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Дисертаційна робота присвячена дослідженню течії ньютонівської 

рідини у циліндричному каналі з двома послідовно розташованими 

діафрагмами (різкими звуженнями поперечного перерізу) при швидкостях 

значно менших за швидкість звуку. Через неканонічну геометрію даної 

динамічної системи потік набуває нестаціонарного характеру, що при певних 

умовах призводить до виникнення автоколивань середовища і, як наслідок, 

до появи тонального звуку. Течія рідини чи газу в нерегулярних каналах 

широко зустрічається як в природі, так і в технічних або наукових приладах: 

судини кровоносної системи, бронхіальні дерева, труби для транспортування 

технічних середовищ, вентиляційні системи, твердопаливні ракетні двигуни 

тощо. Дослідження проблеми генерації автоколивань у таких системах 

відкриває перспективи розуміння фундаментальної проблеми генерації звуку 

потоком, що на сьогодні не є достатньо вивченою, а також представляє 

практичний інтерес в різноманітних областях науки і техніки. З одного боку, 

детальне вивчення подібних процесів дозволяє застосовувати більш 

ефективні заходи для послаблення чи уникнення небажаних акустичних 

коливань. З іншого боку, ретельний опис механізмів генерації шумів 

респіраторного тракту та кровоносних судин людини може стати основою 

для створення нового покоління неінвазивних діагностичних засобів. 

В даній роботі проведено моделювання проблеми збудження 

автоколивань потоком рідини у циліндричному каналі з двома послідовно 

розташованими діафрагмами. У зв’язку зі взятими за основу гіпотезами 



гідродинамічна задача розв’язувалася в межах моделі в’язкої нестисливої 

рідини. Основним фізичним параметром задачі є число Рейнольдса, а 

динамічний процес описується системою нестаціонарних рівнянь Нав’є-

Стокса та рівняння нерозривності. Розв’язання поставленої нелінійної 

крайової задачі проводилося шляхом прямого чисельного моделювання. 

Алгоритм розв’язання базувався на методі скінченних об’ємів з 

використанням різницевих схем другого порядку точності за простором та 

часом. Для дискретизації області розв’язання була побудована 

неортогональна блочно-структурована сітка зі згущенням вузлів в отворах 

діафрагм та при наближенні до їх поверхонь. Для розрахунку інтегралів за 

контрольними об’ємами застосовувалася узагальнена процедура Гауса-

Остроградського. Для інтерполяції конвективних членів використовувалася 

TVD (Total Variation Diminishing) форма центрально-різницевої схеми з 

обмежувачем потоку. За схему дискретизації похідної за часом обиралася 

неявна триточкова несиметрична схема другого порядку з різницями назад. 

Зв’язаний розрахунок поля швидкості та тиску проводився за 

допомогою процедури PISO (Pressure Implicit Split Operator). Для розв’язання 

отриманої системи лінеаризованих алгебраїчних рівнянь використовувалися 

ітераційні розв’язники PCG (Preconditioned Conjugate Gradient) та PBiCGStab 

(Preconditioned Biconjugate Gradient Stabilized), що побудовані на основі 

методу спряжених та біспряжених градієнтів з передобумовленням для 

симетричних та асиметричних матриць відповідно. За передобумовлення 

обрано спрощені схеми неповної факторизації Холецького DIC (Diagonal-

based Incomplete Cholesky preconditioner) та неповної LU-факторизації DILU 

(Diagonal-based Incomplete Lower-Upper preconditioner). Задача розв’язувалася 

за допомогою бібліотек інструментарію з відкритим кодом OpenFOAM (Open 

source Field Operation And Manipulation) з використанням обчислювальних 

потужностей кластерного суперкомп’ютера Інституту кібернетики імені 

В.М. Глушкова Національної академії наук України. Для розпаралелювання 

обчислень використовувалася технологія MPI (Message Passing Interface) та 



метод декомпозиції області розв’язання DDM (Domain Decomposition 

Method). 

Вивчено модель осесиметричного потоку в циліндричному каналі з 

двома послідовними діафрагмами. Проведено аналіз процесу формування 

потоку та характеристик руху середовища в області між звуженнями в 

залежності від числа Рейнольдса, діаметра та довжини порожнини, утвореної 

діафрагмами, а також від форми діафрагм. Встановлено, що при певних 

параметрах динамічної системи течія рідини в області між діафрагмами 

нестаціонарна і характеризується наявністю нестійкого зсувного шару, 

утвореного примежовим шаром, що зривається з поверхні першої діафрагми. 

