майданчиків. Тому важливість теоретичного обґрунтування для даних про коливання поверхні Землі є очевидною [1—8].
Перша частина повідомлення містить певне розширення класичного підходу і кінцевих
результатів Саваренського в області пружних сейсмічних хвиль [4]. Тут розглянуто п’ять
варіантів аналізу пружної класичної і сейсмічної лінійної гармонічної SH-хвилі: двокомпонентну пружну систему “верхній півпростір — нижній півпростір” з плоскою границею розділу; трикомпонентну пружну систему “верхній півпростір — шар — нижній півпростір”;
трикомпонентну систему “атмосфера — пружний ґрунтовий шар — пружний скельний масив”; (N + 2) -компонентну пружну систему “верхній півпростір — N шарів — нижній півпростір”; (N + 2) -компонентну систему “атмосфера — N пружних ґрунтових шарів — пружний скельний масив”.
Друга частина повідомлення містить певне розширення класичного підходу і кінцевих
результатів Степанишина в області в’язкопружних сейсмічних хвиль [8]. В ній використана
реологічна стандартна (в’язкопружна триелементна) модель деформування ґрунту і проаналізована сейсмічна гармонічна SH-хвиля в трикомпонентній системі “атмосфера — в’язкопружний ґрунтовий шар — пружний скельний масив” та в (N + 2) -компонентній системі
“атмосфера — N в’язкопружних ґрунтових шарів — пружний скельний масив”.
1. До теорії пружних сейсмічних гармонічних SH-хвиль. У найпростішій класичній
задачі механіки з аналізу сейсмічної SH-хвилі вважається, що хвиля поширюється в двокомпонентній пружній системі “верхній півпростір z > 0 — нижній півпростір z < 0” з границею розділу z = 0 у вигляді площини Oxy. Таку тривимірну задачу
звичайно зводять до
r
двовимірної, припускаючи, що хвильовий вектор має вигляд k = (k1, 0, k3 ) або, якщо ввести поняття кута падіння хвилі
r на границю розділу θ як кута між напрямком хвилі і вертикальною координатою z , k = (k sin θ, 0, k cos θ) . Тоді залежністю від координати y можна
знехтувати і вважати задачу плоскою. В площині всі параметри, що належать до верхньої
півплощини ∞  z  0 , позначаются індексом 1 і ті параметри, що належать до нижньої півплощини −∞  z  0 , позначаються індексом 2. Припускається, що кожна півплощина має
свої фізичні властивості лінійно пружного ізотропного матеріалу (в даному випадку — модуль зсуву µ α і густину ρα (α = 1; 2) ) і хвиля поширюється знизу вверх — з нижньої півплощини до верхньої і зліва направо. У цьому разі падаюча на лінію розділу хвиля може бути
представлена у вигляді (тут і далі у зміщенні в напрямку Oy пропущено індекс 2)
u2(inc) ( x , z, θ2 , t ) = A2e i[(k2 sin θ2 ) x + (k2 cos θ2 ) z −ωt ] ,

(1)

де всі параметри вважаються відомими, включаючи кут падіння хвилі θ2 .
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При переході через лінію розділу хвиля (1) розділяється на дві — одна відбивається
симетрично від лінії розділу (тобто під відомим кутом (−θ2 ) ) і поширюється з невідомою амплітудою, інша продовжує поширення у верхній півплощині 1 під невідомим кутом
(заломлюється) і з невідомою амплітудою.
Звичайно ці хвилі записуються таким чином:
відбита хвиля
u2(inc) ( x , z, θ2 , t ) = VA2e i [(k2 sin θ2 ) x − (k2 cos θ2 ) z −ωt ] ,

(2)

заломлена хвиля
u1(inc) ( x , z, θ1, t ) = WA2e i [(k1 sin θ1 ) x + (k1 cos θ1 ) z −ωt ] .

(3)

Тут введені стандартні і поки що невідомі постійні коефіцієнти перед амплітудами, що
характеризують границю — коефіцієнт відбиття V як відношення амплітуд відбитої VA2
і падаючої A2 хвиль і коефіцієнт прозорості (пропускання) W як відношення амплітуд
заломленої WA2 і падаючої A2 хвиль.
Для знаходження невідомих величин θ1, V , W використовуються граничні умови повного механічного контакту на лінії розділу — рівність зміщень і зсувних напружень (в умовах поля зміщень (1) відмінним від нуля є лише зсувне напруження σ yz = µ(∂u ∂z )):
u2(inc) ( x , 0, t ) + u2(ref ) ( x , 0, t ) = u1(tra ) ( x , 0, t ),

(4)

σ yz (2inc) ( x , 0, t ) + σ yz (2ref ) ( x , 0, t ) = σ yz (1tra ) ( x , 0, t ),

(5)

або умова (4)
A2e i [(k2 sin θ2 ) x + (k2 cos θ2 )( z = 0)−ωt ] + VA2e i [(k2 sin θ2 ) x − (k2 cos θ2 )( z = 0)−ωt ] = WA2e i [(k1 sin θ1 ) x + (k1 cos θ1

x − ( k2 cos θ2 )( z = 0)−ωt ]

= WA2e i [(k1 sin θ1 ) x + (k1 cos θ1 )( z = 0)−ωt ] ,
(1 + V )e i (k2 sin θ2 ) x = We i (k1 sin θ1 ) x ,

(6)

умова (5)
σ yz = µ ∂u ∂z = µ (∂ ∂z )Ae i [(k sin θ) x + (k cos θ) z −ωt ]= iµ k cos θ⋅ u ,
(µ 2 k2 cos θ2 ) (1 − V )e i (k2 sin θ2 ) x = (µ1k1 cos θ1 )We i (k1 sin θ1 ) x .

(7)

Умова (6) виконується, коли виконується закон заломлення Снелля
k2 sin θ2 = k1 sin θ1

(8)

і рівність 1 + V = W . Вважається, що формули
V=

µ 2 k2 cos θ2 − µ1k1 cos θ1
2µ 2 k2 cos θ2
, W=
µ 2 k2 cos θ2 + µ1k1 cos θ1
µ 2 k2 cos θ2 + µ1k1 cos θ1

(9)

завершують аналіз задачі про поширення гармонічної SH-хвилі в двокомпонентній пружній системі “верхня півплощина — нижня півплощина”.
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Проведений аналіз трикомпонентної пружної системи “верхній півпростір — шар —
нижній півпростір”, трикомпонентної системи “атмосфера — пружний ґрунтовий шар —
пружний скельний масив”, (N + 2) -компонентної пружної системи “верхній півпростір —
N шарів — нижній півпростір” складають основу для розв’язування задачі про (N + 2) -компонентну систему “атмосфера — N пружних ґрунтових шарів — пружний скельний масив”.
Слід зазначити, що моделювання ґрунтової товщі над скельним масивом одним шаром
є суттєвим спрощенням реальної ситуації, коли шарів багато і вони різняться за товщиною і літологічним складом та, відповідно, за фізичними властивостями. Тому переважно
ґрунтову товщу моделюють певним (для різних місцевостей різним) скінченним числом
шарів з відмінними між собою товщинами (потужностями) густиною та реологічними властивостями.
Також треба нагадати, що в задачі про сейсмічні хвилі враховується відмінність від
класичної задачі як у частині термінології, так і самої постановки задачі саме через розгляд сейсмічної хвилі. Зокрема, верхньою компонентою системи є атмосфера, що характерно для сейсмічних хвиль у товщі ґрунтових порід, які виявляються на поверхні Землі під
час сейсмічної активності (землетруси і т. п.). Вважається, що атмосфера відбиває хвилю
назад у ґрунтовий шар (частина енергії хвилі переходить у коливання покрівлі шару). Також
верхню частину грунтового шару називають покрівлею, а нижню — підошвою, нижній півпростір називають підстеляючим скельним масивом.
Постановка задачі про (N + 2) -компонентну систему є такою: хвиля поширюється з підстеляючого скельного масиву під заданим кутом до площини розділу між масивом і першим
шаром. Позначимо всі параметри масиву індексом (N + 2) , параметри шарів — індексами
від (N + 1) до 2, атмосфери — індексом 1. Необхідно знайти параметри хвилі, яка прийде на
поверхню Землі.
Тут виникає нова ситуація, коли у верхньому шарі кожна відбита від покрівлі в підошву
хвиля формує нову хвилю в нижньому шарі, яка відбивається нескінченну кількість разів
від підошви цього шару до його покрівлі і назад, але при цьому при кожному приході до
границі з масивом формується нова пропущена хвиля в масиві і при кожному приході до
границі з верхнім шаром формується нова пропущена у верхній шар хвиля. Цей процес є
нескінченним і на кожному кроці якась частина енергії з верхнього шару передається назад
у скельний масив.
Вказана вище процедура прямого підходу механіки дає такий результат: при взаємодії з
N границями z = hN −1, …, z = h2 без врахування багатократного відбиття хвиль в ґрунтових
шарах падаюча зі скельного масиву хвиля
u( N + 2)(inc) ( x , z, θ N + 2 , t ) = AN + 2e i [(kN + 2 sin θN + 2 ) x + (kN + 2 cos θN + 2 ) z −ωt ]
трансформується на поверхні Землі у коливання
u ( x , z, t ) = 2W2 LWN +1 AN + 2 cos[(k2 sin θ2 ) x − ωt ]cos(k2 h cos θ2 ).

(10)

Формула для знаходження поля зміщень в скельному масиві така:
uN + 2 ( x , z, θ N + 2 , t ) = AN + 2e i [(kN + 2 sin θN + 2 ) x −ωt ] (e i (kN + 2 cos θN + 2 ) z + VN +1e − i (kN + 2 cos θN + 2 ) z ). (11)
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Зазначимо, що останні дві формули описують основні характеристики, які потрібно
знати в результаті розв’язування задачі про сейсмічну гармонічну SH-хвилю в (N + 2) -компонентній системі “атмосфера — N пружних ґрунтових шарів — пружний скельний масив”.
Треба зазначити, що припущення про пружне деформування шарів є спрощенням реальної ситуації, шари при деформуванні поводять себе як реологічні тіла. Тому далі розглянемо узагальнення отриманих формул на випадок, коли деформування скельного ґрунту і ґрунтових шарів відбувається за реологічними законами.
2. До теорії в’язкопружних сейсмічних гармонічних SH-хвиль. Далі аналіз обмежено
стандартною реологічною моделлю. Але слід нагадати, що задача поширення SH-хвилі в
рамках лінійної теорії в’язкопружності є класичною. Оскільки будь-яка одновимірна гармонічна хвиля зміщення має вигляд u( x , t ) = u o e i (kx −ωt ), тобто з часом відбуваються коливання з частотою ω , то загальноприйнятий метод отримання рівняння поширення такої
хвилі в теорії в’язкопружності використовує так звані комплексні модулі. Вони вводяться
на основі представлення рівняння руху, яке в теорії в’язкопружності отримують з використанням інтегрального в’язкопружного оператора заміною в рівнянні теорії пружності
пружного модуля на цей оператор.
Але для простих моделей, до яких належить стандартна модель, можна застосувати прямий підхід. На першому кроці цього підходу використовується факт, що будь-який одновимірний рух для будь-якої залежності напруження від деформації (конкретно, як для
пружного закону деформування, так і для в’язкопружного закону) описується рівнянням
ρ(∂ 2u ∂t 2 ) = (∂σ ∂x ). Далі прямий підхід полягає у підстановці конститутивного закону для
стандартної моделі в це рівняння. Такий підхід уможливлює пряме обчислення параметрів
плоскої гармонічної SH-хвилі зміщення, саме яка є предметом аналізу.
Представлення хвилі у цьому випадку використовує поняття постійної амплітуди A ,
дійсного хвильового числа k та коефіцієнта релаксації γ > 0 :
u( x , t ) = Ae −γx − i(kx −ωt ) .

(12)

У стандартній моделі рівняння зв’язку між напруженням і деформацією (конститутивне
рівняння) має вигляд звичайного диференціального рівняння 1-го порядку з постійними
коефіцієнтами:
ηK
µ η
µ µ
σ& (t ) + σ (t ) = S K ε& (t ) + S K ε (t ) ,
µK + µS
µK + µS
µK + µS

яке звичайно записують у вигляді
nσ& (t ) + σ(t ) = Enε& (t ) + H ε(t ) ,

(13)

де E = µ S — миттєвий модуль пружності, H = µ S µ K /(µ K + µ S ) < E — тривалий модуль
пружності, n = ηK /(µ K + µ S ) — час релаксації.
Якщо в (13) ввести модуль зсуву µ (µ 0 = E , µ ∞ = H ) , то отримаємо рівняння
n

∂2u
∂3u
∂3u
∂2u
∂σ
∂2u
∂u
або ρ 2 + nρ 3 = µ 0 n 2 + µ ∞ 2 .
+ σ = µ0 n
+ µ∞
∂t
∂x ∂t
∂x
∂t
∂t
∂x ∂t
∂x
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Зауважимо, що це не найпростіше хвильове рівняння, яким описується пружна SHхвиля — воно містить додатково два члени третього порядку.
При вивченні гармонічних хвиль, які описує реологічне рівняння (14), можливі два випадки. У першому випадку вважається, що хвиля затухає за просторовою координатою і має
вигляд (12) u( x , t ) = Ae −γx − i(kx −ωt ) . Другий випадок розглядає затухання за часом і тоді хвиля має інший вигляд:
u( x , t ) = Ae i[kx −(ω+ iα )t ] .

(15)

Почнемо з випадку 1 і перевіримо, чи має рівняння (14) розв’язок у вигляді хвилі (12).
Для цього підставляємо (12) в (14) і отримуємо рівняння зв’язку між хвильовим числом і
коефіцієнтом затухання:
[(vTo )−2 ω 2 + (µ ∞ /µ 0 ) (γ 2 − k 2 ) − 2nωγ k] +
+ i [n(vTo )−2 ω 3 + nω (γ 2 − k 2 ) + 2(µ ∞ /µ 0 )γk] = 0, vTo = µ 0 ρ .

