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Дослiдження динамiки ряду фiзичних, бiологiчних та iнших систем потре-

бує використання нелокальних у часi математичних моделей. Такi моделi, до

яких належать, зокрема, iнтегро-диференцiальнi й дробовi диференцiальнi рiв-

няння, дають змогу бiльш точно описувати еволюцiю ередитарних систем, або

систем з пам’яттю. Ця властивiсть притаманна середовищам складної стру-

ктури (трiщинуватим, пористим, насиченим тощо), для яких класичнi моделi

математичної фiзики не є достатньо адекватними.

Проблеми моделювання й оптимiзацiї систем, що описуються рiвняннями

з частинними похiдними, зумовлюють актуальнiсть низки теоретичних дослi-

джень. Наприклад, обґрунтування iснування оптимального точкового, iмпуль-

сного тощо керування потребує доведення коректностi початково-крайових за-

дач для вказаних рiвнянь з негладкими правими частинами, тобто теорем слаб-

кої/узагальненої розв’язностi. Наближене знаходження цього оптимального ке-

рування створює потребу в розробцi й обґрунтуваннi методiв чисельного розв’я-

зання рiвнянь з частинними похiдними в узагальненiй постановцi.

Мета роботи

Цикл наукових праць «Апрiорнi оцiнки для еволюцiйних систем» поклика-

ний здiйснити теоретичне дослiдження широкого дiапазону iнтегро-диференцi-

альних рiвнянь та рiвнянь з дробовою похiдною за часом. Усi вони використо-

вуються як математичнi моделi дифузiї, теплопровiдностi та iнших процесiв,

якi вiдбуваються у середовищах складної структури.

Методи дослiдження

Для доведення теорем розв’язностi iнтегро-диференцiальних рiвнянь вико-

ристовувався метод апрiорних нерiвностей (abc-метод), для дослiдження дро-

бових диференцiальних рiвнянь — енергетичнi оцiнки, а для диференцiальних

рiвнянь iз випадковою складовою — оцiнки розподiлiв напiвнорм Гельдера вiд

випадкових процесiв та побудова наближень таких процесiв дiйснозначними

функцiями.
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Наукова новизна

Одержанi авторами результати є новими. Порiвняно з класичними дослi-

дженнями у цiй галузi, задачi розглядаються з меншими припущенням щодо

гладкостi правої частини, зокрема за часовою змiнною (скажiмо, у деяких ви-

падках допускають наявнiсть дельта-функцiї Дiрака) чи випадкових складових.

Це не дозволяє використовувати класичнi методи i ускладнює процес дослiдже-

ння.

У роботах циклу узагальнено результати, одержанi А.Г. Свешнiковим,

А.Б. Альшиним, М.О. Корпусовим таЮ.Д. Плетнером в для елiптичних iнтегро-

диференцiальних рiвнянь, С.I.Ляшком для параболiчних i псевдопараболiчних

диференцiальних рiвнянь.

Рiвняння змiнних порядкiв, наскiльки вiдомо авторам, на слабку розв’язнiсть

ранiше не дослiджувались.

Авторами одержано такi результати:

1. достатнi умови для iснування та єдиностi узагальненого розв’язку почат-

ково-крайової задачi й достатнi умови iснування оптимального керуван-

ня для iнтегро-диференцiального рiвняння з невiд’ємно визначеним iнте-

гральним оператором, для iнтегро-диференцiальних рiвнянь елiптичного,

параболiчного, псевдопараболiчного та гiперболiчного типiв, для узагаль-

неного рiвняння теплопровiдностi;

2. для вказаних типiв рiвнянь розроблено чисельнi методу типу Гальоркiна;

3. доведено збiжнiсть методу типу Гальоркiна для дробового за часом (з

похiдною Капуто) рiвняння субдифузiї у слабкiй постановцi. Для самого

розв’язку встановлено теорему про неперервнiсть;

4. доведено слабку розв’язнiсть рiвняння субдифузiї змiнного порядку (з по-

хiдною Рiмана-Лiувiлля за часом, порядок якої залежить вiд просторової

змiнної);
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5. за допомогою обчислювального експерименту з рiзницевою схемою вияв-