В порожнині між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух 

середовища, який можна інтерпретувати як гідродинамічний канал 

зворотного зв’язку, що створює умови для виникнення автоколивань у 

системі. У зсувному шарі утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, 

які викликають автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору 

другої діафрагми. Ці автоколивання можуть бути джерелом звуку в каналі. 

Важливою особливістю даної динамічної системи є існування двох 

стійких режимів автоколивань з різними частотами при незмінних фізичних 

та геометричних параметрах. В дисертаційній роботі вперше було виявлено 

обидва режими за допомогою чисельного розв’язання нелінійної крайової 

задачі. Ці режими автоколивань характеризуються практично сталим числом 

Струхаля, визначеним через діаметр отвору діафрагми та осереднену за 

отвором швидкість струменя, зі зміною числа Рейнольдса. Структура 

амплітудно-частотного спектру цих коливань ускладнюється при збільшенні 

числа Рейнольдса. Автоколивання в системі виникають тільки після 

досягнення певного критичного значення числа Рейнольдса. При досягненні 

другого критичного значення в системі з’являється другий стійкий режим 

автоколивань. При наближенні до третього критичного значення числа 

Рейнольдса режим коливань може почергово змінюватись внаслідок 

дестабілізації циркуляційного руху. При перевищенні цього значення 



автоколивання втрачають періодичність, і структура їх амплітудно-

частотного спектру набуває характерного для шуму вигляду. 

В залежності від діаметру порожнини, утвореної діафрагмами, в даній 

динамічній системі можуть виникати три режими автоколивань. Кожен 

режим характеризується практично сталим числом Струхаля зі зміною 

діаметру порожнини, а перехід між ними відбувається зі стрибком частоти 

коливань. Структура течії в області між діафрагмами та характеристики 

автоколивань є подібними для перших двох режимів. При третьому режимі 

автоколивань в порожнині між діафрагмами утворюється два циркуляційних 

рухи, а амплітуди коливань швидкості та тиску в отворі другої діафрагми 

значно спадають. При достатньо малому діаметрі порожнини циркуляційний 

рух зникає. Внаслідок цього припиняється і утворення кільцевих вихорів. 

В залежності від довжини порожнини, утвореної діафрагмами, можуть 

виникати чотири режими автоколивань. При збільшенні відстані між 

діафрагмами частота коливань спадає в межах одного режиму автоколивань 

та різко збільшується при переході на наступний режим. При достатньо малій 

довжині порожнини течія в області між діафрагмами є стаціонарною, і 

утворення кільцевих вихорів у зсувному шарі не відбувається. При достатньо 

великій довжині порожнини течія в області між діафрагмами турбулізується. 

Внаслідок цього втрачається регулярність утворення вихорів у зсувному 

шарі, а структура амплітудно-частотного спектру автоколивань набуває 

характерного для шуму вигляду. 

Зміна форми діафрагм з округлої на прямокутну суттєво не впливає на 

структуру потоку в області між звуженнями, проте змінює кількісні 

характеристики автоколивань. Профіль швидкості у вихідному перетині 

другої діафрагми набуває форми, подібної до профілю Пуазейля, а профілі 

швидкості у перетинах отвору першої діафрагми мають від’ємні значення та 

не змінюються з часом. Внаслідок зміщення точки відриву зсувного шару на 

першій діафрагмі до її передньої кромки збільшується максимальна 

швидкість струменя, що призводить до зростання частоти автоколивань. 



В дисертаційній роботі вперше вивчено модель тривимірного потоку в 

циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами за допомогою 

прямого чисельного моделювання. Проведено аналіз процесу формування 

потоку та механізму зародження автоколивань, а також властивостей руху 

середовища в області між звуженнями та характеристик автоколивальних 

процесів в залежності від числа Рейнольдса. Встановлено, що при досить 

низьких числах Рейнольдса тривимірна течія в області між діафрагмами є 

стаціонарною та практично осесиметричною. В порожнині між діафрагмами 

встановлюється стійкий циркуляційний рух, а на межі струменя та 

порожнини утворюється осесиметричний зсувний шар. При більших 

значеннях числа Рейнольдса у зсувному шарі утворюється послідовний ряд 

асиметричних кільцевих вихорів, які викликають квазіперіодичні 

автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору другої діафрагми, а 

також одночасне коливання тиску в усьому об’ємі середовища між 

діафрагмами. При досить високих значеннях числа Рейнольдса течія в 

області між діафрагмами значно турбулізується, і коливання втрачають 

періодичність. 