(16)

З рівності уявної частини цього рівняння нулеві отримуємо значення γ через k з врахуванням позначення (µ 0 /µ ∞ ) = (vTo2 )/(vT∞ 2 ) = m :
γ=−



v2  
1 
1 ∓ 1 + (nω)2 m 2  1 − oT2   .
nvT m 
 vT  



(17)

Отже, в стандартній моделі затухання визначається не лише коефіцієнтом затухання і
початковою фазовою швидкістю, але додатково відношенням миттєвого модуля до тривалого модуля і миттєвої швидкості хвилі до актуальної швидкості.
Підстановка (12) в дійсну частину рівняння (14) дає формулу для визначення фазової
швидкості:
(vT )2 =

2(vTo )2 
1 + (m 2 − 1)
2
(nmω) 


1  
2
×
(nmω) 1 +
2  
 (nmω)  




(m 2 − 1)2
.
× 1 ± 1 +

(nmω)2 {[1 + (1/(nmω)2 )] + (m 2 − 1)}2 


(18)

Можливо, найбільш важливим висновком з отриманих формул щодо швидкості хвилі і
її затухання для подальшого аналізу сейсмічних хвиль є те, що ці характеристики хвилі в
окремо взятому шарі ґрунту є різними для різних частот, що не узгоджується з загальноприйнятим припущенням про їх постійне значення в окремо взятому шарі ґрунту.
Розглянемо випадок 2, коли гармонічна хвиля затухає з часом і має вигляд (15).
Підстановка представлення (15) у рівняння (14) дає рівняння зв’язку між хвильовим числом і коефіцієнтом затухання:
(vT∞ 2 − vTo2 nα) k 2 − ω 2 + α 2 + (3ω 2 + α 2 ) nα − iω [2α + n (ω 2 + 3α 2 ) − vTo2 nk 2 ] = 0 .
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З цього рівняння отримується кубічне рівняння для коефіцієнта затухання α :
o2
∞2
 3v ∞ 2 − v o2 
 v ∞ 2 + ω 2 n2 vTo2 
2 vT − vT
α 3 −  T o2 T  α 2 −  T
α
+
ω
=0,

2nvTo2
n2 vTo2
 2nvT




(19)

яке розв’язується стандартним способом і в якому всі коефіцієнти — дійсні величини і виражаються через відомі параметри реологічної моделі і частоту хвилі.
При відомому коефіцієнті затухання швидкість хвилі визначається за формулою
vT = vTo nω 2 (nω 2 + 2α + 3nα 2 ) .
Перевагою в застосуванні стандартної реологічної моделі до аналізу сейсмічних хвиль
можна вважати можливість аналітично порахувати характеристики хвилі. Для кожного
шару треба знати три константи стандартної моделі (миттєвий модуль, тривалий модуль,
час релаксації) і параметри хвилі на вході в шар (амплітуду, кут падіння, частоту, коефіцієнт
затухання). Константи стандартної моделі визначаються зі стандартних (регламентованих)
дослідів на повзучість зразків при зсуві.
Розглянемо сейсмічну гармонічну SH-хвилю в трикомпонентній системі “атмосфера —
в’язкопружний ґрунтовий шар — пружний скельний масив”, яка є базовою для досліджуваної далі більш складної задачі. Виберемо варіант затухання за просторовою координатою
і припустимо, що хвиля, яка падає під відомим кутом у напрямку знизу вверх і зліва направо
з пружного скельного масиву на підошву в’язкопружного ґрунтового шару z = 0 має вигляд
u2(inc) ( x , z, θ2 , t ) = A2e i [(k2 sin θ2 ) x + (k2 cos θ2 ) z −ωt ],

(20)

де всі параметри вважаються відомими. При переході через підошву ця хвиля розділяється
на відбиту пружну хвилю u2(ref ) ( x , z, θ2 , t ) = V1 A2e i [(k2 sin θ2 ) x − (k2 cos θ2 ) z −ωt ] і заломлену в’язкопружну хвилю u1(tra ) ( x , z, θ2 , t ) = W1 A2e i [(k1 sin θ1 ) x + ((k1 + iγ )cos θ1 ) z −ωt ] .
Далі слід розглядати дві хвилі, які генеруються в шарі і які вже є в’язкопружними: заломлена хвиля (20) і відбита від атмосфери хвиля
u1(ref ) ( x , z, θ1, t ) = V0W1 A2e i [(k1 sin θ1 ) x − ((k1 + iγ )cos θ1 ) z −ωt ].
Ці хвилі створюють поле зміщень, яке на границі з атмосферою є таким:
u1( x , h, θ1, t ) = W1 A2e i [(k1 sin θ1 ) x −ωt ] (e −γ 1h cos θ1 e ihk1 cos θ1 + V0 e γ 1h cos θ1 e − ihk1 cos θ1 ).

(21)

Для знаходження невідомих величин θ1, V1, W1, V0 використовуються граничні умови
повного механічного контакту на лініях розділу — рівність зміщень і зсувних напружень
при z = 0 і рівність нулеві зсувних напружень при z = h .
У результаті отримуємо вираз для коефіцієнтів V0 , V1, W1 :
V0 = e2ih (k1 + iγ 1 )cos θ1 або V0 = e −2 γ 1 cos θ1h cos(2k1h cos θ1 ) .
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W1 =

V1 =

2(µ 2 k2 cos θ2 )
2 k1 cos θ1h

(µ 2 k2 cos θ2 ) (1 + e

cos(2γ 1 cos θ1h)) +


2 k1 cos θ1h
iϕ1
∞
cos(2γ 1 cos θ1h))
 +(e M z1µ1 cos θ1 ) (1 − e
(µ 2 k2 cos θ2 ) (1 + e2k1 cos θ1h cos(2γ 1 cos θ1h)) −



2 k1 cos θ1h
iϕ1
∞
cos(2γ 1 cos θ1h))
 −(e M z1µ1 cos θ1 ) (1 − e
(µ 2 k2 cos θ2 ) (1 + e2k1 cos θ1h cos(2γ 1 cos θ1h)) +



2 k1 cos θ1h
iϕ1
∞
cos(2γ 1 cos θ1h))
 +(e M z1µ1 cos θ1 ) (1 − e

(23)

,

.

(24)

Зауважимо, що кут заломлення в шарі змінюється зі зміною частоти, тому що хвильове
число у в’язкопружному шарі залежить від частоти хвилі.
Таким чином, формули (21)—(24) дають розв’язок задачі про поширення гармонічної
SH-хвилі в трикомпонентній пружній системі “атмосфера — в’язкопружний ґрунтовий шар
— пружний скельний масив” за умови, що деформування в’язкопружного шару описується
стандартною моделлю і затухання хвилі враховується за варіантом 1.
Отже, в’язкопружність деформування ґрунтового шару виявляється в зміні амплітуди
коливань, яка вже залежить від способу затухання хвилі, зсуву за фазою, параметрів стандартної реологічної моделі (миттєвого і тривалого модулів пружності та часу релаксації),
кутів падіння хвилі і товщини шару.
З отриманих формул випливає, що відповідні формули для випадку максимального
врахування відбиття хвиль у задачі, де шар є в’язкопружним, можуть бути записані з міркувань аналогії:
пружний масив з пружним шаром зверху
u2 ( x , z, θ2 , t ) = [e i (k2 cos θ2 ) z + (V1 + ((W1 )2 /(1 − V1 )))e − i (k1 cos θ1 ) z ]A2e i [(k2 sin θ2 ) x −ωt ] ,
поверхня в’язкопружного шару
u1( x , h, θ1, t ) =

W1
A2e i [(k1 sin θ1 ) x −ωt ] (e −γ 1h cos θ1 e ihk1 cos θ1 + V0 e γ 1h cos θ1 e − ihk1 cos θ1 ).
1 − V0V1

Слід звернути увагу на те, що в системі “атмосфера — пружний ґрунтовий шар — пружний скельний масив” немає механізму повернення хвиль як з атмосфери, так і з масиву.
Тому багатократне відбиття хвиль у в’язкопружному ґрунтовому шарі може бути враховане
повністю.
Далі розглянемо сейсмічну гармонічну SH-хвилю в (N + 2) -компонентній системі “атмосфера — N в’язкопружних ґрунтових шарів — пружний скельний масив”. Повторення
методики, апробованої на попередній задачі, дає такі результати:
VN = e
×

72

i[(( k( N +1) cos θ ( N +1) − kN cos θ N ))−( γ ( N +1) cos θ ( N +1) −γ N cos θ N )]hN +1 + i (ϕ N +1 −ϕ N )

×

i ϕ N +1
[(e iϕ N M zN µ ∞
M z( N +1) µ ∞
N cos θ N ) − (e
N +1 cos θ N +1 ) e

2[(( ikN −γ N )cos θ ( N ) )hN +1 + iϕ N ]

i ϕ N +1
[(e iϕ N M zN µ ∞
M z( N +1) µ ∞
N cos θ N ) + (e
N +1 cos θ N +1 ) e

2[(( ikN −γ N )cos θ ( N ) )hN +1 + iϕ N ]

]

,

(25)

]
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WN = e

i [(( k( N +1) cos θ ( N +1) − kN cos θ N ))−( γ ( N +1) cos θ ( N +1) −γ N cos θ N )]hN +1 + i (ϕ N +1 −ϕ N )

2(e

×
[(e

iϕ N

M zN µ ∞
N

V3 = e
×

i ϕ N +1

×

M z( N +1) µ ∞
N +1 cos θ N +1 )

2[(( ikN −γ N )cos θ ( N ) ) hN +1 + iϕ N ]
M z( N +1) µ ∞
]
N +1 cos θ N +1 )e

i [(( k4 cos θ 4 − k3 cos θ3 ))−( γ 4 cos θ 4 −γ 3 cos θ3 )]h4 + i (ϕ4 −ϕ3 )

2[(( ik3 −γ 3 )cos θ3 )h4 + iϕ3 ]
iϕ 4
M z 4µ∞
[(e iϕ3 M z 3 µ ∞
]
3 cos θ3 ) + (e
4 cos θ4 )e
i [(( k4 cos θ 4 − k3 cos θ3 ))−( γ 4 cos θ 4 − γ 3 cos θ3 )]h4 + i (ϕ4 −ϕ3 )

,

(26)

×

2[(( ik3 −γ 3 )cos θ3 )h4 + iϕ3 ]
iϕ 4
M z 4µ∞
[(e iϕ3 M z 3 µ ∞
]
3 cos θ3 ) − (e
4 cos θ4 )e

W3 = e
×

cos θ N ) + (e

i ϕ N +1

,

(27)

.

(28)

×

2(e iϕ4 M z 4 µ ∞
4 cos θ4 )
2[(( ik3 −γ 3 )cos θ3 )h4 + iϕ3 ]
iϕ 4
M z 4µ∞
[(e iϕ3 M z 3 µ ∞
]
3 cos θ3 ) + (e
4 cos θ4 )e

Верхній шар, який межує з атмосферою, потребує аналізу чотирьох в’язкопружних
хвиль, що характерно для всіх розглянутих задач про сейсмічні SH-хвилі, коли верхньою
компонентою системи є атмосфера. Остаточні формули для верхнього шару з товщиною
h2 такі:
W2 =

2(e iϕ3 M z 3 µ ∞
3 cos θ3 ) e

V2 = e
×

i [(( k3 cos θ 3 − k2 cos θ2 ))−( γ 3 cos θ3 −γ 2 cos θ2 )]h3 + i (ϕ3 −ϕ2 )

iϕ 3
[(e iϕ2 M z 2µ ∞
M z 3µ∞
2 cos θ2 ) + (e
3 cos θ3 ) e

i [(( k3 cos θ 3 − k2 cos θ2 ))−( γ 3 cos θ3 −γ 2 cos θ2 )]h3 + i (ϕ3 −ϕ2 )

iϕ 3
[(e iϕ2 M z 2µ ∞
M z 3µ∞
2 cos θ2 ) − (e
3 cos θ3 ) e

[(e

2[(( ik2 −γ 2 )cos θ 2 ) h3 + iϕ2 ]

iϕ 2

iϕ 3
M z 2µ ∞
M z 3µ∞
2 cos θ2 ) + (e
3 cos θ3 ) e

]

,

(29)

×

2[(( ik2 −γ 2 )cos θ 2 )h3 + iϕ2 ]
2[(( ik2 −γ 2 )cos θ 2 )h3 + iϕ2 ]

].

(30)

]

Основна формула — формула для коливань на поверхні Землі — є такою:
u2 ( x , h2 , t ) = 2W2 LWN +1 AN + 2e −γ 2h2 cos θ2 cos(h2 k2 cos θ2 )cos[(k2 sin θ2 ) x − ωt ] .

(31)

Таким чином, отримані формули дають розв’язок задачі про гармонічні SH-хвилі в
(N + 2)-компонентній системі “атмосфера — N в’язкопружних ґрунтових шарів — пружний
скельний масив” за умови, що деформування шарів описується стандартною реологічною
моделлю з відмінними між собою реологічними постійними і багатократне відбиття хвиль
не враховується. При цьому розглядаються два варіанти затухання хвилі в шарі. Формули
для кожного варіанту можна поділити на три групи. Перша містить формули для обчислення швидкості хвилі і коефіцієнта її затухання. Тут у варіанті 1 формули дещо простіші. Друга
група стосується коефіцієнтів відбиття і прозорості. Тут уже варіант 2 описується дещо простішими формулами. Третя група включає формули для хвиль в скельному масиві і коливання на поверхні Землі. Ці формули фактично ідентичні для обох варіантів.
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Насамкінець зазначимо, що постановка задачі як задачі механіки передбачає, що півпростори і шари деформуються за певними законами і геометрична картина така, що всі
границі між шарами є площинами. Також приймається, що на границях виконуються умови повного механічного контакту (рівність зміщень і напружень). Хвиля у цьому повідомленні називається сейсмічною через дві обставини – хвиля поширюється у нижньому півпросторі під заданим кутом до площини розділу цього півпростору з першим знизу ґрунтовим шаром (що відповідає реальній ситуації щодо сейсмічної хвилі в скельному масиві) і
верхній півпростір вважається середовищем, у якому хвиля не поширюється (що відповідає
реальній ситуації, коли хвиля приходить з останнього ґрунтового (верхнього) шару на поверхню Землі і верхній півпростір є атмосферою).
Загальний висновок з проведеного дослідження є таким, що застосована процедура
розв’язування не формалізована і на всіх кроках виявляє фізичний зміст і математичну прозорість. Отримані алгебраїчні формули для коливань на поверхні Землі і сукупної хвилі в
скельному масиві є простими і придатними для комп’ютерного моделювання. Показана
придатність стандартної реологічної моделі деформування шарів до простого математичного опису затухання амплітуди хвильового руху, яке реально існує при поширенні хвилі в
ґрунтових шарах.
Перспективність викладеного підходу може виявитися при його застосуванні у випадках використання інших реологічних моделей, які описуються диференціальними співвідношеннями, оскільки і в цих випадках будуть отримуватися явні алгебраїчні формули для
необхідних параметрів сейсмічних хвиль.
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К ТЕОРИИ УПРУГИХ И ВЯЗКОУПРУГИХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В СЛОИСТОЙ ЗЕМНОЙ ТОЛЩЕ
Применен прямой метод механики в исследовании прохождения и отражения сдвиговой волны при ее
распространении через конечное количество ґрунтовых шаров с отличающимися толщинами и реологическими свойствами. Механические свойства ґрунтовых шаров описаны гуковой и стандартной реологической моделями. Получены явные формулы для вычисления волнового числа и коэффициента затухания
гармонической SH-волны. Затухание волны изучено в двух вариантах: затухания по пространственной
координате и затухания со временем. Полученные результаты можно считать некоторым продолжением
классических работ проф. Саваренского (Россия) в области упругих сейсмических волн и проф. Степанишина (США) в области вязкоупругих сейсмических волн.
Ключевые слова: многослойная грунтовая толща, упругая и вязкоупругая модели, сдвиговая плоская волна,
затухание волны, колебания на поверхности грунта.
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TO THE THEORY OF ELASTIC AND VISCOELASTIC SEISMIC
WAVES PROPAGATING IN THE LAYERED EARTH STRATUM
The direct method of mechanics is utilized in studying the passing and reflecting of an SH-wave while it propagates
through the finite number of ground layers with differing thicknesses and rheological properties. The mechanical
properties of the ground layers are described by the Hookean and standard rheological models. The explicit
formulas for the evaluation of the wave number and the attenuation of a harmonic SH-wave are obtained. The
wave attenuation is studied by two variants — by the spatial coordinate and in time. The obtained formulas
can be treated as some continuation of classical works of Prof. Savarensky (Russia) in the area of elastic seismic
waves and Prof. Stepanishen (USA) in the area of viscoelastic seismic waves.
Keywords: multilayered strata, elastic and viscoelastic models, shear plane wave, attenuation of wave, oscillations
on ground surface.
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Позднеэпигенетический фрамбоидальный
пирит в глубокозалегающих коллекторах
газоконденсатных залежей
Представлено академиком НАН Украины А.Е. Лукиным
В поровом пространстве вторичных коллекторов нефти и газа на больших (4,5—6,5 км) глубинах установлено присутствие фрамбоидального пирита, который относится к терминальным позднеэпигенетическим новообразованиям. Это не только показатель специфических тектонофизических и геотермобарических условий нефтегазонакопления на больших глубинах, но и индикатор процессов “самоочистки”
глубинных газоконденсатных систем от сероводорода, реагирующего с ионами двухвалентного железа
маломинерализованных гидрокарбонатных вод глубинной гидрогеологической инверсии.
Ключевые слова: газоконденсатные углеводородные системы, вторичные коллекторы, позднеэпигенетические процессы, фрамбоидальный пирит.

