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офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Лаврової Ольги Євгенівни 

«Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.01.02 -диференціальні рівняння 

Дисертаційна робота Лаврової Ольги Євгенівни «Оптимальне керування 

системами диференціальних рівнянь на часових шкалах» присвячена задачам 

керування системами динамічних рівнянь, у яких незалежний аргумент може 

змінювати свій характер: то бути неперервним, то дискретним, або взагалі 

приймати значення із множини фрактальної структури. 

Актуальність теми дослідження. Задачі оптимального керування є 

мабуть, основними математичними задачами, що мають найширше практичне 

застосування. Власне кажучи, вони і виникли із потреб практики ще в середині 

18 століття. Але, незважаючи на це, відповідні математичні результати, що 

дали змогу їх розв'язувати з'явилися лише у середині 20 століття. Тоді було 

запропоновано два основні методи їх дослідження: принцип максимуму 

Понтрягіна та метод динамічного програмування Беллмана. З того часу теорія 

оптимального керування набула бурхливого розвитку і сформувалася у 

самостійну математичну дисципліну, що поєднує в собі диференціальні 

рівняння, функціональний аналіз, топологію, геометрію та інші розділи 

математики. Основні методи дослідження були розвинуті для широкого класу 

динамічних систем, що описуються не тільки звичайними диференціальними 

рівняннями, а й рівняннями в частинних похідних, стохастичними системами, 

абстрактними операторними рівняннями, многозначними потоками. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку і застосуванню даних методів 

до нового класу задач: систем диференціальних рівнянь на часових шкалах. 

Такі рівняння виникли у 1988 році після того, як 8. Ні1§ег вперше 

запропонував поняття А-похідної на часовій шкалі, тобто на довільній 

замкненій підмножині дійсних чисел. Подальший р рзвиїщ $>аких рівнянь 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету: 

імені Тараса Шевченка 
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знайшов відображення в роботах багатьох авторів, зокрема Я. А§апуа1, С.Б. 

АЬІЬгапсіІ:, М. ВоЬпег, О. Бо§1у, Ь. ЕгЬе, К. НіївсЬег, А. Реіегзоп, ]. КМепІюиг та 

інших. Однак, методи розв'язання задач оптимального керування на часових 

шкалах ще не досить розвинені. Відзначимо, що до робіт дисертанта не було 

отримано принципу максимуму у загальній формі, не досить розвинуто метод 

динамічного програмування та пов'язане з ним поняття в'язких розв'язків 

відповідних рівнянь Гамільтона-Якобі на часових шкалах. Дослідження задач 

оптимального керування на часових шкалах викликане також і їх практичними 

застосуваннями, оскільки такі рівняння є математичними моделями процесів у 

яких закон еволюції змінює свій характер. 

Отже, дослідження задач оптимального керування на часових шкалах є 

актуальним, а їх розв'язання є важливим як із теоретичної так і практичної 

точок зору. 

Структура та зміст роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 

чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дослідження, дано 

постановку основних задач, вказано на їх наукову новизну та практичну 

значимість, а також на зв'язок із науковими програмами та темами. 

Перший розділ роботи присвячено огляду літератури за темою 

дослідження, опису подібних результатів інших науковців, а також їх 

порівняльному аналізу із результатами дисертанта. Відзначимо, що даний 

аналіз проведено дуже чітко і ясно, а саме порівняння проводиться із досить 

свіжими роботами, в основному англомовними, починаючи із 2013 року. 

У другому розділі отримано достатні умови існування оптимальних 

керувань як для задач лінійних за керуванням так і опуклих по ньому. Задачі 

розглянуто як на скінченних так і на нескінченних проміжках. Слід зазначити, 

що при цьому автору довелося передовести для часових шкал класичні 

теореми функціонального аналізу: Єгорова, Лузіна, вимірного вибору. 