Незважаючи на осьову симетрію геометрії системи, а також крайових і 

початкових умов поставленої крайової задачі, структура тривимірного 

потоку має азимутальну асиметрію, що суттєво впливає на локальний 

характер течії. Спостерігається асиметрія циркуляційного руху середовища в 

порожнині між діафрагмами та кільцевих вихорів у зсувному шарі. Проте 

інтегральні характеристики, такі як частота утворення кільцевих вихорів у 

зсувному шарі та їх набігання на поверхню другої діафрагми, а також 

коливання загального тиску в середовищі між діафрагмами, практично 

співпадають з моделлю осесиметричного потоку. 

Отже, у дисертації було отримано такі нові наукові результати: 

− визначено, що при течії рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними діафрагмами в межах певних фізичних та геометричних 

параметрів встановлюється циркуляційний рух середовища в області між 



діафрагмами, та утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, які 

викликають автоколивання полів швидкості й тиску в околі отвору другої 

діафрагми, а також коливання тиску в усій області між діафрагмами; 

− встановлено наявність двох різних стійких режимів автоколивань 

середовища в області між діафрагмами залежно від числа Рейнольдса, 

трьох режимів – залежно від діаметру порожнини, утвореної діафрагмами, 

та чотирьох режимів – залежно від відстані між діафрагмами; 

− встановлено, що форма профілю діафрагми суттєво не впливає на 

структуру потоку, проте змінює кількісні характеристики автоколивань; 

− визначено закономірності виникнення автоколивань тривимірного потоку 

рідини в циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами; 

− встановлено, що тривимірний потік рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними діафрагмами є суттєво асиметричним, незважаючи на 

осесиметричність геометрії системи, а також крайових і початкових умов; 

− визначено, що періоди автоколивань тривимірного потоку рідини в 

циліндричному каналі з двома діафрагмами практично співпадають з 

відповідними періодами автоколивань осесиметричного потоку. 

Отримані якісні та кількісні результати в широкому спектрі фізичних 

та геометричних параметрів динамічної системи розширюють розуміння 

фундаментальних фізичних процесів, які призводять до збудження 

автоколивань потоків у нерегулярних каналах, та можуть мати практичне 

застосування при розробці методів активного чи пасивного контролю 

нестаціонарних потоків у технічних конструкціях або методів неінвазивної 

діагностики захворювань кровоносної чи респіраторної систем людини. 

Ключові слова: обчислювальна гідродинаміка, пряме чисельне 

моделювання, метод скінченних об’ємів, паралельні обчислення, 

нестаціонарна течія, канал з діафрагмами, циліндрична порожнина, зсувний 

шар, кільцевий вихор, вихрові структури, автоколивання, гідродинамічний 

канал зворотного зв’язку, циркуляційний рух, тривимірна течія. 

 



ANNOTATION 

 

Trotsenko Ya.P. Dynamic characteristics of a fluid flow in variable cross-

section ducts. – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 113 “Applied 

Mathematics” (11 – Mathematics and Statistics). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the study of a flow of Newtonian fluid in a 

cylindrical duct with two serial diaphragms (sharp constrictions of cross-sections). 

The flow rate is considerably lower than the speed of sound in the medium. The 

structure of the flow is non-stationary due to the complex geometry of the system. 

Under certain conditions, this leads to self-sustained oscillations of the medium 

and in consequence the appearance of tonal sound. Liquid or gaseous flows in 

complex ducts are widely encountered in technical or scientific devices, as well as 

in nature: blood vessels, bronchial trees, gas distribution systems, ventilation 

systems, solid propellant rocket motors, etc. The study of the problem of self-

oscillations generation in such systems opens up prospects for understanding the 

fundamental mechanism of sound generation by a flow, which is currently 

insufficiently studied, and is of practical interest in various fields of science and 

technology. On the one hand, a detailed study of such processes allows for more 

effective measures to mitigate or avoid undesirable acoustic oscillations. On the 

other hand, a careful description of the mechanisms of noise generation in the 

human respiratory tract and blood vessels could serve as the basis for creating a 

new generation of non-invasive diagnostic tools. 