Данные глубокого ( 4,5 км) и сверхглубокого ( 6,1 км) бурения имеют особое значение
для понимания процессов нафтидогенеза и формирования углеводородных систем в экстремальных геотермодинамических условиях. Были открыты новые морфогенетические
типы пород-коллекторов, освоение которых в Днепровско-Донецкой впадине (ДДВ) позволило резко увеличить объемы газодобычи [1]. В их поровом (точнее — трещинно-кавернопоровом) пространстве установлено присутствие различных минеральных индикаторов наложенных позднеэпигенетических процессов, изучение которых позволяет выявить ряд
новых закономерностей формирования глубокозалегающих продуктивных горизонтов [2].
В частности, значительный интерес представляет открытие явно позднеэпигенетического
фрамбоидального пирита (ФП), который, согласно общепринятым представлениям, имеет
микробиогенную (фоссилизированные сульфатредуцирующие бактерии) природу и относится к седиментогенно-раннедиагенетическим показателям — характерным фациальным признакам гидрокарбопелитовых (эвксиниты, доманикоиды) и угленосных отложений [3, 4]. Характерны они и для криптогипергенных процессов в зоне сульфатных вод затрудненного водообмена [2]. Присутствие же их в составе гипогенно-аллогенетических
© А.Е. Лукин, И.П. Гафич, 2018
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минеральных ассоциаций существенно расширяет диапазон геологических условий образования ФП.
Эти удивительные по своему виду сложноорганизованные на нано- и микроуровне минеральные агрегаты известны более 100 лет. Фрамбоид (от франц. framboise — малина) —
это (суб)сферический агрегат (~5—10 мкм) плотно упакованных изометричных, но разнообразных по кристалломорфологии (сферы, октаэдры и др.) кристаллов (0,2—2,0 мкм),
количество которых в одном фрамбоиде варьирует от 102 до 105 [5]. Состав их преимущественно дисульфидный — FeS2 (пирит, а также гель-пирит, троилит), реже грейгитовый
(Fe3S4) [6].
Как уже отмечалось [7], идея о биогенной природе ФП была впервые высказана в
1928 г. известным специалистом по рудным месторождениям Г. Шнейдерхеном, который
рассматривал их как результат пиритизации индивидуальных бактерий и их колоний. Эти
представления получили широкое развитие в многочисленных работах ряда специалистов
по геомикробиологии, минералогии, литологии и осадочному (вулканогенно-осадочному)
рудообразованию. Здесь уместно отметить, что микробиогенную природу ФП можно трактовать неоднозначно. Если говорить об источнике сероводорода, то несомненна его связь с
жизнедеятельностью метанотрофных сульфатредуцирующих бактерий в современных и
древних фациальных зонах с конседиментационным Н2S-заражением. В частности, обильные и разнообразные скопления микробиогенного ФП — один из важнейших фациальных признаков гидрокарбопелитов или черных сланцев (black shales) — древних аналогов
сапропелевых илов — осадков водоемов эвксинского типа. Характерной особенностью
микробиогенного ФП является аномально облегченный изотопный состав сульфидной
серы (δ34S –10 ÷ –25 ‰) [7]. Значительное изотопное облегчение органической серы эвксинитов приблизительно в таком же диапазоне (δ34Sорг —12 ÷ —25 ‰) подтверждает ведущую роль биохимического Н2S в процессе сульфуризации органического вещества (керогена). Здесь ярко проявляется отмеченная неоднозначная роль микробиологического
фактора в дисульфидном фрамбоидогенезе. Интенсивная генерация Н2S в присутствии
реакционноспособного двухвалентного железа в иловых растворах обусловливает образование глобулярного гель-пирита. Наряду с этим идут процессы прямого замещения пиритом как отдельных бактерий, так и их колоний. Тем не менее трактовка фрамбоидального
и вообще глобулярного пирита исключительно как “оруденелых бактерий” [8, с. 1140],
особенно применительно к эндогенным колчеданным месторождениям в вулканогенных и
эффузивно-осадочных формациях, является весьма дискуссионной. В эвксинских и болотных фациях разного возраста осаждение ФП, несомненно, “индуцируется биологически” [8,
с. 1140]. Однако ошибочно полагать на этом основании, что микробиогенный фактор
фрамбоидогенеза является универсальным. Не говоря о фрамбоидальных агрегатах самородного железа и сульфидов в углистых хондритах, о возможности абиогенного происхождения ФП свидетельствуют результаты исследований различных земных объектов [7].
В частности, обилие ФП установлено в детально изученных инъекциях темноцветного полиминерального вещества по стилолитизированным трещинам естественного фрекинга и в
виде цемента брекчий дробления [9]. В отличие от микробиогенного ФП эвксинитов, с
изотопно-легкой серой этот генетический тип ФП характеризуется значениями δ34S (±0,5),
близкими к метеоритному стандарту, что свидетельствует о глубинном (мантийном) источISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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Рис. 1. ФП в центральной части вторичной порыкаверны, заполненной микропористым агрегатом
кристаллов триклинного совершенного каолинита. Растровый электронный микроскоп РЭМ-106
(ДДВ, Камышнянское газоконденсатное месторождение, скв. 2, 5480—5497 м)

Рис. 2. Терминальная фрамбоидальная пиритизация на стенках позднеэпигенетических пор (каверн) во вторичном кварцево-песчаном коллекторе суперглубокой газоконденсатной залежи (ДДВ,
Семиренковское газоконденсатное месторождение, скв. 17, 6531—6533 м)

нике серы [7, 9]. Это характерно и для цементирующего вещества агрегатов эксплозивных
брекчий (включая кимберлиты и разнообразные флюидизиты), а также разнообразных туфов, игнимбритов, туфобрекчий, черная окраска которых связана не только с углеродистым
метасоматозом, но и с дисперсным грейгитом (мельниковитом), гель-пиритом и пиритом.
Абиогенное образование ФП наблюдается в фумарольных областях современного вулканизма [10]. Возможность абиотического генезиса ФП доказана и экспериментально [11].
Таким образом, ФП полигенетичен и вместе с тем характеризуется какими-то общими
особыми механизмами формирования природных минеральных агрегатов на фоне широкого диапазона геологических обстановок. Здесь в качестве общего свойства биогенных и
абиогенных ФП уместно особо подчеркнуть фрактальность (самоподобие) фрамбоидов.
Это яркий пример “фрактальной геометрии природы”, близкой к классическому образцу
фрактала — множеству Мандельброта [12].
Свойством фрактальности, как известно [12], обладают различные объекты как живой,
так и неживой природы, возникающие в нелинейных динамических условиях. Применительно к природному минералообразованию это пульсирующий пароксизмальный флюидодинамический режим, характеризующийся резкими колебаниями давлений, температур,
а также рН и Еh [7]. Он характерен для различных геологических обстановок. В водоемах с
придонным Н2S-заражением, как отмечалось, это может быть связано с сезонной циклич-
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Рис. 3. ФП (полифрамбоидный агрегат) в черных
сланцах эвксинского типа (США, Предаппалачский прогиб, формация Marcellus, средний девон)
(по G.G. Lаsh, R. Blood)

ностью микробиологической активности, в
областях активного вулканизма — с эксплозивными явлениями и поствулканической Рис. 4. Скопление позднеэпигенетического ФП во
фумарольно-сольфатарной активностью, в вторичной поре-каверне гипогенно-разуплотненного кварцитопесчаника (ДДВ, Камышнянское газонефтегазоносных и рудоносных бассейнах — конденсатное месторождение, скв. 2, 5480—5497 м)
с тектоно-термальной активностью [13, 14]. В
связи с этим особого внимания заслуживает присутствие ФП в поровом пространстве
вторичных коллекторов нефти и газа глубокозалегающих продуктивных горизонтов.
Как уже отмечалось [15], появление в катагенетически уплотненных (с элиминированной первичной пористостью) кварцитопесчаниках вторичной пустотности связано с фазами тектоно-(гидро)термальной активизации на нео- и актуотектонических этапах и обусловлено наложенным (гипогенный аллогенез) разуплотняющим воздействием восходящих высокоэнтальпийных флюидов (s.l.) плюм-тектонической природы. Индикатором
этих процессов является сложная по составу (до 20—30 и более различных минералов) минерализация. К ней относятся и ФП, пространственно-временные соотношения которого с
другими минеральными индикаторами гипогенного аллогенеза позволяют отнести их к
наиболее поздним (терминальным) генерациям. Прежде всего это относится к диккиткаолинитовым кристаллическим агрегатам — наиболее важным индикаторам продуктивных вторичных коллекторов [14, 15]. Они неравномерно заполняют сложное по морфологии трещинно-кавернозное пространство и характеризуются изменчивой межкристаллитной микропористостью. Спорадическое присутствие ФП в центральных частях таких
микропор (рис. 1) свидетельствует о том, что в этой позднеэпигенетической ассоциации
ФП является терминальным новообразованием. Скопления ФП инкрустируют стенки
“пустых” вторичных пор катаклазированного и перекристаллизованного кварца (рис. 2).
Это подтверждает связь разуплотнения глубокозалегающих катагенетически уплотненных
компетентных пород (в данном случае — кварцитопесчаников и кристаллически зернистых
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известняков) с пульсирующим характером тектоно-(гидро)термальной активизации [13,
14], которая сопровождается импульсным стрессом [14]. Последний проявляется в микросдвиговых дислокациях (наличие характерных ромбовидных и треугольных пор), которые
сопровождаются резкими сбросами давления, индикатором чего являются сферическая
форма ФП и сублимационный характер пиритизации.
Это позволяет объяснить поразительное сходство, которое наблюдается в характере заполнения первичных полостей в седиментогенезе — раннем диагенезе (сапропелевые илы и
их древние аналоги — рис. 3) и вторичных пустот в глубокозалегающих коллекторах нефти
и газа (рис. 4). Таким образом, ФП как сферическая форма самоорганизации наносферул
является показателем импульсного падения давления, характерного для процессов тектоногидротермальной активизации, с которыми связано формирование вторичных коллекторов
нефти и газа. Наряду с триклинным совершенным каолинитом, ФП относится к наиболее
поздним минеральным новообразованиям. Его присутствие является показателем не только специфических тектонофизических и геотермобарических условий нефтегазонакопления на больших глубинах, но и индикатором процессов «самоочистки» глубинных газоконденсатных систем от сероводорода, реагирующего с ионами двухвалентного железа маломинерализованных гидрокарбонатных вод глубинной гидрогеологической инверсии.
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ПІЗНЬОЕПІГЕНЕТИЧНИЙ ФРАМБОЇДАЛЬНИЙ
ПІРИТ У ГЛИБОКОЗАЛЯГАЮЧИХ КОЛЕКТОРАХ
ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ
У поровому просторі вторинних колекторів нафти і газу на великих (4,5—6,5 км) глибинах встановлено
наявність фрамбоїдального піриту, який належить до термінальних пізньоепігенетичних новоутворень.
Це не тільки показник специфічних тектонофізичних і геотермобаричних умов нафтогазонакопичення на
великих глибинах, але й індикатор процесів “самоочищення” глибинних газоконденсатних систем від
сірководню, що реагує з іонами двовалентного заліза маломінералізованих гідрокарбонатних вод глибинної гідрогеологічної інверсії.
Ключові слова: газоконденсатні вуглеводневі системи, вторинні колектори, пізньоепігенетичні процеси,
фрамбоїдальний пірит.
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LATE-EPIGENETIC FRAMBOIDAL PYRITES
IN DEEP-LYING RESERVOIRS OF GAS-CONDENSATE POOLS
The presence of framboidal pyrites within the pore space of deep-lying (4500-6500 m) secondary reservoirs of
gas-condensate pools has been found. It belongs to the terminal late-epigenetic mineral new formations. This is
not only the sign of specific tectonophysical and geothermobaric conditions at great depths, but the indicator of
the processes of self-cleaning of deep-seated gas-condensate systems from hydrogen sulphide as a result of its
reactions with Fe2+ cations of condensed hydrocarbon waters connected with the deep hydrogeologic inversion.
Keywords: gas-condensate hydrocarbon systems, secondary reservoirs, late-epigenetic processes, framboidal
pyrite.
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Препаративний метод синтезу функціоналізованих
4,5-діарилзаміщених ізоксазолів
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.П. Хилею
Розроблено препаративні методики синтезу 2-(5-арилізоксазол-4-іл)бензойних кислот та 2-(5-(2-гідроксіарил)ізоксазол-4-іл)бензойних кислот; показано, що аміди 2'-дезоксибензоїнкарбонових кислот є зручними вихідними сполуками для отримання структурно різноманітних 4,5-діарилзаміщених ізоксазолів.
Ключові слова: аміди 2'-дезоксибензоїнкарбонових кислот, єнамінокетони, DMFDMA, 3-[2-(морфолін-4карбоніл)феніл]-4H-хромен-4-они, 2-(5-арилізоксазол-4-іл)бензойні кислоти, гетероциклізація, рециклізація.