лено нетривiальнi властивостi розв’язку рiвняння змiнного порядку; за-

пропоновано i на якiсному рiвнi верифiковано аналогiчний метод для рiв-

няння реакцiї-субдифузiї;

6. доведено теореми, у яких отримано оцiнки розподiлiв та модулi непе-

рервностi напiвнорм Гельдера вiд випадкових процесiв з просторiв Fψ(Ω),

Lp(Ω) та Орлiча, визначених на компактi, а також знайдено умови, за

яких виконується умова Гельдера для цих процесiв;

7. доведено теореми, у яких отримано оцiнки розподiлiв напiвнорм Гельдера

та модулi неперервностi вiд випадкових процесiв з просторiв Fψ(Ω) та

Lp(Ω), визначених на нескiнченному промiжку;

8. отриманi результати застосовано для побудови точностi та надiйностi на-

ближення процесiв з просторiв Fψ(Ω) та Lp(Ω), визначених на нескiнчен-

ному промiжку, за допомогою цiлих функцiй експоненцiального типу;

9. для еволюцiйних систем iз випадковою складовою оцiнено останню та

отримано теореми про єдинiсть розв’язку системи.

Практична значимiсть

Цикл праць має переважно теоретичний характер. Разом з тим, одержанi

результати необхiднi для обґрунтування методiв наближеного розв’язування за-

дач оптимального керування й моделювання процесiв в ередитарних системах,

якi описуються розглянутими рiвняннями у частинних похiдних.

Результати, одержанi у працях циклу, впроваджено у навчальний процес

факультету комп’ютерних наук та кiбернетики Київського нацiонального унi-

верситету iменi Тараса Шевченка.

Опис основних результатiв

Розглядатимемо рiвняння вiдносно функцiї часової й просторових змiнних

u = u(x, t), де t ∈ (0, T ), 0 < T < ∞, x ∈ Ω ⊂ Rn, де Ω – обмежена область

з гладкою межею ∂Ω. Через f = f(x, t) позначатимемо праву частину рiв-

няння, яка моделює зовнiшнiй вплив на систему. Нехай C∞0 (C∞T ) – множина
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гладких функцiй, що задовольняють крайову умову u∂Ω = 0 i початкову умову

u|t=0 = 0(u|t=T = 0). Через A, B й I нижче позначено елiптичнi оператори

другого порядку, що дiють за просторовими змiнними, з достатньо гладкими

коефiцiєнтами.

1. Розглянемо параболiчне iнтегро-диференцiальне рiвняння

Lu ≡ Au+ Iu = f (1)

з початковою й крайовою умовами u|t=0 = 0, u∂Ω = 0, де оператор A рiвно-

мiрно елiптичний. Нехай W+(W+
∗ ) (H+) – поповнення C∞0 (C∞T ) за нормами

||u||2W+ =
∫
Q u

2
t +
∑n

i=1 u
2
xi
dQ, ||u||2H+ =

∫
Q

∑n
i=1 u

2
xi
dQ. Крiм того, нехайW−,W−

∗

i H− -– негативнi простори, побудованi за L2(Q) i вiдповiдно W+,W+
∗ i H+. За

наведених припущень, для вказаної задачi одержано такi результати:

Теорема 1. Для довiльного f ∈ H− iснує єдиний узагальнений розв’язок зада-

чi (1) з простору H+. Для довiльного f ∈ W−(W−
∗ ) iснує єдиний узагальнений

розв’язок задачi (1) у просторi L2(Q).

2. Розглянемо псевдопараболiчне iнтегро-диференцiальне рiвняння

Lu ≡ A

(
∂u

∂t

)
+Bu+ Iu = f (2)

з початковою й крайовою умовами u|t=0 = 0, u∂Ω = 0, де A, B i K – такi самi

лiнiйнi диференцiальнi оператори, як у параболiчному рiвняннi, причому A i B

рiвномiрно елiптичнi. Нехай W+(W+
∗ ) i H+ - поповнення C∞0 (C∞T ) за нормами

||u||2W+ =
∫
Q

∑n
i=1 u

2
txi
dQ, ||u||2W+ =

∫
Q

∑n
i=1 u

2
xi
dQ, а W−,W−

∗ i H− – негативнi

простори, побудованi за L2(Q) i вiдповiдноW+,W+
∗ i H+. За певних припущень

щодо гладкостi конфiцiєнтiв справедлива

Теорема 2. Для довiльного f ∈ W−
∗ iснує єдиний узагальнений розв’язок

рiвняння (2) u ∈ H+, причому u ∈ W+
∗ ⇔ f ∈ H−.