Третій розділ роботи присвячено розповсюдженню принципу максимуму 

Понтрягіна на рівняння на часових шкалах. Дисертантом розглянуто досить 
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загальну постановку у формі Майєра із обмеженнями типу рівностей та 

нерівностей. У термінах функції Понтрягіна та множників Лагранжа отримано 

необхідні умови оптимальності. Для лінійно-опуклих задач отримано достатні 

умови оптимальності. Основну трудність даного розділу представляє 

встановлення аналогу леми «про пакет голок». По причині складної 

топологічної структури шкали доведення даного результату суттєво 

відрізняється від класичного варіанту цієї леми. 

У четвертому розділі для оптимізаційних задач розвинуто метод 

динамічного програмування. Тут отримано загальне рівняння Гамільтона-

Якобі-Беллмана, введена концепція в'язких його розв'язків, досліджено 

питання їх існування та єдиності. Окремо розглянуто теорію напівтруп, 

породжених відповідною оптимізаційною задачею. Знову зазначимо, що 

структура часової шкали вносить свої корективи у дослідження. Так на відміну 

від класичного випадку, генератор відповідної напівтрупи вже не є локальним 

оператором, а саме рівняння Беллмана є інтегро-диференціальним. Окремої 

уваги заслуговує результат про збіжність оптимальних керувань задач на 

часових шкалах до задачі на дійсній осі. На мою думку це є основним 

результатом роботи. При його доведенні автор розвинув нові методи 

дослідження рівнянь на шкалах, що можуть бути з успіхом використані для 

інших задач такого типу рівнянь. 

У висновках сформульовано основні результати дисертації 

У додатках наведено необхідні поняття із теорії рівнянь на часових 

шкалах. 

У дисертаційній роботі Лаврової О.Є. отримано наступні наукові 

результати: 

1. Знайдено ефективні для перевірки достатні умови оптимальності для 

лінійних та опуклих за керуванням задач керування на часових шкалах; 

2. Обгрунтовано принцип максимуму для досить широкого класу задач 

керування на часових шкалах; 

3. Отримано рівняння Беллмана для загальної постановки задач керування 

на часових шкалах; 
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4. Вивчена нелінійна напівгрупа операторів, породжених задачею 

оптимального керування. Отримано вигляд її генератора; 

5. Встановлено зв'язок між задачею оптимального керування на часових 

шкалах та такою ж задачею на дійсній осі; 

6. Запропоновано новий метод побудови мінімізуючих послідовностей та 

досліджена їх гранична поведінка. 

Всі отримані в дисертаційній роботі результати суттєво збагачують 

теорію оптимального керування на часових шкалах та можуть бути застосовані 

до розв'язання прикладних оптимізаційних задач, що виникають у різних 

областях природознавства. 

Достовірність і обгрунтованість отриманих результатів та висновків. 

Всі отримані в роботі результати є новими, цікавими та математично 

обґрунтованими. їх достовірність підтверджується строгими доведеннями. 

Висновки, сформульовані здобувачем містять всі основні результати роботи. 

Матеріали дисертації достатньо повно опубліковані в 15 наукових працях 

з яких: 

• 6 статей у фахових виданнях, з яких 2 статті у журналах, англомовні 

версії яких включені до науковометричної бази 8сорш, 1 стаття в 

іноземному журналі, включеному в базу 8сорш; / 

• 9 тез доповідей на міжнародних конференціях. 

Представлені в роботі наукові результати успішно пройшли апробацію на 

5 наукових семінарах. 

Автореферат повністю відображає основні положення та зміст 

дисертаційної роботи. 

Зауваження та побажання. До роботи є кілька зауважень та побажань. 

1. У постановці задачі (2.1-2.2) момент с(т) по аналогії з неперервним 

випадком, названо моментом виходу розв'язку на границю області О. Це 

не зовсім вдалий термін, оскільки траєкторія розв'язку на часових шкалах 

може, на відміну від неперервного випадку, бути і розривною, а тому 

залишати область стрибком, не перетинаючи межу. Краще було б а(т) 

назвати моментом покидання ббласті П. 
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2. В роботі часто використовується простір Ь А - інтегрованих функцій, а в 

додатках описано лише простір Ьх. Бажано було б описати і простір^. 