Ізоксазоли — п’ятичленні гетероароматичні сполуки — мають широкий спектр корисних
властивостей та майже невичерпні можливості практичного застосування [1]. Ізоксазольний
цикл як структурний фрагмент посідає 33-тє місце з 351 циклічної системи, представленої
серед лікарських засобів [2]. Так, діапазон біологічної активності фармацевтичних препаратів, які містять ізоксазольний цикл, досить різноманітний і включає протизапальну, антибактеріальну, протиракову, анальгетичну, інсектицидну, нейропротекторну, антидепресантну дії. Сполуки ізоксазольного ряду також застосовують в агропромисловості як гербіцидні, фунгіцидні та пестицидні засоби. Структури деяких фармацевтичних препаратів та
агрохімікатів на основі ізоксазолів представлені на рисунку.
В синтетичній органічній хімії сполуки ізоксазольного ряду широко застосовуються як
зручні реагенти з прихованою 1,3-дикарбонільною функцією [3] або прихованою ціанометильною групою [4]. У свою чергу, реакції функціоналізації ізоксазолів шляхом електрофільного ароматичного заміщення зазвичай проходять з низькими виходами продуктів, а
синтетичні методології проведення прямого С—Н арилювання з утворенням С—С та С—N
зв’язків в 4-му та 5-му положеннях ізоксазольного циклу нечисленні [5—7]. Тому розробка
зручних та ефективних методів синтезу функціоналізованих ізоксазолів є науково обґрунтованою та практично спрямованою задачею сучасної органічної хімії.
© В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля, 2018
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8

83

В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля
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Схема 1

Нами встановлено, що аміди 2′-дезоксибензоїнкарбонових кислот (сполуки 1—3) під
дією диметилацеталю диметилформаміду (DMFDMA) успішно перетворюються на відповідні єнамінокетони 2′-карбоксамідодезоксибензоїнів — сполуки 7–9 (схема 1) [8], а аміди
2′-дезоксибензоїнкарбонових кислот з о-гідроксильною групою (сполуки 4—6) є зручними
вихідними сполуками для побудови ізофлавонової системи з карбоксамідним залишком —
відповідно 6-метил-, 6-метокси- та 7-метокси-3-(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)-4H-хромен-4-онів 10—12 (див. схему 1) [9].
Відомо, що гетероциклізація єнамінокетонів з гідроксиламіном проходить за принципом С—С—С + N—O з утворенням ізоксазольного циклу за двома можливими механізмами,
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Схема 2

Схема 3

які відрізняються послідовністю ключових етапів — нуклеофільної атаки та обміну аміногрупою, що веде до утворення двох регіоізомерних продуктів — 5-заміщених [10—12] та
3-заміщених ізоксазолів [13, 14]. Утворення регіоізомерних ізоксазолів також відбувається
у процесі взаємодії бензопіран-4-онів з гідроксиламіном, яка супроводжується розкриттям
бензопіран-4-онової системи [15].
Враховуючи той факт, що сучасна синтетична органічна хімія потребує розробки ефективних методів синтезу із застосуванням мінімальної послідовності хімічних трансформацій
з отриманням структурно різноманітних молекул, ми дослідили взаємодію єнамінокетонів
2′-карбоксамідодезоксибензоїнів (сполук 7—9), 6-метил-3-[2-(морфолін-4-ілкарбоніл)феніл]4H-хромен-4-ону (10), 6-метокси-3-[2-(морфолін-4-ілкарбоніл)феніл]-4H-хромен-4-ону (11)
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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Схема 4

та 7-метокси-3-[2-(морфолін-4-ілкарбоніл)феніл]-4H-хромен-4-ону (12) з гідрохлоридом
гідроксиламіну в різних умовах.
Взаємодія єнамінокетонів 2′-карбоксамідодезоксибензоїнів 7—9 з гідрохлоридом гідроксиламіну в спиртовому розчині за наявності ацетату натрію як основи проходила з
утворенням 2-(5-арилізоксазол-4-іл)бензойних кислот 13—15 з високими виходами
(схема 2).
Ми припустили, що на першій стадії відбувається обмін диметиламінового фрагмента,
як найбільш активного, з подальшою нуклеофільною атакою карбонільної групи (схема 3).
Взаємодія сполук 10—12 з гідрохлоридом гідроксиламіну в спиртовому розчині не відбувалася навіть у разі застосування надлишку нуклеофільного реагенту (3 екв). Застосування піридину як розчинника супроводжувалося розкриттям бензопіран-4-онової системи,
що спричинило утворення 2-(5-(2-гідроксіарил)ізоксазол-4-іл)бензойних кислот 16—18
(cхема 4).
Уточнимо, що через особливості синтезу єнамінокетонів 7—9 неможливо на їх основі
отримати ізоксазоли з вільною гідроксильною групою, таким чином, лактоновий цикл сполук 10—12 виявляє захисну функцію для орто-гідроксифенільного фрагмента.
Отже, нами розроблені зручні синтетичні методології та ефективні методики синтезу
2-(5-арилізоксазол-4-іл)бензойних кислот та 2-(5-(2-гідроксіарил)ізоксазол-4-іл)бензойних кислот — сполук із функціональними групами, важливими для проведення біологічного скринінгу та подальшої цілеспрямованої структурної модифікації з метою отримання
речовин із широким спектром корисної дії.
Експериментальна частина. Контроль за проходженням реакції, чистотою та індивідуальністю одержаних продуктів здійснювали методом ТШХ на пластинках Merck 60 F254
з використанням як елюенту системи розчинників CHCl3–MeOH, 9 : 1. Спектри 1Н та
13С ЯМР реєстрували на приладі “Varian Mercury 400”. Спектри ІЧ реєстрували на приладі
“Perkin Elmer BX II”. Дані елементного аналізу, що отримані за допомогою приладу “Vario
Micro Cube”, відповідають розрахованим. Температуру плавлення вимірювали, використовуючи високотемпературний мікроскоп Leica Galen III. Використані розчинники очищували та осушували стандартними методами.
3-(Диметиламіно)-1-(4-метоксифеніл)-2-(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)проп2-ен-1-он (7), 1-(2,4-диметоксифеніл)-3-(диметиламіно)-2-(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)проп-2-ен-1-он (8) та 3-(диметиламіно)-1-(4-метокси-3-метилфеніл)-2-(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)проп-2-ен-1-он (9) отримані за методикою, наведеною в [8].
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6-Метокси-3-(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)-4H-хромен-4-он (10), 6-метил-3(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)-4H-хромен-4-он (11) та 7-метокси-3-(2-(морфолін4-карбоніл)феніл)-4H-хромен-4-он (12) отримані за методикою, наведеною в [9].
Загальна методика одержання кислот 13–15. Розчиняють у 20 мл EtOH 0,01 моль
сполуки 7 (або 8, 9), 0,011 моль гідроксиламіну гідрохлориду та 0,01 моль ацетату натрію й
кип’ятять при перемішуванні 2,5—3 год; перебіг реакції контролюють за допомогою ТШХ.
Після завершення реакції суміш охолоджують, розчинник випаровують у вакуумі, залишок
обробляють водою (50 мл). Осад фільтрують та кристалізують із етанолу.
2-(5-(4-Метоксифеніл)ізоксазол-4-іл)бензойна кислота (13). Вихід 72 %. C17H13NO4.
Тпл 248–249 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6), δ, м. ч. ( J, Гц): 3,85 (3Н, с, ОСН3), 6,96 (2Н, д,
J = 8,4, Н-3′′,5′′), 7,47 (1H, т, J = 7,2, H-5), 7,61 (1Н, т, J = 7,2, Н-4), 7,72 (2Н, д, J = 8,4, Н-2′′,6′′),
7,90 (1H, с, Н-3′), 8,28 (1H, д, J = 8,0, H-6), 8,36 (1Н, д, J = 8,4, H-3); встановити положення
сигналу групи СООН не вдалося через обмінні процеси.
2-(5-(2,4-Диметоксифеніл)ізоксазол-4-іл)бензойна кислота (14). Вихід 76 %. C18H15NO5.
Тпл 222–223 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6), δ, м. ч. ( J, Гц): 3,67 (3H, с, 2′′-OCH3), 3,85 (3H,
с, 4′′-OCH3), 6,66 (1H, уш. д, J = 8,4, H-5′′), 6,82 (1Н, уш. с, H-3′′), 7,40 (1H, д, J = 8,4, H-6′′),
7,62 (1H, т, J = 7,5, H-5), 7,75 (1H, с, H-3′), 7,81 (1H, т, J = 7,5, H-4), 8,34 (1H, д, J = 8,0, H-3),
8,68 (1H, д, J = 8,4, H-6), 12,05 (1H, уш. с, COOH). Спектр 13С ЯМР (DMSO-d6, 100 МГц), δ,
м. ч.: 55,5 (ОСН3), 55,8 (ОСН3), 98,8, 105,6, 113,9, 121,4, 125,1, 125,2, 127,1, 127,4, 131,3, 132,9,
133,1, 140,0, 157,9, 158,7, 163,0, 191,4. ІЧ спектр, υ, см–1: 3092, 2835, 2633 (ш), 1631, 1608,
1485, 1415, 1309, 1281, 1213, 1164, 1135, 1029, 976, 780.
2-(5-(4-Метокси-3-метилфеніл)ізоксазол-4-іл)бензойна кислота (15). Вихід 73 %.
C18H15NO4. Тпл 217–219 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6), δ, м. ч. ( J, Гц): 2,16 (3H, c, 3′′-CH3),
3,84 (3H, c, 4′′-OCH3), 6,95 (1H, д, J = 8,4, H-5′′), 7,48–7,59 (3H, м, H-5,2′′,6′′), 7,67 (1H, т,
J = 7,5, H-4), 7,93 (1H, с, H-3′), 8,25 (1H, д, J = 8,4, H-3), 8,29 (1H, д, J = 8,4, H-6); встановити
положення сигналу групи СООН не вдалося через обмінні процеси. Спектр 13С ЯМР
(DMSO-d6, 100 МГц), δ, м. ч.: 16,0 (СН3), 55,6 (ОСН3), 109,6, 112,1, 124,8, 125,0, 125,8, 126,4,
126,5, 129,8, 130,8, 131,2, 131,7, 132,9, 140,1, 159,3, 160,8, 191,4. ІЧ спектр, υ, см–1: 3440, 2975,
2840, 1617 (ш, с), 1485, 1320, 1259, 1172, 1136, 1027, 973, 775.
Загальна методика одержання кислот 16–18. Розчиняють у 20 мл абсолютного піридину 0,01 моль сполуки 10 (або 11, 12) та 0,012 моль гідроксиламіну гідрохлориду й кип’ятять при перемішуванні 1,5—3,5 год; перебіг реакції контролюють за допомогою ТШХ.
Після завершення реакції суміш охолоджують, виливають в 150 мл охолодженої води та
підкисляють HCl до рН 5—6. Осад фільтрують, промивають водою декілька разів та кристалізують із етанолу.
2-(5-(2-Гідрокси-5-метоксифеніл)ізоксазол-4-іл)бензойна кислота (16). Вихід
82 %.C17H13NO5. Тпл 228–229 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6), δ, м. ч. ( J, Гц): 3,54 (3H, с,
5′′-OCH3), 6,44 (1H, д, J = 2,5, H-6′′), 6,80 (1H, дд, J = 8,5, J = 2,5, H-4′′), 6,84 (1H, д, J = 8,5,
H-3′′), 7,23 (1H, д, J = 8,0, H-3), 7,52 (1H, т, J = 8,0, H-5), 7,54 (1Н, с, H-3′), 7,61 (1H, т, J = 8,0,
H-4), 8,36 (1H, д, J = 8,0, H-6), 10,80 (1H, с, 2′′-OH), 11,77 (1H, с, 2-COOH). ІЧ спектр, υ,
см–1: 3423, 3081, 2941, 1630 (ш, с), 1502, 1337, 1278, 1250, 1169, 1133, 1024, 976, 780.
2-(5-(2-Гідрокси-5-метилфеніл)ізоксазол-4-іл)бензойна кислота (17). Вихід 68 %.
C17H13NO4. Тпл 218–219 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6), δ, м. ч. ( J, Гц): 2,24 (3H, с, 5′′-CH3),
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6,88 (1H, д, J = 8,0, H-3′′), 7,23 (2H, м, H-4′′,6′′), 7,63 (1H, т, J = 6,5, H-5), 7,84 (2H, м, H-4,3′),
8,35 (1H, д, J = 8,0, H-3), 8,64 (1H, д, J = 8,0, H-6), 10,11 (1H, с, 2′′-OH), 12,09 (1H, уш. с,
2-COOH). Спектр 13С ЯМР (DMSO-d6, 100 МГц), δ, м. ч.: 19,9 (СН3), 112,9, 116,6, 125,1,
125,3, 125,4, 127,1, 127,4, 127,9, 130,2, 132,9, 133,1, 133,7, 140,0, 154,2, 157,9, 193,9. ІЧ спектр,
υ, см–1: 3417, 3076, 2947, 2784, 1627, 1594, 1477, 1340, 1295, 1248, 1208, 1175, 973, 775.
2-(5-(2-Гідрокси-4-метоксифеніл)ізоксазол-4-іл)бензойна кислота (18). Вихід 84 %.
C17H13NO5. Тпл 196–197°С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6), δ, м. ч. ( J, Гц): 3,83 (3H, с, 4′′-OCH3),
6,51 (1H, уш. д, J = 8,4, H-5′′), 6,55 (1Н, уш. с, H-3′′), 7,52 (1H, д, J = 8,9, H-6′′), 7,60 (1H, т,
J = 7,5, H-5), 7,81 (1H, т, J = 7,0, H-4), 7,94 (1H, с, H-3′), 8,06 (1H, д, J = 8,0, H-3), 8,34 (1H, д,
J = 8,4, H-6), 11,73 (2H, уш. м, 2′′-OH, 2-COOH). Спектр 13С ЯМР (DMSO-d6, 100 МГц), δ,
м. ч.: 55,7 (ОСН3), 101,3, 106,9, 113,1, 115,9, 124,8, 125,5, 127,1, 127,3, 132,5, 133,2, 134,0, 136,6,
157,7, 162,8, 165,2, 194,4.
Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом 33373.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Lang S.A.J., Lin Y.I. Chap. 4.16. Isoxazoles and their benzo derivatives. Comprehensive Heterocyclic
Chemistry. Vol. 6. Katritzky A.R., Rees C.W. (Eds.) Oxford: Pergamon, 1984. P. 1—130.
2. Taylor R.D., MacCoss M., Lawson A.D.G. Rings in drugs. Med. Chem. 2014. 57, Iss. 14. P. 5845–5859. doi:
https://doi.org/10.1021/jm4017625
3. Stork G., Hagedorn A.A. 3-Benzyloxyisoxazole system in construction of tetracyclines. J. Am. Chem. Soc.
1978. 100, Iss. 11. P. 3609—3611. doi: https://doi.org/10.1021/ja00479a060
4. Lindsay-Scott P.J., Clarke A., Richardson J. Two-step cyanomethylation protocol: Convenient access to
functionalized aryl- and heteroarylacetonitriles. Org. Lett. 2015. 17, Iss. 3. P. 476—479. doi: https://doi.org/
10.1021/ol503479g
5. Fuse S., Morita T., Nakamura H. Step-by-step multifunctionalization of isoxazoles based on SEAr reactions
and C–H direct arylations. Synthesis. 2017. 49, Iss. 11. P. 2351—2360. doi: https://doi.org/10.1055/s-00361588784
6. Morita T., Yugandar S., Fuse S., Nakamura H. Recent progresses in the synthesis of functionalized isoxazoles.
Tetrahedron Lett. 2018. 59, Iss. 13. P. 1159—1171. doi: https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2018.02.020
7. Hu F., Szostak M. Recent developments in the synthesis and reactivity of isoxazoles: Metal catalysis and
beyond. Adv. Synth. Catal. 2015. 357, Iss. 12. P. 2583–2614. doi: https://doi.org/10.1002/adsc.201500319
8. Moskvina V.S., Shablykina O.V., Ishchenko V.V., Khilya V.P. Efficient synthesis of 1-oxo-3-aryl-1H-isochromene-4-carbaldehydes from enaminoketones of 2′-carboxamidodeoxybenzoins. Tetrahedron Lett. 2017. 58,
Iss. 3. P. 245–247. doi: https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2016.12.024
9. Москвіна В.С., Шабликіна О.В., Іщенко В.В., Хиля В.П. Ефективний препаративний метод синтезу
ізофлавонів з амідною функцією. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2015. № 9. C. 79—83. doi: https://doi.
org/10.15407/dopovidi2015.09.079
10. Chimichi S., Boccalini M., Hassan M.M.M., Viola G., Dall’Acqua F., Curini M. Synthesis, structural
determination and photoantiproliferative activity of new 3-pyrazolyl or -isoxazolyl substituted 4-hydroxy2(1H)-quinolinones. Tetrahedron. 2006. 62, Iss. 1. P. 90–96. doi: https://doi.org/10.1016/j.tet.2005.09.135
11. Molteni V., Hamilton M.W., Mao L., Crane C.M., Termin A.P., Wilson D.M. Aqueous one-pot synthesis
of pyrazoles, pyrimidines and isoxazoles. Synthesis. 2006. Iss. 12. P. 1669—1675. doi: https://doi.org/
10.1055/s-2002-33650
12. Dominguez E., Ibeas E., Martinez de Marigorta E., Palacios J.K., SanMartin R. A convenient one-pot
preparative method for 4,5-diarylisoxazoles involving amine exchange reactions. J. Org. Chem. 1996. 61,
Iss. 16. P. 5435–5439. doi: https://doi.org/10.1021/jo960024h