Simulation of the problem of excitation of self-sustained oscillations by a 

fluid flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms was carried out in the 

thesis. The hydrodynamic problem was solved within the model of a viscous 

incompressible fluid due to the accepted assumptions. The main physical 

parameter of the problem is the Reynolds number, and the dynamic process is 

described by the system of the non-stationary Navier-Stokes equations and the 



continuity equation. The solution of the non-linear boundary value problem was 

carried out by the direct numerical simulation. The solution algorithm was based 

on the finite volume method using second-order accurate in both space and time 

difference schemes. A non-orthogonal block-structured grid with concentration of 

nodes near the diaphragms and in their orifices was constructed for the 

discretization of the solution region. The generalized Gauss-Ostrogradsky’s 

procedure was used to find the integrals over the control volumes. The TVD (Total 

Variation Diminishing) form of a central-difference scheme with a flux-limiter was 

used for the interpolation of the convective terms. An implicit three-point 

asymmetric second-order scheme with backward differences was chosen as the 

scheme of the time derivative discretization. 

The PISO (Pressure Implicit Split Operator) procedure was used for the 

combined evaluation of the velocity and pressure fields. For the solution of the 

constructed system of linearized algebraic equations, PCG (Preconditioned 

Conjugate Gradient) and PBiCGStab (Preconditioned Biconjugate Gradient 

Stabilized) iterative solvers were used for symmetric and asymmetric matrices 

respectively. As a preconditioner, DIC (Diagonal-based Incomplete Cholesky 

preconditioner) and DILU (Diagonal-based Incomplete Lower-Upper 

preconditioner) simplified incomplete factorizations were chosen. The toolbox 

libraries with OpenFOAM (Open source Field Operation and Manipulation) public 

code were used in the calculations. HPC computing resources were provided by 

cluster supercomputer of V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of The National 

Academy of Sciences of Ukraine. MPI (Message Passing Interface) technology and 

DDM (Domain Decomposition Method) were used for the parallelization of the 

computations. 

The model of axisymmetric flow in the duct with two serial diaphragms was 

studied. The flow formation process and characteristics of the medium motion in 

the region between the constrictions were analyzed depending on the Reynolds 

number, the diameter and length of the cavity formed by the diaphragms, and the 

shape of the diaphragms. It was found that in a certain range of Reynolds numbers 



the fluid flow in the region between the diaphragms is non-stationary and is 

characterized by the presence of an unstable shear layer formed by the boundary 

layer that breaks off from the surface of the first diaphragm. In the cavity between 

the diaphragms a circulating motion of the medium is formed, which can be 

interpreted as a hydrodynamic feedback channel that creates conditions for the 

occurrence of self-sustained oscillations in the system. A sequential series of ring 

vortices is formed in the shear layer that cause self-oscillations of the velocity and 

pressure fields in the vicinity of the orifice of the second diaphragm. These self-

sustained oscillations may serve as an acoustic source in the duct. 

An important feature of this dynamic system is the existence of two stable 

modes of self-sustained oscillations with different frequencies with constant 

physical and geometric parameters. Both modes were identified by the numerical 

solution of a non-linear boundary value problem for the first time in the thesis. 

These self-oscillation modes are characterized by a nearly constant Strouhal 

number, determined by the diameter of the diaphragm orifice and the averaged jet 

velocity in the orifice, with a change in the Reynolds number. The structure of the 

amplitude-frequency spectrum of these oscillations is complicated by an increase 

in the Reynolds number. Self-sustained oscillations in the system occur only after 

reaching a certain critical value of the Reynolds number. A second stable self-

oscillation mode appears in the system upon reaching the second critical value. 

When approaching the third critical value of the Reynolds number, the oscillation 

mode can alternately change due to the destabilization of the circulating motion. 

When exceeding this critical value, self-sustained oscillations lose their periodicity, 

and the structure of their amplitude-frequency spectrum takes on a noise-like form. 