Для чисельного розв’язування рiвнянь (1) i (2) запропоновано напiвдискре-

тнi схеми: розв’язок шукається у виглядi um =
∑m

k=1 gk(t)ωk(x), де {ωk} – базис
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у просторi H+. Невiдомi коефiцiєнти gk(t) знаходяться з системи звичайних

диференцiальних рiвнянь, яка одержується шляхом пiдстановки um у (1) або,

вiдповiдно, (2). В обох випадках, має мiсце

Теорема 3. Нехай f ∈ H−. Тодi послiдовнiсть
{
uk
}

збiгається до узагаль-

неного розв’язку задачi (1)-(2) слабко в H+.

Вiдзначимо, що завдяки компактностi вкладення H+ в L2(Q), з теореми 3

випливає сильна збiжнiсть наближених розв’язкiв до точного в L2(Q), а усi на-

веденi вище результати легко поширюються на випадок неоднорiдної початкової

умови u|t=0 = u0, якщо u0 ∈ H1
0(Ω).

3. Розглянемо елiптичну задачу, що узагальнює процеси, що виникають у

задачах теорiї плазми i лiнiйної теорiї спiнових хвиль:

Lu =
3∑
i=1

uxixi(x, t) +

t∫
0

Ki(t, τ)uxixi(x, τ) dτ = f, u|∂Ω = 0

На вiдмiну вiд аналогiчних дослiджень не вимагатимемо жодної структури

ядер, а припустимо лише, що Ki – iнтегрованi та обмеженi. Через W+
BR по-

значимо поповнення простору гладких функцiй, що задовольняють граничну

умову за нормою ||u||2
W+
BR

=
∫
Q

∑3
i=1 uxi(x, t)

2dQ. Для такої задачi з F ∈ W−
BR

запропоновано означення узагальнених розв’язкiв, показано їх еквiвалентнiсть.

Доведено коректнiсть поставленої початково-крайової задачi. Отриманi резуль-

тати узагальнюють теореми доведенi А.Г. Свешнiковим, А.Б. Альшиним, М.О.

Корпусовим та Ю.Д. Плетнером.

4. Розглянемо задачу

Lu = u(x, t)−
t∫

0

K(t, τ)
n∑
i=1

∂2u(x, τ)

∂x2
i

dτ = f, u|∂Ω = 0.

Припустимо, що ядро iнтегрального оператораK(t, τ) ∈ L2([0, T ]2) невiд’ємно

визначене. ЧерезW+
BR позначимо поповнення простору гладких функцiй за нор-

мою ||u||2
W+
BR

=
∫
Q u

2(x, t)dQ+
∑n

i=1

∫
Q

∫ t
0 K(t, τ)uxi(u, τ)uxi(x, t)dτ dQ. Для вка-
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заної задачi з правою частиною f ∈ W−
BR запропоновано означення узагальне-

них розв’язкiв. Показано їх еквiвалентнiсть. Доведено коректнiсть постановки

вiдповiдної початково-крайової задачi.

Також дослiджено задачу оптимального керування Lu = f+A(h), J(h) =

Φ(u(h))→ min де f ∈ W−
BR, а h ∈ U∂ — керування. Тут U∂ - допустима множи-

на керувань, а J(h) – функцiонал, який треба мiнiмiзувати на множинi U∂. Роз-

глядаючи випадок iмпульсної дiї на систему A(h) =
∑s

i=1 δ(x1 − x1,i)⊗ ψi(x′, t)

доведено теорему iснування (узагальненого) оптимального керування i побу-

довано чисельний метод для знаходження розв’язкiв задачi та оптимального

керування.