88

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8

Препаративний метод синтезу функціоналізованих 4,5-діарилзаміщених ізоксазолів
13. El-Taweel F.M.A.A., Einagdi M.M. Studies with enaminones: synthesis of new coumarin-3-yl azoles, coumarin-3-yl azines, coumarin-3-yl azoloazines, comarin-3-yl purone and coumarin-2-yl benzo[b]furans. J. Heterocycl. Chem. 2001. 38, Iss. 4. P. 981–984. doi: https://doi.org/10.1002/jhet.5570380428
14. Hassanien A.Z.A.El.B. 2,6-Bis[3-N,N-dimethylamino-1-oxopropen-1-yl]pyridine as a building block in heterocyclic synthesis: synthesis of 2,2′:6′,2′′-terpyridines and 2,6-bis[pyrazolyl, isoxazolyl, diazepinyl, pyrazolo[5,1-a]pyrimidinyl and pyrazolo-[4,3-d]pyridazinyl]pyridines. J. Chem. Res. 2004. Iss. 8. P. 536–540. doi:
https://doi.org/10.3184/0308234042563901
15. Khilya V.P., Ishchenko V.V. Flavones, isoflavones, and 2- and 3-hetarylchromones in reactions with hydroxylamine. Chem. Heterocycl. Compd. 2002. 38, Iss. 8. P. 883–899. doi: https://doi.org/10.1023/
A:1020920109737
Надійшло до редакції 08.05.2018
REFERENCES
1. Lang, S. A. J. & Lin, Y. I. (1984). Chap. 4.16. Isoxazoles and their benzo derivatives. In Katritzky, A.R. &
Rees, C.W. (Eds.). Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Vol. 6 (pp. 1-130). Oxford: Pergamon.
2. Taylor, R. D., MacCoss, M. & Lawson, A. D. G. (2014). Rings in Drugs. J. Med. Chem., 57, Iss. 14, pp. 58455859. doi: https://doi.org/10.1021/jm4017625
3. Stork, G. & Hagedorn, A. A. (1978). 3-Benzyloxyisoxazole system in construction of tetracyclines. J. Am.
Chem. Soc., 100, Iss. 11, pp. 3609-3611. doi: https://doi.org/10.1021/ja00479a060
4. Lindsay-Scott, P. J., Clarke, A. & Richardson, J. (2015). Two-step cyanomethylation protocol: Convenient
access to functionalized aryl- and heteroarylacetonitriles. Org. Lett., 17, Iss. 3, pp. 476-479. doi: https://doi.
org/10.1021/ol503479g
5. Fuse, S., Morita, T. & Nakamura, H. (2017). Step-by-step multifunctionalization of isoxazoles based on SEAr
reactions and C–H direct arylations. Synthesis, 49, Iss. 11, pp. 2351-2360. doi: https://doi.org/10.1055/s0036-1588784
6. Morita, T., Yugandar, S., Fuse, S. & Nakamura, H. (2018). Recent progresses in the synthesis of functionalized
isoxazoles. Tetrahedron Lett., 59, Iss. 13, pp. 1159-1171. doi: https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2018.02.020.
7. Hu, F. & Szostak, M. (2015). Recent developments in the synthesis and reactivity of isoxazoles: Metal catalysis
and beyond. Adv. Synth. Catal., 357, Iss. 12, pp. 2583-2614. doi: https://doi.org/10.1002/adsc.201500319
8. Moskvina, V. S., Shablykina, O. V., Ishchenko, V. V. & Khilya, V. P. (2017). Efficient synthesis of 1-oxo-3-aryl1H-isochromene-4-carbaldehydes from enaminoketones of 2′-carboxamidodeoxybenzoins. Tetrahedron Lett.,
58, Iss. 3, pp. 245-247. doi: https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2016.12.024
9. Moskvina, V. S., Shablykina, O. V., Ishchenko, V. V. & Khilya, V. P. (2015). Efficient synthesis of isoflavones
with the amide group. Dopov. Nac. akad. nauk. Ukr., No. 9, pp. 79-83 (in Ukrainian). doi: https://doi.
org/10.15407/dopovidi2015.09.079
10. Chimichi, S., Boccalini, M., Hassan, M. M. M., Viola, G., Dall’Acqua, F. & Curini, M. (2006). Synthesis,
structural determination and photoantiproliferative activity of new 3-pyrazolyl or -isoxazolyl substituted 4-hydroxy-2(1H)-quinolinones. Tetrahedron, 62, Iss. 1, pp. 90-96. doi: https://doi.org/10.1016/j.tet.
2005.09.135
11. Molteni, V., Hamilton, M. W., Mao, L., Crane, C. M., Termin, A. P. & Wilson, D. M. (2006). Aqueous one-pot
synthesis of pyrazoles, pyrimidines and isoxazoles. Synthesis, Iss. 12, pp. 1669-1675. doi: https://doi.
org/10.1055/s-2002-33650
12. Dominguez, E., Ibeas, E., Martinez de Marigorta, E., Palacios, J. K. & SanMartin, R. (1996). A convenient
one-pot preparative method for 4,5-diarylisoxazoles involving amine exchange reactions. J. Org. Chem., 61,
Iss. 16, pp. 5435-5439. doi: https://doi.org/10.1021/jo960024h
13. El-Taweel, F. M. A. A. & Einagdi, M. M. (2001). Studies with enaminones: synthesis of new coumarin-3-yl
azoles, coumarin-3-yl azines, coumarin-3yl-azoloazines, comarin-3-yl pyrone and coumarin-2-yl benzo[b]
furans. J. Heterocycl. Chem., 38, Iss. 4, pp. 981-984. doi: https://doi.org/10.1002/jhet.5570380428
14. Hassanien, A. Z. A. El. B. (2004). 2,6-Bis[3-N,N-dimethylamino-1-oxopropen-1-yl]pyridine as a building
block in heterocyclic synthesis: synthesis of 2,2′:6′,2′′-terpyridines and 2,6-bis[pyrazolyl, isoxazolyl, diazepinyl,
pyrazolo[5,1-a]pyrimidinyl and pyrazolo-[4,3-d]pyridazinyl]pyridines. J. Chem. Res., Iss. 4, pp. 536-540. doi:
https://doi.org/10.3184/0308234042563901
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8

89

В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля
15. Khilya, V. P. & Ishchenko, V. V. (2002). Flavones, isoflavones, and 2- and 3-hetarylchromones in reactions
with hydroxylamine. Chem. Heterocycl. Compd., 38, Iss. 8, pp. 883-899. doi: https://doi.org/10.1023/A:
1020920109737
Received 08.05.2018
В.С. Москвина, О.В. Шаблыкина, В.В. Ищенко, В.П. Хиля
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
E-mail: v.moskvina@gmail.com
ПРЕПАРАТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
4,5-ДИАРИЛЗАМЕЩЕННЫХ ИЗОКСАЗОЛОВ
Разработаны препаративные методики синтеза 2-(5-арилизоксазол-4-ил)бензойных кислот и 2-(5-(2гидроксиарил)изоксазол-4-ил)бензойных кислот; показано, что амиды 2′-дезоксибензоинкарбоновых
кислот являются универсальными исходными соединениями для получения структурно разнообразных
4,5-диарилзамещенных изоксазолов.
Ключевые слова: амиды 2′-дезоксибензоинкарбоновых кислот, енаминокетоны, DMFDMA, 3-[2-(морфолин-4-карбонил)фенил]-4H-хромен-4-оны, 2-(5-арилизоксазол-4-ил)бензойные кислоты, гетероциклизация,
рециклизация.
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THE PREPARATIVE METHOD OF SYNTHESIS
OF FUNCTIONALIZED 4,5-DIARYLSUBSTITUTED ISOXAZOLES
Preparative methods for the synthesis of 2-(5-arylisoxazol-4-yl)benzoic acids and 2-(5-(2-hydroxyaryl)-isoxazol4-yl)benzoic acids have been developed. It is shown that amides of 2′-deoxybenzoinecarboxylic acids are universal starting compounds for the preparation of structurally diverse 4,5-diarylsubstituted isoxazoles.
Keywords: 2′-carboxamidodeoxybenzoins, enaminoketones, DMFDMA, 3-[2-(morpholin-4-carbonyl)phenyl]-4Hchromen-4-ones, 2-(5-arylisoxazol-4-yl)benzoic acids, heterocyclization, recyclization.
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Моделювання інтродукційних популяцій
як метод охорони рідкісних видів рослин ex situ
Представлено членом-кореспондентом НАН України Н.В. Заіменко
Проаналізовано досвід інтродукції рідкісних та зникаючих видів рослин у Національному ботанічному саду
ім. М.М. Гришка НАН України і запропоновано новий метод охорони флористичного різноманіття ex situ
шляхом моделювання інтродукційних популяцій у лісових та степових культурфітоценозах.
Ключові слова: інтродукційні популяції, флористичне різноманіття, рідкісні види, охорона.

Охорона рідкісних та зникаючих видів рослин ex situ (поза межами природних місцезростань) є важливим доповненням до їх збереження в природних місцезростаннях (in situ) і
включає в себе комплекс заходів, пов’язаних зі створенням генних банків, мікророзмноженням in vitro та створенням колекцій живих рослин.
В ботанічних садах проводиться велика робота по вирощуванню рідкісних та зникаючих видів у первинній культурі. Така робота не є охороною видів ex situ, а лише важливою
передумовою до її організації. Охорона видів ex situ в ботанічних садах — це збільшення їх
чисельності поза межами природних місцезростань. Вирішення цієї проблеми можливе двома шляхами — моделюванням популяцій у штучно створених фітоценозах та формуванням
маточних плантацій за типом лісових культур.
В Україні ідея охорони рідкісних та зникаючих видів рослин ex situ виникла ще в 50-х
роках минулого століття. М.І. Котов та С.С. Харкевич [1] вперше вказували на необхідність охорони рідкісних та зникаючих видів рослин поза межами природних місцезростань
як на одне з найважливіших завдань у діяльності ботанічних садів. Практичним втіленням
цієї ідеї в життя стало створення в 1970 р. ділянки “Рідкісні рослини флори України” в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС ім. М.М. Гришка) та
формування інтродукційних популяцій на ботаніко-географічних ділянках.
© В.І. Мельник, В.В. Гриценко, Н.В. Кушнір, Ю.М. Неграш, 2018
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Метою даної публікації є узагальнення багаторічного досвіду моделювання інтродукційних популяцій рідкісних та зникаючих видів флори України в НБС ім. М.М. Гришка.
Об’єкти та методика досліджень. Об’єктами наших досліджень були інтродукційні
популяції рідкісних, внесених до Червоної книги України [2], видів рослин Crocus speciosus H. Bieb., Paeonia tenuifolia L., Scopolia carniolica Jacq. Популяційні дослідження виконані за загальноприйнятими методиками [3]. Моніторинг за станом інтродукційних популяцій проводився впродовж 2000—2017 рр. на ботаніко-географічних ділянках “Ліси рівнинної частини України” (12 га), “Степи України” (2,5 га), “Українські Карпати” (6 га),
“Крим” (2,5 га) НБС ім. М.М. Гришка.
Результати досліджень та їх обговорення. Ботаніко-географічний принцип репрезентування рослин у ботанічних садах був запропонований і успішно втілений в життя видатним географом і ботаніком А.М. Красновим. У заснованому ним Батумському ботанічному саду були створені ботаніко-географічні ділянки вологих субтропіків різних частин
земної кулі. Наукові принципи методу Краснова покладені в основу під час будівництва
НБС ім. М.М. Гришка. Видатні українські вчені П.С. Погребняк, О.Л. Липа, М.Г. Попов у
післявоєнні роки розробили і втілили в життя проекти ботаніко-географічних ділянок
лісової та степової рослинності помірного поясу Євразії. За більш ніж 70-річний період
існування ботаніко-географічних ділянок в НБС ім. М.М. Гришка сформувалися культурфітоценози, подібні до лісових та степових угруповань природної рослинності, які стали унікальними осередками флористичного різноманіття ex situ. Кількісні показники
флористичного різноманіття на ботаніко-географічних ділянках флори України НБС
ім. М.М. Гришка наведені в таблиці. Загалом на ботаніко-географічних ділянках зростає 86
видів рослин, внесених до Червоної книги України (таблиця).
Культурфітоценози на ботаніко-географічних ділянках НБС ім. М.М. Гришка є зменшеними копіями лісових та степових ландшафтних екосистем України. Деякі рідкісні види
флори України, які були висаджені на ділянках, знайшли тут сприятливі екологічні ніші
для свого росту і розвитку. Вони добре розмножуються насіннєвим шляхом або вегетативно.
Ряд рідкісних видів, внесених до Червоної книги України — Galanthus nivalis L., G. elwesii
Hoohf., G. plicatus, G.M. Bieb., Eunymus nana M. Bieb., Leucojum vernum L., Lunaria rediviva L.,
Scopolia carniolica Jacq., Staphylea pinnata L., Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (“Ліси рівнинної частини України”), S. carniolica, Serynga josikaea J. Jacq. ex Rchb. (“Українські Карпати”),
Adonis vernalis L., Paeonia tenuifolia L. (“Степи України”), Asphodeline lutea (L.) Rchb., Crocus
angustifolius Weston, Crocus speciosus M.Bieb., Salvia scabiosifolia Lam. (“Крим”) — впродовж
Флористичне різноманіття ботаніко-географічних ділянок
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
Назва
ботаніко-географічної
ділянки