3. Автор часто користується теоремою Лебега про мажоровану збіжність для 

д-інтеграла. Однак, посилань на відповідний результат для такого типу 

інтегралів немає. Тому список літератури потрібно було б доповнить, 

наприклад, роботою: Вгуап Р. Яуппе «І2 зрасез апсі Ьошкіагу уаіие ргоЬІешз 

оп Ііте-зсаіез» І. Майї. Апаї. Аррі. 328 (2007) 1217-1236, де такий 

результат доведено. 

4. При доведенні леми «про пакет голок» серйозно використовується умова 

щільності, яка накладена на часову шкалу і яка не виглядає технічною. Для 

підтвердження цього, бажано було б привести приклад, що характеризує її 

суттєвість. 

5. Умова ж а5 у теоремі 4.3.1 навпаки виглядає технічною, тому в 

подальшому її бажано було б зняти. 

6. Так само хочу відзначити деякі зауваження по подачі матеріалу в тексті 

дисертації: 

a) при доведені теореми 2.1.1 автор для отримання необхідних оцінок 

застосовує «неявно» сталу. Тобто на сторінці 32, формула (2.8) автор пише: 

« | х я ( 0 Г £М1еМ2(Т0,0) = А* <*> при іє[09а(тя)]т. (2.8)» 

В подальшому сталу А автор використовує в інших оцінках на сторінках 

32,33,36,37,38. Також на сторінці 37 з'являється позначення Ак. Це 

ускладнює розуміння викладок які проводить автор. 

Вважаю краще було б написати 

« \хп(і)\д <Мхещ{Тй,0)«х> при і є[0,<т(гп)]г. (2.8) 

1/ 
Позначимо через А - {Мхем (Г0,0))/<?.» 

b) В умовах теореми 2.2.2 автор пише: «Нехай в системі (2.1) з критерієм 

якості (2.19) для функцій /Х(і,х\/2{і,х\§(і) та Ь{і,х,и) виконуються 

умови постановки задачі на нескінченному інтервалі часової шкали.» Але в 
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задачі на нескінченному інтервалі часової шкали не було функції £(/). 

Тобто функція §(і) тут зайва. Це так само підтверджується тим, що далі в 

умовах теореми 2.2.2 автор дає умови для §(і). 

с) Сторінка 52. Автор пише: «Доведення. Оскільки К - компактна множина, 

х(0)єК, тоді у(0) є К і |^(0)|<М0 для всіх ує%\. В силу компактності 

множини І] для всіх керувань и маємо, що |и(ґ)|<1?.» Вважаю краще було 

б написати: «Доведення. Оскільки К - компактна множина, х ( 0 ) є К , тоді 

і існує стала М0 така, що [у(0)|<М0 для всіх В силу 

компактності множини V існує стала В> 0 така, що \и(і)\<В для всіх 

керувань и». 

сі) На сторінці 59 в Означенні 3.1.5 автор вводить умови коли точка належить 

множинам КБ та IX). Але в умовах теореми 3.1.1 крім точок, які належать 

множинам ЯВ і ІЛЗ з'являються точки, які належать множині К8 (які не 

було введено). 

е) На сторінці 74 в формулі (3.52), автор «неявно» позначає вісім інтегралів 

через /р . . . , /8 і пише «Розглянемо окремо доданки в (3.52).» Далі автор 

оцінює перші сім інтегралів і виписує формулу (3.62) («неявно» оцінивши 

восьмий інтеграл). Вважаю требо було оцінити восьмий інтеграл явно, 

і) На сторінках 98-100 при доведенні теореми 4.2.1 «неявно» вводяться сталі 

Л,Л19С2,С39С4(Ґ). Це ускладнює розуміння викладок які проводить автор і 

треба було ввести сталі явно. Наприклад, написавши після формули (4.22) 

«де Ах =(г + Л)ек(']~'о).» Також вважаю, що потрібно було б сформулювати 

і довести лему 4.2.1 до теореми 4.2.1, а не в середині доказу теореми 4.2.1. 