5. Для задачi оптимiзацiї гiперболiчної системи

Au+

t∫
0

n∑
i=1

Ki(t, τ)uxixi(x, τ)dτ = f(t, x;h), ||u(h)− u∗||S → min,

де A – гiперболiчний диференцiальний оператор другого порядку, а f -— керу-

юче вiдображення, можливо сингулярного характеру, запропоновано новi озна-

чення узагальнених розв’язкiв, показано їх еквiвалентнiсть. Доведено, що уза-

гальнений розв’зок завжди iснує, показано його єдинiсть. Запропоновано пiдхiд

до побудови чисельного методу типу Гальоркiна та доведено iснування опти-

мального керування вiдповiдно системою.

6. Розглянемо лiнiйний iнтегро-диференцiальний рiвняння

u(x, t)−
n∑
i=1

t∫
0

K(t, τ)uxixi(x, τ)+(Li(x, t, τ)u(x, τ))xi+R(x, t, τ)u(x, τ) dτ = f(x, t),

що узагальнює вiдомий оператор теплопровiдностi. Тут права частина нале-

жить деякому негативному простору. Без iстотних вимог на невiд’ємну визна-

ченiсть iнтегральної частини було показано iснування та єдинiсть узагальнених

розв’язкiв для поставленої задачi. Запропоновано нове означення розв’язку, по-

казано його iснування та єдинiсть. Доведено iснування оптимального керуван-

ня.
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7. Окрема частина циклу присвячена дробовим за часом диференцiальним

рiвнянням. Це математичнi моделi субдифузiї (повiльної дифузiї), властивої пе-

ренесенню зарядiв у аморфних напiвпровiдниках, поширенню речовин у водо-

носних горизонтах, перемiщенню сполук у внутрiшньоклiтинному й мiжклiтин-

ному просторi й по клiтинних мембранах. Важливою властивiстю похiдноих

Капуто й Рiмана-Лiувiлля є нелокальнiсть у часi, що дає змогу врахувати у

математичнiй моделi ефекти пам’ятi.

Розглянуто задачу
∗Dα

0u+ Au = f, (3)

u|t=0 = 0, u|∂Ω = 0, (4)

де ∗Dα
0 — похiдна Капуто порядку α за часом з початком у точцi 0, α ∈ (0, 1),

оператор A додатно означений.

Вiдомо, що для довiльного f ∈ Lp((0, T ), H−1
0 (Ω)) задача (3)-(4) має єдиний

розв’язок у просторi Lp((0, T ), H1
0(Ω))

⋂
W α,p

0 ((0, T ), H−1
0 (Ω)). Одним iз резуль-

татiв циклу є теорема про належнiсть цього розв’язку простору C([0, T ], L2(Ω)).

Цей результат дає змогу розглядати ширший клас задач оптимiзацiї розгляду-

ваної дробово-диференцiальої системи — наприклад, фiнальне керування.

Крiм того, обґрунтовано збiжнiсть методу Гальоркiна з дискретизацiєю за

просторовими змiнними. Показано, що розв’язок вiдповiдної системи звичайних

диференцiальних рiвнянь збiгається до точного розв’язку слабко в

L2((0, T ), H1
0(Ω)) i *-слабко в L∞((0, T ), L2(Ω)).

Iнша група результатiв стосується бiльш складної дробово-диференцiальної

моделi — початково-крайової задачi для рiвняння змiнного порядку

∂u

∂t
−∆(K(x)D

1−α(x)
0 u) = f, (5)

u|t=0 = u0(x), u|∂Ω = 0, (6)

де порядок похiдної Рiмана-Лiувiлля за часом залежить вiд змiнної x. Це мате-

матична модель аномальної дифузiї у просторово неоднорiдному середовищi.
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Для задачi (5)–(6) доведено iснування i єдинiсть слабкого розв’язку у спецi-

ально побудованих соболєвських просторах змiнного порядку. Для чисельного

розв’язування цiєї задачi побудовано гальоркiнський (з одночасною дискрети-

зацiю за часом i простором) i рiзницевий методи. Проведено обчислювальний

експеримент, який засвiдчив, що розв’язок рiвняння змiнного порядку може

мати суттєво iнший вигляд, анiж у рiвняння субдифузiї сталого порядку.