“Ліси рівнинної частини України”
“Степи України”
“Українські Карпати”
“Крим”

92

Площа, га

Кількість видів

Кількість видів,
внесених до Червоної
книги України

12,0
2,5
6,0
2,5

360
238
218
248

36
16
19
15
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Вікові стани інтродукційних популяцій Crocus speciosus M. Bieb., Paeonia tenuifolia L. та Scopolia carniolica Jacq. на ботаніко-географічних ділянках Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН
України: p — проростки; j — ювенільні; im — імматурні; v — віргінільні; g — генеративні; ss — субсенільні

десятиріч сформували стабільні гомеостатичні популяції, які за своєю структурою подібні
до популяцій зазначених видів у їх природних місцезростаннях [4].
Нижче наведено результати більш детального аналізу сучасного стану інтродукційних
популяцій деяких рідкісних видів флори України в культурфітоценозах на ботаніко-географічних ділянках НБС ім. М.М. Гришка.
Crocus speciosus M.Bieb. — евксинсько-гірський вид флори Криму, природний ареал якого охоплює Південно-Західну Азію (Південну та Східну Туреччину, Північний Іран) і
Кавказ [5]. На Кримському півострові вид поширений на північній межі ареалу, зростає на
відкритих трав’янистих схилах і луках яйл Криму у високогірному вологому поясі (в дубово-кленово-грабових і соснових рідколіссях) та поодиноко на Керченському півострові.
В 1965 р. бульбоцибулини цього виду були завезені з букового лісу на горі Ай-Петрі і
2007 р. з “Кримського природного заповідника” до НБС ім. М.М. Гришка і висаджені на галявині букового лісу на ботаніко-географічній ділянці “Крим”. Інтродукційна популяція
приурочена до угрупування з домінуванням Elytrigia repens (L.) Nevski.
За час, що минув від посадки бульбоцибулин, тут сформувалася стійка гомеостатична
популяція Crocus speciosus з повним спектром онтогенетичних станів рослин, в якому максимум припадає на генеративні особини (рисунок). На 1 м2 зростає від 4 до 11 генеративних особин Crocus speciosus. Усього до складу інтродукційної популяції входить близько
150 генеративних особин [6].
Paeonia tenuifolia L. — рідкісний вид флори України, природний ареал якого охоплює
Малу Азію, Іран, Кавказ, Балкани та рівнини Південно-Східної Європи. В Україні вид зростає в горах Криму, в степовій та на півдні лісостепової зони. В 1953 р. кореневища Paeonia
tenuifolia були завезені зі “Стрільцівського степу” (Луганський природний заповідник) та
“Хомутовського степу” (Український степовий природний заповідник) і висаджені на ботаніко-географічній ділянці “Степи України” [7], де з часом сформувалась інтродукційна
популяція. Вона приурочена до угруповань з домінуванням Bromopsis inermis (Leyss.) Holub,
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, Elytrigia intermedia (Host.) Nevski, Elytrigia repens (L.)
Nevski. Співдомінанти — Poa angustifolia L., Festuca valesiaca Gaud. Разом із Paeonia tenuifoISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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lia у рослинному покриві представлені Adonis vernalis L., Gymnospermium odessanum (DC.)
Takht., Amygdalus nana L., Ornithogalum fimbriatum Willd, Clematis integrifolia L., Muscari
neglectum Guss., Vinca herbacea Waldst. et Kit. В різних частинах ділянки участь Paeonia tenuifolia становить від 5 до 30 %. Спектр онтогенетичних станів інтродукційної популяції Paeonia
tenuifolia повностановий, лівосторонній з переважанням віргінільних особин (див. рисунок).
Середня щільність інтродукційної популяції — 15 особин на 1 м2, максимальна щільність — 25 особин на 1 м2. Нараховується близько 350 генеративних особин [8]. Популяційні
параметри даної інтродукційної популяції свідчать про стійкі позиції Paeonia tenuifolia в
степовому культурфітоценозі та про тенденцію до збільшення її чисельності.
Scopolia carniolica Jacq. — центральноєвропейсько-кавказький вид, який в Україні зростає в Карпатах та на Правобережному Лісостепу.
До НБС ім. М.М. Гришка Scopolia carniolica була інтродукована з Поділля та Карпат. На
ботаніко-географічній ділянці “Українські Карпати” в 1956 р. було висаджено близько 100
кореневищ з Анталовецької Поляни в околицях м. Ужгород, з околиць с. Ставне ВеликоБерезнянського району, з околиць с. Ясиня Рахівського району, з околиць с. Нижні Ворота
Воловецького району Закарпатської області [9]. За більш ніж 60 років сформувалася інтродукційна популяція площею 240 м2 на виділах “Буковий ліс” та “Темний хвойний пояс”.
Буковий деревостан сформований Fagus sylvatica L. з участю Cerasus avium (L.) Moench.
Підлісок у місці зростання S. carniolica формують молоді особини видів роду Acer, Fagus
sylvatica, Fraxinus excelsior L. у підрості і Philadelphus pubescens Loisel., Sambucus nigra L. та
Viburnum lantana L. у чагарниковому ярусі. На ділянці добре розвинутий чагарничковий
ярус, сформований Vinca minor L. (домінант) з участю Clematis vitalba L., Hedera helix L. і
Rubus caesius L. У розрідженому трав’яному ярусі (покриття 20 %) представлені Chelidonium
majus L., Galium odoratum (L.) Scop., Geranium phaeum L., Lamium maculatum (L.) L., Pulmonaria
obscura Dumort., Salvia glutinosa L., S. carniolica, Viola suavis M.Bieb. Весняний аспект формують Allium ursinum L., Anemone nemorosa L., Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, Corydalis
solida (L.) Clairv., Dentaria glandulosa Wаldst. & Kit., Galanthus nivalis L., Helleborus purpurascens Waldst. et Kit., Hepatica nobilis Schreb., Isopyrum thalictroides L. Деревостан змодельованого поясу хвойних лісів представлений Picea abies (L.) Karst. із незначною участю
Abies alba Mill. та Fagus sylvatica. Дуже розріджений підлісок формують поодинокі особини
Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Padus avium Mill., Sorbus aucuparia L., Ulmus glabra Huds.
У чагарничковому ярусі зростають переважно адвентивні види: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. з участю Clematis vitalba, Hedera helix, Rubus caesius і Vitis amurensis Rupr.
У трав’яному ярусі (покриття до 25 %) представлені Allium ursinum, Aegopodium podagraria
L. (5—10 %), Aruncus vulgaris Rafin (до 5 %), Chelidonium majus, Corydalis solida, Dentaria
glandulosa, Euphoribia amygdaloides L., Galium odoratum, Geranium phaeum, Helleborus purpurascens, Salvia glutinosa, Scrophularia nodosa L., Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.)
Willd., Xanthoxalis stricta (L.) Small.
Популяція представлена дев’ятьма куртинами площею від 0,5 до 14 м2. Щільність
популяції — 18—29 пагонів на 1 м2, вікова структура наведена на рисунку. На ділянці
“Українські Карпати” сформовано деревостани, які добре відтворювали буковий і хвойний
пояси Східних Карпат. Але структура нижніх ярусів у культурфітоценозах була деформованою порівняно з природними аналогами. Очевидно, це пов’язано зі значно сухішим клі-
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матом Києва, за умов якого практично неможливо відтворити вологолюбні угруповання
гірських Карпат.
В 1967 р. з околиць Кам’янець-Подільського до НБС ім. М.М. Гришка було завезено
близько 120 кореневищ Scopolia carniolica, які висаджено на виділі “Грабова діброва” на
ботаніко-географічній ділянці “Ліси рівнинної частини України”. В 1969 р. на цьому ж виділі було висаджено близько 150 кореневищ Scopolia carniolica з околиць Вінниці (П’ятничанське лісництво) [9]. У результаті сформувалася інтродукційна популяція Scopolia
carniolica площею близько 150 м2, яка складається з дев’яти куртин. Популяція приурочена до залісненого схилу східної експозиції (ухил 10—30°). Деревостан сформований Carpinus betulus L., Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Acer platanoides L. з участю Cerasus avium
та Fagus sylvatica. У підрості представлені Acer campestre L., Acer platanoides, Acer pseudoplatanus L., Carpinus betulus, Padus avium. Дуже розріджений підлісок формують Corylus
avellana L., Sambucus nigra та Euonymus europaeа L. У трав’яному ярусі (загальне покриття до
80 %, у тому числі ранньовесняної синузії — 50 %) представлені Aegopodium podagraria
(20 %), Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides L. (10 %), Arum besserianum Schott, Asarum
europaeum L. (5 %), Corydalis cava (5 %), Corydalis solida (10 %), Ficaria verna L. (20 %),
Galanthus nivalis, Galium odoratum (5 %), Lamium galeobdolon (L.) L., Lamium purpureum L.,
Lilium martagon L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Pulmonaria obscura (до 5 %), S. carniolica
(5 %), Stellaria holostea L. (до 10 %), Viola suavis.
Спектр вікових станів даної популяції (див. рисунок) подібний до базового спектра
природних популяцій цього виду на Поділлі. Середня щільність популяції 37 особин на
1 м2. Це свідчить про оптимальні умови для зростання в лісовому культурфітоценозі на
ботаніко-географічній ділянці “Ліси рівнинної частини України”.
Викладене вище свідчить про те, що моделювання інтродукційних популяцій в лісових
та степових культурфітоценозах є перспективним методом охорони флористичного різноманіття ex situ.
Катастрофічне збільшення територій, призначених для інтенсивного господарського
освоєння (вирубки лісів, осушення боліт, кар’єри, відвали, території під забудову і т. п.),
ставить під загрозу існування рідкісних, внесених до Червоної книги України видів. Щоб
унеможливити втрату їх генофонду, поряд зі створенням нових природно-заповідних територій, необхідно формувати інтродукційні популяції в культурфітоценозах. Значно більші можливості порівняно з ботанічними садами у справі охорони рідкісних та зникаючих
видів мають природні національні парки. Під час зонування їх території необхідно виділяти спеціальні місця, придатні за своїми еколого-ценотичними умовами для формування популяцій рідкісних та зникаючих видів.
Ряд рідкісних видів флори України, які були інтродуковані в лісові та степові культурфітоценози на ботаніко-географічних ділянках “Ліси рівнинної частини України”, “Степи
України”, “Українські Карпати”, “Крим”, утворили стійкі гомеостатичні популяції, за спектрами онтогенетичних станів подібні до популяцій рідкісних видів у природних місцезростаннях. На прикладі рідкісних, внесених до Червоної книги України, видів Crocus
speciosus, Paeonia tenuifolia, Scopolia carniolica показана ефективність охорони флористичного різноманіття шляхом моделювання інтродукованих популяцій ex situ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТРОДУКЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
КАК МЕТОД ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ EX SITU
Проанализирован опыт интродукции редких и исчезающих видов растений в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины и предложен новый метод охраны флористического разнообразия ex situ путем моделирования интродукционных популяций в лесных и степных культурфитоценозах.
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MODELING OF INTRODUCTION POPULATIONS AS A METHOD
OF EX SITU PROTECTION OF RARE SPECIES OF PLANTS
The experience of the introduction of rare and endangered species of plants in M.M. Grishko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine is analyzed. A new method of floristic diversity ex situ protection by means
of the modeling of populations in forest and steppe phytocenoses is proposed.
Keywords: introduction populations, floristic diversity, rare species, protection.
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Влияние моделированной почвенной засухи
на липоксигеназную активность Triticum spelta
Представлено членом-корреспондентом НАН Украины П.М. Царенко
Исследовано влияние моделированной почвенной засухи на липоксигеназную (ЛОГ) активность растений
Triticum spelta. В надземной части растений идентифицированы три мембранносвязанные молекулярные
формы 9-ЛОГ: ЛОГ-1 (рНопт 5,5), ЛОГ-2 (рНопт 5,8) и ЛОГ-3 (рНопт 6,2), в корнях — одна 9-ЛОГ (рНопт 6,0).
Показано, что в условиях засухи активность ЛОГ-2 и ЛОГ-3 из надземной части возрастала на 120 и 190 %
соответственно, тогда как увеличение активности ЛОГ-1 было менее выраженным. Наибольшее возрастание активности зафиксировано для 9-ЛОГ, локализованной в корневой системе растений. Полученные
результаты косвенно указывают на причастность ЛОГ к формированию реакции-ответа у растений
T. spelta в условиях почвенной засухи. Обсуждается дифференцированное участие молекулярных форм ЛОГ
в адаптации растений T. spelta к условиям водного дефицита.
Ключевые слова: Triticum spelta L., липоксигеназа, засуха.