§) Також вважаю, що автору не треба було в тексті дисертації 

використовувати фрази «добре відомо» (стор. 98), «легко випливають» 

(стор. 77,98) 

Разом з тим вказані зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи та не ставлять під сумнів достовірність положень, 

наукову обґрунтованість і висновків дисертації. Дисертаційна робота Лаврової 
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О. Є. «Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових 

шкалах» є завершеною науковою роботою, що містить нові, цікаві, науково 

обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують наукову проблему 

оптимального керування на часових шкалах. 

На основі вище сказаного вважаю, що дисертаційна робота Лаврової 

Ольги Євгенівни «Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь 

на часових шкалах», подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук є завершеним науковим дослідженням та задовольняє 

вимоги «Порядку присудження наукових ступенів» , затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №656 від 19.08.2015 року та № 

1159 від 30.12.2015 р. ), а її автор - Лаврова Ольга Євгенівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата фізико -математичних наук за 

спеціальністю 01.01.02 -диференціальні рівняння. 

доктор фізико - математичних 

наук, професор, професор кафедри 

інформаційних технологій та 

прикладної математики, Одеської 

державної академії будівництва та 

Офіційний опонент, 

архітектури Шдпис. 

А С В І Д Ч У Ю ~ 

™ Щ} 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівєоо<« 

імені Тараса Шевченка 

А.В. Плотніков 
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Відгук 
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Лаврової Ольги Євгенівни 
«Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь 

на часових шкалах», 
подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 
01.01.02 - диференціальні рівняння, 11 - математика та статистика 

Як відомо, теорія керування на сьогодні є однією з найважливіших наук 
всезагального застосування. Вона дає основну теоретичну базу для дослідження 
і проектування будь-яких автоматичних і автоматизованих систем у всіх 
областях техніки і діяльності людини. На шляху свого розвитку ця наука 
пройшла свій початковий етап, де були створені методи аналізу стійкості, 
якості і точності регулювання неперервних лінійних систем; потім одержали 
розвиток методи аналізу дискретних та дискретно-неперервних систем, а 
згодом почали розвиватися методи аналізу нелінійних систем, побудованих на 
основі принципів максимуму (Л. С. Понтрягін) і динамічного програмування 
(Р. Е. Беллман), коли визначається оптимальний з погляду заданого критерію 
якості закон керування, який характеризується верхньою межею якості 
системи, до якої можна прагнути при її проектуванні. 

Але на практиці часто зустрічаються задачі оптимального керування 
складними нелінійними об'єктами, функціонування яких відбувається у 
дискретно-неперервному за часом режимі, або ж узагалі функціонування таких 
об'єктів має фрактальний характер. Нещодавно створеними (С. Хільгер) 
математичними моделями таких об'єктів є динамічні рівняння на часових 
шкалах. Тож з огляду на вищесказане, дисертаційна робота Лаврової Ольги 
Євгенівни, яка присвячена дослідженню задач оптимального керування 
системами диференціальних рівнянь на часових шкалах, є важливою та 
безперечно актуальною. 

Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, загальних 
висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Перший розділ дисертації є допоміжним. Основні результати 
дисертаційного дослідження викладено в другому, третьому та четвертому 
розділах. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка 
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У другому розділі «Достатні умови існування оптимального керування 
для деяких класів диференціальних рівнянь на часових шкалах» досліджуються 
достатні умови існування оптимального керування системами диференціальних 
рівнянь на скінченних відрізках (для лінійних та опуклих за керуванням задач) 
та на нескінченних інтервалах (для лінійних задач) часової шкали. Основними 
тут є теореми 2.1.1, 2.2.1 та 2.3.1, що формують відповідні результати. 

У третьому розділі «Принцип максимуму Понтрягіна для рівнянь на 
часових шкалах» досить детально вивчається питання про розповсюдження 
принципу максимуму Понтрягіна на системи рівнянь на часових шкалах. 
Основна увага тут приділяється отриманню необхідних умов оптимальності в 
термінах функції Понтрягіна і відповідних множників Лагранжа, а для лінійно-
опуклих керованих задач - отриманню достатніх умов через принцип 
максимуму (теореми 3.1.1, 3.1.2). Для одержання зазначених результатів в 
цьому розділі детально вивчено властивості лінійних та спряжених до них 
систем на часових шкалах; сформульовано та доведено лему про «пакет голок». 