Three self-oscillation modes characterized by different Strouhal numbers 

may occur in this dynamic system depending on the diameter of the cavity formed 

by the diaphragms. Each mode is characterized by an almost constant Strouhal 

number with a change in the diameter of the cavity, and the transition between 

them occurs with a jump in the frequency of oscillations. The flow structure in the 

region between the diaphragms and the self-oscillation characteristics are similar 



for the first two modes. In the third self-oscillation mode, two circulating motions 

are formed in the cavity between the diaphragms, and the amplitudes of the 

velocity and pressure oscillations in the orifice of the second diaphragm decrease 

significantly. The circulating motion disappears with a sufficiently small diameter 

of the cavity. As a result, the formation of ring vortices also ceases. 

There can be four modes of self-sustained oscillations depending on the 

length of the cavity formed by the diaphragms. With the increase in the distance 

between the diaphragms, the frequency of oscillations decreases within the same 

self-oscillation mode and rises sharply with the switch to the next mode. The flow 

in the region between the diaphragms is stationary and the formation of ring 

vortices in the shear layer does not occur with a sufficiently small length of the 

cavity. With a sufficiently large length of the cavity, the flow in the region between 

the diaphragms is significantly turbulent. As a result, the regularity of the eddy 

formation in the shear layer is lost, and the structure of the amplitude-frequency 

spectrum of self-sustained oscillations takes on a noise-like form. 

Changing the shape of the diaphragms from rounded to rectangular does not 

affect the flow structure in the area between the constrictions significantly. 

However, it changes quantitative characteristics of self-sustained oscillations. The 

velocity profile in the output cross-section of the second diaphragm takes a shape 

similar to the Poiseuille profile, and the velocity profiles in the cross-sections of 

the first orifice have negative values and do not change over time. The maximum 

velocity of the jet increases due to the displacement of the separation point of the 

shear layer on the first diaphragm to its leading edge. As a result, the frequency of 

self-sustained oscillations also grows. 

The model of a three-dimensional flow in a cylindrical duct with two serial 

diaphragms was studied using direct numerical simulation for the first time in the 

thesis. The flow formation process and the mechanism of self-oscillation origin 

were analyzed, as well as the properties of the medium motion in the region 

between the constrictions, and the characteristics of self-sustained oscillations 

depending on the Reynolds number. It was found that the flow in the region 



between the diaphragms is stationary and almost axisymmetric at sufficiently low 

Reynolds numbers. A stable circulating motion is formed in the cavity between the 

diaphragms, and an axisymmetric shear layer is formed at the boundary of the jet 

and the cavity. A sequential series of asymmetric ring vortices are formed in the 

shear layer at higher Reynolds numbers that cause quasi-periodic self-sustained 

oscillations of velocity and pressure fields in the vicinity of the orifice of the 

second diaphragm, as well as simultaneous pressure oscillations in the whole 

medium between the diaphragms. At sufficiently high Reynolds numbers, the flow 

in the region between the diaphragms is significantly turbulent, and oscillations 

lose periodicity. 

The structure of the three-dimensional flow has an azimuthal asymmetry 

despite the axial symmetry of the geometry of the system and the boundary and 

initial conditions of the boundary value problem that substantially affects the local 

nature of the flow. There is an asymmetry of the circulating motion of the medium 

in the cavity between the diaphragms and of ring vortices in the shear layer. 

However, the integral characteristics, such as the frequency of the formation of 

ring vortices in the shear layer and their impinging on the surface of the second 

diaphragm, as well as the fluctuation of the total pressure in the medium between 

the diaphragms, practically coincide with the model of an axisymmetric flow. 

In general, the following new scientific results were obtained in the thesis: 

− it was determined that under certain physical and geometric parameters a fluid 

flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms causes a circulating motion 

of the medium in the cavity between the diaphragms and a sequential series of 

ring vortices in the shear layer that cause self-oscillations of the velocity and 

pressure fields in the vicinity of the orifice of the second diaphragm, as well as 

pressure oscillations in the whole medium between the diaphragms; 

− the presence of  two different stable modes of self-oscillations of the medium in 

the region between the diaphragms depending on the Reynolds number, three 

modes depending on the diameter of the cavity formed by the diaphragms and 

four modes depending on the distance between the diaphragms were established; 



− it was found that the shape of the diaphragm profile does not affect the flow 

structure significantly, but changes the quantitative characteristics of self-

sustained oscillations; 

− the patterns of the occurrence of self-oscillations of a three-dimensional fluid 

flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms were determined; 

− it was established that the three-dimensional fluid flow in a cylindrical duct with 

two serial diaphragms is significantly asymmetric, despite the axial symmetry of 

the system geometry and the boundary and initial conditions; 

− it was determined that the periods of self-oscillations of a three-dimensional 

fluid flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms practically coincide 

with the corresponding periods of self-oscillations of an axisymmetric flow. 