Значительная площадь мировых посевов злаковых культур находится в зоне недостаточного или неустойчивого увлажнения. Засуха — один из наиболее суровых, непредсказуемых
абиотических стрессоров, ограничивающих зерновую продуктивность пшениц [1, 2]. В последние десятилетия сформировались представления, согласно которым повреждения растений вследствие действия стресса начинаются с нарушений структуры и функций мембран
[1, 3]. Стабильность мембран растений зависит от качественных и количественных изменений липидных молекул, прежде всего фосфолипидов и жирных кислот. Увеличение содержания ненасыщенных жирных кислот в составе мембран способствует повышению устойчивости растений при воздействии различных стрессоров [3]. Интенсификация процессов
окисления мембранных липидов, в том числе пероксидное окисление липидов (ПОЛ), относится к универсальным сигнальным механизмам, запускающим адаптивные программы
при стрессах. ПОЛ инициируется α-диоксигеназами и липоксигеназами (ЛОГ) [4]. Липоксигеназный каскад является источником физиологически активных соединений — оксилипинов [4, 5]. Липоксигеназа (линолеат: кислород оксидоредуктаза, КФ 1.13.11.12)
© Л.М. Бабенко, И.В. Косаковская, 2018
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катализирует присоединение молекулярного кислорода в местах двойных связей углеродной цепи полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), отличаясь позиционной специфичностью окисления С-9 (9-ЛОГ) либо С-13 (13-ЛОГ) [4]. Изоформы ЛОГ инициируют
несколько направлений катаболизма ПНЖК с образованием промежуточных оксигенированных производных [5, 6], участвующих в регуляции роста и развития, формировании реакций на сигналы внешней среды, обеспечивающих связь между царствами живых организмов [4, 5, 7]. Существование изоформ липоксигеназы с различной субклеточной локализацией предполагает полифункциональность энзима и вовлечение его в различные процессы
[5]. Среди продуктов метаболизма ЛОГ присутствуют фитогормоны травматиновая и жасмоновая (ЖК) кислоты [5, 7]. ЛОГ-каскад является одним из важнейших сигнальных путей
растений, известным как ЖК-зависимая сигнальная система [4, 7]. Субстратами ЛОГ выступают свободные, а также находящиеся в составе запасных триацилглицеринов, гликолипидов и фосфолипидов клеточных мембран ПНЖК [6].
Результаты, полученные при исследовании влияния засухи на активность липоксигеназ растений, немногочисленны. Показано, что при водном дефиците изоформы ЛОГ вызывали окислительную модификацию мембранных липидов сои, увеличивая содержание
гидропероксидов в этерифицированных жирных кислотах липидного бислоя и количество
транскриптов энзима [8].
Исследование протеома листьев пшеницы в условиях засухи выявило увеличение ЛОГактивности и синтез жасмонат-индуцированных белков [9]. Сообщалось о дифференцированном участии трех молекулярных форм ЛОГ в адаптации растений пшеницы к засухе,
а также о том, что одним из факторов, связанным с сохранением продуктивности в условиях
недостатка влаги, может быть активность изоферментов ЛОГ [10]. Изоформы ЛОГ идентифицированы у представителей семейства Poáceae, однако вопрос об их физиологической
роли на сегодня остается открытым [5, 9, 10].
Пшеница является одной из главных зерновых культур, составляющих основу рациона
во многих странах мира. В современном производстве пшеницы четко обозначились тенденции, направленные на возрождение, селекцию и внедрение в производство забытых
региональных зерновых культур, так называемых античных злаков. Одним из таких
злаков является Triticum spelta. Благодаря ценным пищевым и хозяйственным свойствам,
отсутствующим у мягкой пшеницы, эта культура сегодня переживает второе рождение [11].
В формировании стратегии адаптации к неблагоприятным внешним воздействиям задействовано множество генов. Однако запуск первичных стрессовых реакций осуществляется
с участием общих для различных видов растений сигнальных путей [12]. Принимая во внимание, что ЛОГ как сигнальная молекула участвует в формировании реакций-ответов на
стресс, целью нашего исследования было изучение влияния моделированной почвенной
засухи на ЛОГ активность в органах T. spelta.
Материалы и методы. Растительный материал и условия выращивания. Опыты проводили с 14-суточными растениями T. spelta (2n = 42) сорта Франкенкорн, созданного в 90-х
годах ХХ века на основе старых сортов спельты путем обратного скрещивания. Сорт среднерослый, устойчив к полеганию, чрезмерному увлажнению, морозоустойчивый, экологически пластичный, считается генетически самым чистым сортом T. spelta. Семена
получены из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины
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(г. Харьков). Промытые в дистиллированной воде семена переносили в чашки Петри на
увлажненную раствором Кнопа фильтровальную бумагу и помещали на сутки в термостат,
где они находились в темноте, при температуре 24 °С. Проклюнувшиеся семена высаживали в сосуды емкостью 2 л. В качестве субстрата использовали прожаренный речной песок. Сосуды помещали в камеру искусственного климата, где растения культивировали в
течение 14 сут при температуре воздуха 25/18 °С (день/ночь), относительной влажности
60—70 %, освещении 180 мкмоль/(м2 · с), фотопериод составлял 16/8 ч (день/ночь). Полив
проводили ежедневно раствором Кнопа. Почвенную засуху создавали, прекращая полив
14-суточных растений на четыре дня до увядания листьев и снижения влагоемкости субстрата в два раза.
Определение энзиматической активности. Для выделения препарата ЛОГ навески растительного материала гомогенизировали в охлажденном до 4 °С 0,1 М фосфатном буфере
(pH 6,3), содержащем 2 мМ фенилметилсульфоилфторид (ФМСФ), 0,04 % метабисульфит натрия (масса/объем). Гомогенат центрифугировали в течение 30 мин при 4000 х g,
при температуре 4 °С. Полученный супернатант использовали для определения активности ЛОГ. Для построения кривых pH-зависимости стационарных скоростей реакции липоксигеназного окисления линолевой кислоты использовали 0,1 М натрий-ацетатный
(pH 4,0—5,5), 0,1 М натрий-фосфатный (pH 6—8) и 0,1 М боратный (pH 8,0—9,5) буферные растворы. Концентрация линолевой кислоты в реакционной смеси общим объемом
2,5 мл составила 100 мкМ в присутствии 0,02 % луброла РХ (масса/объем). Активность
ЛОГ определяли на спектрофотометре Specord M-40. Реакция инициировалась добавлением 50—100 мкл энзима (концентрация составляла 0,5—1,5 мг/мл) и проводилась при
постоянной температуре 25 ± 0,1 °С. За ходом реакции наблюдали, учитывая увеличение оптической плотности реакционной смеси при λ = 235 нм, соответствующей максимальному поглощению сопряженного диенового хромофора в молекуле гидропероксида линоленовой кислоты, молярный коэффициент экстинкции которого составляет
23000 M−1 · см−1. Опыты проводили в двух биологических и трех аналитических повторах.
В каждую биологическую повторность отбирали по 40 растений. При построении кинетических зависимостей использовали средние значения Vst, которые определяли в трех измерениях (разница между величинами составляла не более 5 %). Статистическую обработку результатов проводили по t-тесту Стьюдента, статистически достоверной считали
разницу при р  0,05. На графиках и диаграммах представлены средние арифметические и
их стандартные ошибки.
Результаты и их обсуждение. В надземной части 14-суточных растений T. spelta выявлены три молекулярные формы мембранносвязанной 9-ЛОГ: ЛОГ-1 (рНопт 5,5), ЛОГ-2
(рНопт 5,8) и ЛОГ-3 (рНопт 6,2). Одна мембранносвязанная изоформа 9-ЛОГ (рНопт 6,0)
идентифицирована в корнях (рис. 1). В контрольных условиях активность молекулярных
форм ЛОГ в надземной части растений была существенно выше, чем в корнях. Наивысший показатель активности зафиксирован у ЛОГ-2.
В условиях засухи активность ЛОГ-2 и ЛОГ-3 из надземной части возросла на 120 и
190 % соответственно. Увеличение активности ЛОГ-1 было менее выраженным. Наиболее
значительное (почти в четыре раза) увеличение активности зафиксировано у 9-ЛОГ, локализованной в корневой системе растений (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость стационарной скорости реакции (Vst) окисления линолевой кислоты от рН инкубационной среды в надземной части (1) и корнях (2) 14-суточных растений T. spelta
Рис. 2. Активность молекулярных форм 9-ЛОГ в надземной части и корнях T. spelta в контроле и после
почвенной засухи. ГЛК — гидропероксид линолевой кислоты

Наблюдавшееся после моделированной почвенной засухи повышение активности
ЛОГ-2 и ЛОГ-3 соответствовало достаточно высоким показателям в содержании зеленых
пигментов [13]. Тогда как значительное увеличение активности мембранносвязанной 9-ЛОГ
в корнях коррелировало с установленными нами ранее изменениями ростовых процессов.
Так, моделированная почвенная засуха, вызванная прекращением полива в течение четырех
дней, замедляла рост растений T. spelta. При этом более чувствительной к недостатку влаги
оказалась корневая система, длина которой уменьшалась на 19 %, а масса — на 48 %, тогда
как изменения в надземной части были менее выраженными [13]. Изучение влияния температурных стрессов на липоксигеназную активность растений T. spelta выявило, что активность ЛОГ-1 и ЛОГ-2 в надземной части и 9-ЛОГ в корнях значительно увеличивалась
после кратковременной гипертермии, тогда как реакция на холодовое воздействие была
слабее [14]. Изменения в липоксигеназной активности коррелировали с ультраструктурными перестройками. В строме хлоропластов клеток мезофилла листьев спельты в условиях
водного дефицита наблюдалось значительное накопление пластоглобул, деструкция тилакоидних мембран, частичная волнообразная упаковка тилакоидов гран, значительное расширение люменальних промежутков, нарушение структурной связи между тилакоидами
гран и стромы, фомирование многочисленных липидных капель в цитоплазме (неопубликованные данные). В работах других авторов сообщалось, что водный дефицит вызывал повышение активности мембранносвязанной ЛОГ и приводил к уменьшению активности растворимых форм энзима [15]. При водном дефиците изменения в активности ЛОГ коррелировали с изменениями массы побега, содержания хлорофиллов и каротиноидов, скоростью
транспорта электронов [15]. Показано, что цитозольные изоформы ЛОГ причастны к синтезу жасмонатов и других оксилипинов, участвующих в защитных реакциях при водном
дефиците [7]. Изменение липоксигеназной активности, происходящее при стрессе, указывает на существование тонких механизмов ее регуляции.
Активность ЛОГ рассматривается как биологический маркер физиологического состояния растения [5, 10, 15]. Зафиксированные в наших исследованиях изменения активISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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ности ЛОГ в органах растений T. spelta в условиях моделированной почвенной засухи
указывают на дифференцированное вовлечение изоформ энзима в адаптацию к водному
дефициту.
Работа выполнена в рамках проекта, финансируемого Национальной академией наук
Украины, № ІІІ-82-17.454 “Фитогормональная система новых генотипов Triticum aestivum L.
и её диких предков при действии экстремальных климатических факторов” (2017—2021 рр.).

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Anjum S.A., Xie X., Wang L., Saleem M.F., Man C., Lei W. Morphological, physiological and biochemical
responses of plants to drought stress. Afr. J. Agr. Res. 2011. 6, № 9. P. 2026—2032.
2. Farooq M., Wahid A., Kobayashi N., Fujita D., Basra S.M.A. Plant drought stress: effects, mechanisms and
management. Agron. Sustain. Dev. 2009. 29. P. 185—212.
3. Theocharis A., Clement C., Barka E.A. Physiological and molecular changes in plants grown at low
temperatures. Planta. 2012. 235. P. 1091—1105.
4. Savchenko T.V., Zastrijnaja O.M., Klimov V.V. Oxylipins and plant abiotic stress resistance. Biochemistry
(Mosc.). 2014. 79, № 4. P. 362—375.
5. Babenko L.М., Shcherbatiuk M.M., Skaterna T.D, Kosakivska I.V. Lipoxygenases and their metabolites in
formation of plant stress tolerance. Ukr. Biochem. J. 2017. 89, № 1. P. 5—21.
6. Andreou A., Feussner I. Lipoxygenases — structure and reaction mechanism. Phytochemistry. 2009. 70,
№ 13—14. Р. 1504—1510.
7. Wasternack C., Song S. Jasmonates: an update on biosynthesis, metabolism, and signaling by proteins
activating and repressing transcription. J. Exp. Bot. 2017. 68, № 6. Р. 1303—1321.
8. Maccarrone M., Veldink G.A., Aghrò A.F.,Vliegenthart J.F.G. Modulation of soybean lipoxygenase expression
and membrane oxidation by water deficit. FEBS Lett. 1995. 371, № 3. P. 223м226.
9. Zhang H., Zhang L., Lv H., Yu Z., Zhang D., Zhu W. Identification of changes in Triticum aestivum L. leaf
proteome in response to drought stress by 2D-PAGE and MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. Acta Physiol
Plant. 2014. 36. P. 1385—1398.
10. Permyakova M.D., Permyakov A.V., Osipova S.V., Pshenichnikova T.A. Lipoxygenase from the leaves of
wheat grown under different water supply conditions. Appl. Biochem. Microbiol. 2012. 48, № 1. P. 77—82.
11. Liubych V.V., Hospodarenko H.M., Poltoretskyi S.P. Quality features of spelt wheat grain. Saarbrücken: LAP
LAMBERT Acad. Publ., 2017. 108 p.
12. Karabudak T., Bor M., Özdemir F., Türkan İ. Glycine betaine protects tomato (Solanum lycopersicum) plants
at low temperature by inducing fatty acid desaturase 7 and lipoxygenase gene expression. Mol. Biol. Rep.
2014. 41. P. 1401—1410.
13. Kosakivska I.V., Vasyuk V.A., Babenko L.M., Voytenko L.V. Drought stress effects on Triticum spelta L.
structural and functional characteristics. J. Stress Physiol. Biochem. 2018. 14, № 1. P. 12—18.
14. Бабенко Л.М. Влияние стрессовых температур на активность липоксигеназ у Triticum spelta. Вісн.
Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біол. 2018. 1, № 43. С. 40—46.
15. Permyakova M.D., Permyakov A.V., Osipova S.V., Pshenichnikova T.A., Shishparenok A.A., Rudikovskaya E.G., Rudikovsky A.V., Verkhoturov V.V., Börner A. Chromosome regions associated with the
activity of lipoxygenase in the genome D of Triticum aestivum L. under water deficit. Russ. J. Plant Physiol.
2017. 64, № 1. P. 28—40.
Поступило в редакцию 22.05.2018
REFERENCES
1. Anjum, S. A., Xie, X., Wang, L., Saleem, M. F., Man, C. & Lei, W. (2011). Morphological, physiological and
biochemical responses of plants to drought stress. Afr. J. Agr. Res., 6, No. 9. pp. 2026-2032.
2. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D. & Basra S.M.A. (2009). Plant drought stress: effects,
mechanisms and management. Agron. Sustain. Dev., 29, pp. 185-212.