Одержана теорема розв’язностi i рiзницевий метод застосовнi й до рiвняння

реакцiї-субдифузiї вигляду

∂u

∂t
−∆

(
K(x)e−θ(x)tD

1−α(x)
0

(
eθ(x)tu

))
+ θ(x)u = f(x, t)

8. Розглянемо випадок еволюцiйної системи, заданої диференцiальним рiв-

нянням iз випадковою складовою

X ′(t) = f(t,X(y)), a ≤ t ≤ b, y(a) = α, (7)

яка може бути змодельована випадковим процесом. Для отримання результа-

тiв щодо iснування та розв’язностi таких рiвнянь потрiбно дослiдити розподiл

вiдповiдного випадкового процесу та побудувати його наближення певною не-

випадковою функцiєю.

Дослiджено оцiнки розподiлiв негауссових випадкових процесiв на компактi

та на нескiнченному промiжку [0,∞). Зокрема, розглянуто процеси iз банахових

просторiв Fψ(Ω) випадкових величин, якi були вперше введенi С.В. Єрмаковим

i Є.I. Островським та бiльш детально дослiдженi у роботах Ю.В. Козаченка i

Ю.Ю. Млавця.

Означення 1. Нехай ψ(u) > 0, u ≥ 1 — деяка монотонно зростаюча функцiя

така, що ψ(u) → ∞ при u → ∞. Випадкова величина ξ належить простору

Fψ(Ω), якщо виконується наступна умова:

sup
u≥1

(E|ξ|u)1/u

ψ(u)
<∞.

Надалi розглядаються простори Fψ(Ω), якi мають наступну властивiсть.

Означення 2. Нехай ξ1, ..., ξn — випадковi величини з простору Fψ(Ω). Позна-

чимо ηn = max
1≤k≤n

|ξk|, an = max
1≤k≤n

‖ξk‖ψ. Простiр Fψ(Ω) має властивiсть Z, якщо
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iснують монотонно неспадна функцiя z(x) > 0, монотонно зростаюча функцiя

U(n) та дiйсне число x0 > 0 такi, що для будь-якої послiдовностi випадкових

величин (ξk, k = 1, n) з простору Fψ(Ω), ∀x > x0 i для всiх n ≥ 2 виконується

наступна нерiвнiсть:

P{ηn > x · an · U(n)} ≤ 1

n
exp{−z(x)}.

Для випадкових процесiв iз просторiв Fψ(Ω), якi мають властивiсть Z, а та-

кож для процесiв iз просторiв Lp(Ω) та Орлiча отримано оцiнки розподiлiв на-

пiвнорм Гельдера та модулi неперервностi у випадках, коли процес визначений

на компактi або на нескiнченному промiжку [0,∞), тобто оцiнки ймовiрностi

P

 sup
0<ρ(t,s)≤ε
t,s∈T

|X(t)−X(s)|
f(ρ(t, s))

> x

 .

Отриманi результати застосовано для побудови наближення процесiв з про-

сторiв Fψ(Ω) та Lp(Ω), визначених на нескiнченному промiжку, iз заданими

точнiстю та надiйнiстю за допомогою цiлих функцiй експоненцiального типу,

тобто таких функцiй f , для яких виконується нерiвнiсть |f(t)| ≤ AeB|t| ∀t ∈ R,

де числа A та B не залежать вiд t. Вiдповiдно за допомогою цих наближень

оцiнено випадкову складову у крайовiй задачi (7) та отримано теореми про

єдинiсть її розв’язку.

Нехай множина D = {(t, y) | a ≤ t ≤ b, 0 < y <∞}.

Теорема 4. Розглянемо сепарабельний випадковий процес X = {X(y),

y ∈ [0,∞)} з банахового простору Fψ(Ω), ψ(u) = eαu
β

, α > 0, β ∈ (0, 1). При-

пустимо, що для процесу X виконується умова:

sup
|y1−y2|≤h

‖X(y1)−X(y2)‖ψ ≤ dhκ, y1, y2 ∈ [0,∞), d,κ > 0,

h ∈
(

0,min

{
κ
√

1+θ
d , θ

})
. Оберемо розбиття iнтервалу [0,∞) на вiдрiзки Ai з

довжинами αi, i ≥ 0 такими, що
∞∑
i=0

1
αi
<∞. Припустимо, що функцiя f(t, y)

є неперервною на множинi D. Тодi крайова задача (7) має єдиний розв’язок

X(t) для a ≤ t ≤ b.