The qualitative and quantitative results in a wide range of physical and 

geometric parameters of the dynamic system obtained in the thesis expand the 

understanding of fundamental physical processes that lead to the excitation of self-

sustained oscillations by flows in complex ducts, and can have practical 

application in developing methods for active or passive control of unsteady flows 

in various technical designs, or methods for non-invasive diagnosis of diseases of 

the human blood-circulatory and respiratory systems. 

Key words: computational fluid dynamics, direct numerical simulation, 

finite volume method, parallel computing, unsteady flow, duct with baffles, 

cylindrical cavity, shear layer, ring vortex, eddy structures, self-sustained 

oscillations, hydrodynamic feedback channel, three-dimensional flow. 



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Вовк І. В., Троценко Я. П. Особливості потоку рідини в 

циліндричному каналі зі стенозами. Доповіді НАН України. 2017. № 9. 

С. 33–40. 

2. Троценко Я. П. Автоколивальні процеси в циліндричному каналі зі 

стенозами. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. 

2017. № 3. С. 229–232. 

3. Троценко Я. П. Особливості потоку рідини крізь циліндричні 

порожнини. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. 

2018. № 1. С. 42–47. 

4. Вовк І. В., Троценко Я. П. Тривимірний потік в’язкої нестисливої 

рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами. Доповіді НАН 

України. 2019. № 7. С. 17–25. 

5. Троценко Я. П. Чисельне моделювання потоку в’язкої нестисливої 

рідини крізь циліндричні порожнини. Вісник КНУ ім. Тараса 

Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. 2019. № 1. С. 217–220. 

6. Vovk I. V., Matsypura V. T., Trotsenko Ya. P. Excitation of self-sustained 

oscillations by a flow of liquid in a cylindrical duct with two diaphragms. 

Journal of Mathematical Sciences. 2020. Vol. 247, No. 2. P. 258–275. 

7. Trotsenko Ya., Vovk I. Numerical simulation of the 3-D flow in a 

cylindrical duct with two diaphragms at low Mach numbers. Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria). 2020. Vol. 50, No. 2. 

P. 190–201. 

 

 

 



Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

8. Вовк І. В., Маципура В. Т., Троценко Я. П. Особливості руху потоку в 

циліндричному каналі зі стенозами. Сучасні проблеми механіки : тези 

доп. ІV міжнар. наук. конф., м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 28–30 

серпня 2017 р. Київ, 2017. С. 21. 

9. Троценко Я. П. Формування автоколивань потоком рідини у 

циліндричному каналі зі стенозами. КОНСОНАНС–2017 : збір. праць 

акустичного симпозіуму, м. Київ, Інститут гідромеханіки НАН 

України, 2–3 жовтня 2017 р. Київ, 2017. С. 138–143. 

10. Малюга В., Троценко Я. Пряме чисельне моделювання тривимірного 

потоку нестисливої в’язкої рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними стенозами. Сучасні проблеми механіки та математики 

: зб. наук. праць у 3-х т. міжнар. наук. конф., м. Львів, Інститут 

прикладних проблем математики та механіки ім. Я. С. Підстригача 

НАН України, 22–25 травня 2018 р. / за заг. ред.: А. М. Самойленка, 

Р. М. Кушніра. Львів, 2018. Т. 2. С. 151–152. 

11. Троценко Я. П. Особливості потоку рідини крізь циліндричні 

порожнини. Комп’ютерна гідромеханіка : зб. тез шостої міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, Інститут гідромеханіки НАН України, 26–

27 вересня 2018 р. Київ, 2018. С. 56–57. 

12. Троценко Я. П. Чисельне моделювання потоку в’язкої нестисливої 

рідини крізь циліндричні порожнини. Сучасні проблеми механіки : 

тези доп. V міжнар. наук. конф., м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 

28–30 серпня 2019 р. Київ, 2019. С. 96. 

 