102

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8

Влияние моделированной почвенной засухи на липоксигеназную активность Triticum spelta
3. Theocharis, A., Clement, C., & Barka, E. A. (2012). Physiological and molecular changes in plants grown at
low temperatures. Planta, 235, pp. 1091-1105.
4. Savchenko, T. V., Zastrijnaja, O. M. & Klimov, V. V. (2014). Oxylipins and plant abiotic stress resistance.
Biochemistry (Mosc.), 79, No. 4, pp. 362-375.
5. Babenko, L. М., Shcherbatiuk, M. M., Skaterna, T. D. & Kosakivska, I. V. (2017). Lipoxygenases and their
metabolites in formation of plant stress tolerance. Ukr. Biochem.J., 89, No. 1, pp. 5-21.
6. Andreou, A. & Feussner, I. (2009). Lipoxygenases – Structure and reaction mechanism. Phytochemistry, 70,
No. 13-14, pp. 1504-1510.
7. Wasternack, C. & Song, S. (2017). Jasmonates: an update on biosynthesis, metabolism, and signaling by
proteins activating and repressing transcription. J. Exp. Bot., 68, No. 6, pp.1303-1321.
8. Maccarrone, M., Veldink, G. A., Aghrò, A. F. & Vliegenthart, J. F. G. (1995). Modulation of soybean
lipoxygenase expression and membrane oxidation by water deficit. FEBS Lett., 371, No. 3, pp. 223-226.
9. Zhang, H., Zhang, L., Lv, H., Yu, Z., Zhang, D. & Zhu, W. (2014). Identification of changes in Triticum aestivum
L. leaf proteome in response to drought stress by 2D-PAGE and MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. Acta
Physiol Plant., 36, pp.1385-1398.
10. Permyakova, M. D., Permyakov, A. V., Osipova, S. V. & Pshenichnikova, T. A. (2012). Lipoxygenase from
the leaves of wheat grown under different water supply conditions. Appl. Biochem. Microbiol., 48, No. 1,
pp. 77-82.
11. Liubych, V. V., Hospodarenko, H. M. & Poltoretskyi, S. P. (2017). Quality features of spelt wheat grain.
Saarbrücken: LAP LAMBERT Acad. Publ.
12. Karabudak, T., Bor, M., Özdemir, F. & Türkan, İ. (2014). Glycine betaine protects tomato (Solanum
lycopersicum) plants at low temperature by inducing fatty acid desaturase 7 and lipoxygenase gene expression.
Mol. Biol. Rep., 41, pp.1401-1410.
13. Kosakivska, I. V., Vasyuk, V. A., Babenko, L. M. & Voytenko, L. V. (2018). Drought stress effects on Triticum
spelta L. structural and functional characteristics. J. Stress Physiol. Biochem., 14, No. 1, pp.12-18.
14. Babenko, L. M. (2018). The effect of stress temperatures on the activity of lipoxygenases in Triticum spelta.
Bull. Kharkiv Nat. Agrar. Univ. Ser. Biol., 1, No. 43, рp.40-46.
15. Permyakova, M. D., Permyakov, A. V., Osipova, S. V., Pshenichnikova, T. A., Shishparenok, A. A., Rudikovskaya,
E. G., Rudikovsky, A. V., Verkhoturov, V. V. & Börner, A. (2017). Chromosome regions associated with the
activity of lipoxygenase in the genome D of Triticum aestivum L. under water deficit. Russ. J. Plant Physiol.,
64, No. 1, pp 28-40.
Received 22.05.2018
Л.М. Бабенко, І.В. Косаківська
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ
E-mail: lilia.babenko@gmail.com
ВПЛИВ МОДЕЛЬОВАНОЇ ҐРУНТОВОЇ ПОСУХИ
НА ЛІПОКСИГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ TRITICUM SPELTA
Досліджено вплив модельованої грунтової посухи на ліпоксигеназну (ЛОГ) активність рослин Triticum
spelta. У надземній частині рослин ідентифіковані три мембранозв’язані молекулярні форми 9-ЛОГ: ЛОГ-1
(рНопт 5,5), ЛОГ-2 (рНопт 5,8) і ЛОГ-3 (рНопт 6,2), в коренях — одна 9-ЛОГ (рНопт 6,0). Показано, що в
умовах посухи активність ЛОГ-2 і ЛОГ-3 з надземної частини зростала на 120 і 190 % відповідно, тоді
як збільшення активності ЛОГ-1 було менш вираженим. Найбільше зростання активності зафіксовано
для 9-ЛОГ, що локалізована в кореневій системі рослин. Отримані результати вказують на причетність
ЛОГ до формування реакції-відповіді у рослин T. spelta в умовах ґрунтової посухи. Обговорюється
диференційована участь молекулярних форм ЛОГ в адаптації рослин T. spelta до умов водного дефіциту.
Ключові слова: Triticum spelta L., ліпоксигенази, посуха.
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EFFECT OF MODELED SOIL DROUGHT
ON LIPOXYGENASE ACTIVITY IN TRITICUM SPELTA
The effect of a simulated moderate soil drought on the lipoxygenase (LOG) activity of Triticum spelta plants is
studied. Three membrane-bound molecular forms of 9-LOG: LOG-1 (pHopt 5.5), LOG-2 (pHopt 5.8), and LOG-3
(pHopt 6.2) are identified in the above-ground part, in the roots — one 9-LOG (pHopt 6.0). It is shown that, under
conditions of drought, the activity of LOG-2 and LOG-3 from the above-ground part increased by 120 and 190 %,
respectively, whereas an increase in the activity of LOG-1 is less pronounced. The highest increase in the activity
is recorded for 9-LOG localized in the root system of plants. The results obtained indirectly indicate that LOG is
involved in the formation of a reaction-response in T. spelta plants under soil drought conditions. Differentiated
involvement of the molecular forms of LOG in the adaptation of T. spelta plants to the conditions of water
deficiency is discussed.
Keywords: Triticum spelta L., lipoxygenase, drought.
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Effect of combined treatment with insulin,
metformin, and gliclazide on the expression
and activity of Akt, mTOR, and p70S6K protein
kinases in lymphocytes of diabetic patients
Presented by Corresponding Member of the NAS of Ukraine M.D. Tronko
The expression of the main effector protein kinase Akt of the PI3K signaling pathway and the activities of mTOR
and p70S6K protein kinases in lymphocytes of patients with diabetes mellitus are determined at the combination
treatment with insulin and hypoglycemic drugs. It is shown that the Akt expression is reduced in blood mononuclear
cells of patients with diabetes of the 2nd and, to a less extent, type 1. The activities of mTOR and p70S6K are
also reduced in lymphocytes of patients with type 2 diabetes. Possible mechanisms of inhibiting the expression and
activity of protein kinases are discussed.
Keywords: Akt, mTOR, p70S6K, diabetes mellitus, metformin, insulin, gliclazide.

Type 2 diabetes (T2D) is characterized by a phosphoinositide 3 kinase (PI3K)/Akt signaling
disorder, which leads to a decrease of the glucose uptake and the insulin resistance in peripheral
tissues [1]. mTOR is a serine/threonine protein kinase, which belongs to the PI3K-related kinase
family and plays a key role in the cell growth regulation, as well as in lipid and glucose metabolism. Growth factors and insulin stimulate the mTORC1 complex through the PI3K signaling
pathway. Activated mTORC1 promotes the phosphorylation of ribosomal S6 kinase (p70S6K),
which is involved in fundamental cellular processes, including protein and lipid synthesis, cell
growth, and metabolism [2].
Type 2 diabetes mellitus (T2D) is a progressive disease with a steady decrease in the function
of pancreatic β-cells, which ultimately determines the inevitability of insulin therapy. Insulin
therapy together with oral hypoglycemic agents is offered in the ADA guide for managing patients with T2D [3].
We study effects of combined therapy of the first-line hypoglycemic drug metformin (MF)
with insulin and gliclazide (diabeton MR) upon the expression of main effector kinase Akt of
PI3K pathway and the activity of its downstream kinases mTOR and p70S6K.
© L.K. Sokolova, V.M. Pushkarev, Yu.B. Belchina, V.V. Pushkarev, T.S. Vatseba, M.D. Tronko, 2018
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Materials and methods. The study was conducted in the diabetology department of the Institute. All patients signed the informed consent to conduct further diagnostic and research studies with biomaterials. Immediately after collection, blood was centrifuged using Histopaque
1077 (Sigma, USA), the lymphocytes collected were washed and frozen at −80 °C until use.
The cells were lysed in an extraction buffer with inhibitors of proteases and phosphatases.
The protein concentration in the lysate was determined, using the Novagen (USA) BCA protein assay kit.
Reagents. Polyclonal antibodies to Akt/PKB PH domain, phospho-mTOR (Ser2448), phospho-p70 S6 Kinase 1/2 (Thr412/Thr397) were from Millipore Corp. (USA). Horseradish peroxidase conjugated second antibodies were from the Sigma (USA). Complexes of proteins with
antibodies were visualized, using ECL reagent (Amersham Life Science, UK).
Preparation of cell lysates and Western blot analysis were performed as previously described
[4]. Total cell lysates were boiled in a sample buffer (100 mM Tris-HCl, 4 % sodium dodecyl sulfate, 0.2 % bromophenol blue, 20 % glycerol, 10 % dithiothreitol) and separated by SDS-PAGE
12.5 % gels. ~30 µg of protein were applied per each lane. Proteins were transferred onto nitrocellulose membranes with 0.2 µm pores (Millipore Corp., USA) by semidry blotting. Membranes
were blocked with Tris-buffered saline (TBS)/0.1 % Tween 20 containing 5 % nonfat dry milk or
5 % BSA and incubated with primary antibodies, at 4 °C overnight. After washing three times
with TBS/0.1 % Tween 20, the blots were incubated with horseradish peroxidase-conjugated
species-specific secondary antibody for 1 h at ambient temperature and then again washed three
times. Complexes were visualized, using ECL reagents (Amersham, Life Science, UK). Developed
X-ray film was scanned using GelPro 3.1 software and normalized by the protein amount of the
sample and β-actin amount in each lane.
The results of the study are presented as M ± SD, n = 3. To compare the data groups, Student’s
t-test was used. Values of P  0.05 were considered as significant.
Results and their discussion. The patients were divided into groups: the control group (1)
consisted of healthy individuals who did not have diabetes mellitus, representative by age, 2 —
patients with type 1 diabetes on insulin therapy, 3 — patients with type 2 diabetes on combination
therapy receiving original metformin and gliclazide, 4 — patients with T2D receiving metformin
as a hypoglycemic therapy and insulin, 5 — patients on combination therapy — original metformin and insulin.
Expression of Akt is reduced in lymphocytes of patients with diabetes, both 1st (T1D) and
2nd (T2D) types. However, the amount of protein kinase in lymphocytes of patients with T1D
who received insulin is higher than in patients with T2D (Fig., a). In turn, in patients with T2D,
who received metformin and pharmasulin, the expression of Akt is slightly higher than in patients
taking original metformin with gliclazide and original metformin with insulin.
Decrease in the activation of Akt in patients with T2D is natural and associated with the
impaired insulin signal transduction from insulin receptor substrates (IRS1/2) to PI3K as a
result of the substrate inhibitory phosphorylation by various protein kinases, including mTOR
and p70S6K [1]. A decrease in the expression, however, probably reflects a deeper change in signaling mechanisms as a result of the prolonged pathological process. This can be evidenced by
the fact that samples 3 and 5 are taken from patients with 15 and 21 years average of the disease
duration, respectively, while sample 4 is from a patient with an 8-year disease (see Fig., a, 3, 5).
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Effects of combined therapy of the first-line hypoglycemic drug metformin with insulin and gliclazide upon
the expression of main effector kinase of PI3K pathway — Akt, and activity of its downstream kinases mTOR
and p70S6K. 1 — control group; 2 — patients with type 1 diabetes on insulin therapy; 3 — patients with type 2
diabetes on combination therapy receiving original metformin and gliclazide; 4 — patients with T2D receiving
generic metformin and insulin; 5 — patients on combination therapy – original metformin and insulins. M ± SD,
n = 3. Akt: * — difference between control and other group significant; + — significant difference between group
2 and 3—5; ^ — significant difference between group 4 and 3, 5 (P < 0.05). mTOR: * — difference between control and other group significant; + — significant difference between group 4 and 3, 5 (P < 0.05). S6K: * — difference between control and group 3—5 significant (P < 0.05)

20 % decrease in the Akt quantity in patients with T1D (see Fig., a, 2), apparently, can be explained by the suppression of the insulin signaling due to a decrease in the hormone amount.
The mTOR activity is significantly reduced in patients with diabetes (see Fig., b) that may be
due to the inhibition of activity and, possibly, the expression of Akt that activates mTOR in
response to insulin. As in the case of Akt, the duration of the disease may affect the activity of
this protein kinase (see Fig., b, 4).
As was shown earlier, metformin activates AMPK in lymphocytes of patients with T2D [5],
and this may be the reason for an mTOR activity decrease, because AMPK inhibits mTOR through
phosphorylation and activation of mTOR inhibitor — TSC2 (tuberous sclerosis 2) and phosphorylation of RAPTOR (Regulatory-associated protein of mTOR), which causes its binding to
proteins 14-3-3 [6].
Given a decrease in the mTOR activity, it can be assumed that not only the expression, but
also the activity of Akt in lymphocytes is suppressed, since mTORC2 activates Akt, by phosphorylating it on Ser473 [7]. The activity of PDK1, which phosphorylates Akt at another activating site Thr308, can also be reduced in diabetes by the interruption of the insulin signal transduction via IRS.
mTORC1 and mTORC2 have been implicated in integrating signals from growth factors,
energy status, oxygen, and amino acids with the rate of autophagy, and regulation of protein
synthesis. Growth factors and insulin activate both complexes through PI3K/PTEN/Akt signaling network. In addition, amino acids activate mTORC1 via small G-proteins such as Rag family
of GTPases and GTP-bound Ras homolog enriched in brain (Rheb) on the lysosomal membrane
[8]. Because mTORC1 is a key nutrient sensor, integrating diverse extra- and intra-cellular cues
to downstream signaling pathways in response to the nutrient availability, it is natural that this
signaling is dysregulated in diabetes [9].
mTORC1 plays additional roles in the metabolic regulation through the p70S6K1/2-mediated phosphorylation of the CAD enzyme complex to stimulate pyrimidine biosynthesis, ATF4ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8
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dependent stimulation of the mitochondrial tetrahydrofolate cycle to enhance the purine biosynthesis [10], and stimulation of lipid and sterol biosynthesis through the activation of sterol
regulatory binding element proteins [11]. p70S6K is an AGC kinase of the RSK family that is
required for the cell growth and G1 cell cycle progression. It is phosphorylated and activated by
mTOR in mitogenic pathways downstream of PI3K. p70S6K phosphorylates the S6 protein of
the 40S ribosomal subunit and is involved in the translational control of 5’ oligopyrimidine tract
mRNAs. Activity is controlled by multiple phosphorylation events located within the catalytic,
linker, and pseudosubstrate domains. Mouse knockout shows an increased insulin senstivity,
resulting in the protection against diet-induced obesity [7]. mTORC1–S6K1 mediates various
extrinsic signals that regulate the cell growth and metabolism. Activation of mTORC1–S6K1
signaling by nutrients has received broad attention because of its implication in obesity and insulin resistance. Phosphorylation of IRS1 at sites Ser307 and Ser636/Ser639, which antagonize
the IRS1 signaling, is elevated in animal models of obesity and in muscle from type 2 diabetic
patients. S6K1 might have the major role in the insulin resistance under conditions of nutrient
overload [5, 12].
The activity of p70S6K1/2 was reduced only in patients with T2D (see Fig., c, 3—5), which
can be explained by the decreased activities of PI3K and mTOR, phosphorylating S6K in the
main activating sites of Thr412 and Thr389. The high activity of this kinase in patient T1D can
be associated with its activation by other protein kinases [13] or more likely with the absence of
an inhibitory effect on mTOR of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK),
which is activated by metformin [14].
Conclusions. 1. Expression of Akt is reduced in lymphocytes of patients with diabetes of
both types.
2. Activity of mTOR and its downstream kinase S6K in lymphocytes of patients with T2D
is reduced and may reflect the effectiveness of hypoglycemic drugs.
3. Expression of Akt and the mTOR activity can be associated with the duration of the
disease.
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