Четвертий розділ дисертації «Динамічне програмування та в'язкі 
розв'язки рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана на часових шкалах» 
присвячено застосуванню методу динамічного програмування до систем 
динамічних рівнянь на часових шкалах, введенню концепції в'язкого розв'язку 
системи рівнянь Гамільтона-Якобі-Беллмана на часових шкалах та 
встановленню умов його єдиності для відповідної крайової задачі, а також 
дослідженню взаємозв'язку між задачею оптимального керування на часовій 
шкалі та такою ж задачею для звичайних диференціальних рівнянь. Цікавим 
результатом у цьому розділі є запропонований метод побудови мінімізуючої 
послідовності керувань для неперервної задачі оптимального керування 
системами звичайних диференціальних рівнянь, отримано умови збіжності цієї 
послідовності до послабленого оптимального керування. Всі отримані 
результати сформульовані у вигляді 10 теорем (теореми 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3). 

У дисертаційній роботі О. Є. Лаврової вперше отримано наступні 
теоретичні результати: 

• знайдено достатні умови існування оптимального керування в термінах 
правих частин системи та функції, що входять в критерій якості для систем 
диференціальних рівнянь на скінченному та нескінченному інтервалах 
часової шкали; 
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• отримано аналог принципу максимуму Понтрягіна для задач оптимального 
керування на часових шкалах у зручній для застосування формі; 

• для лінійних керованих задач одержано достатні умови оптимальності в 
термінах принципу максимуму; 

• виведено загальне рівняння Беллмана на часових шкалах (рівняння 
Гамільтона-Якобі-Беллмана), для якого введена концепція в'язкого 
розв'язку, і встановлено умови єдиності в'язкого розв'язку відповідної 
крайової задачі; 

• досліджено взаємозв'язок між задачею оптимального керування на часовій 
шкалі та такою ж задачею для звичайних диференціальних рівнянь; 

• отримано умови збіжності мінімізуючих послідовцостей керувань до 
послабленого оптимального керування. 

Отже, дисертація Лаврової Ольги Євгенівни «Оптимальне керування 
системами диференціальних рівнянь на часових шкалах» є завершеною 
науково-дослідною роботою. Всі результати дисертаційного дослідження, які 
виносяться на захист, є новими та строго обґрунтованими. За темою дисертації 
опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях. 

Результати дисертації апробовані на 5 міжнародних конференціях та на 
спеціалізованих наукових семінарах в університетах України. Зміст 
автореферату правильно і повно висвітлює основні положення дисертації. 

Щодо зауважень, то в роботі є певні недоліки, які стосуються не змісту 
дисертації, а її оформлення, зокрема: 

теоремою 2.3.1; с. 53 у доведенні леми 2.3.2) зустрічаються граматичні 
помилки: замість «задовольняє умовам» потрібно писати «задовольняє умови»; 

• у розділі 3 (с. 60) у прикладі 3.1.1, розглянувши структуру множини 

щільності (означення 3.1.5) для цієї множини; 
• по тексту роботи відсутня узгодженість певних термінів відносно 

теорії керування та теорії диференціальних рівнянь: 1) «фазовий вектор» і 
«розв'язок системи рівнянь»; 2) «момент виходу розв'язку на границю області» 
і «прямий оператор стрибка»; 

у розділі 2 по тексту (с. 30 перед теоремою 2.1.1; с. 51 перед 

можна дещо спростити доведення умови 
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• скрізь по тексту дисертаційної роботи немає розмежування термінів 
«система рівнянь» та «рівняння» (під яким розуміється рівняння матричне 
тобто власне система). 

Проте ці зауваження носять переважно рекомендаційний характер та не 
знижують загальну позитивну оцінку дисертації. 

Враховуючи вищезазначене, вважаю, що дисертаційна робота 
Лаврової О. Є. «Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на 
часових шкалах» відповідає всім вимогам щодо пунктів 9, 11, 12 та 13 
«Порядку присудження наукових ступенів», затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), які 
висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор, Лаврова Ольга Євгенівна, 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальностями 01.01.02 - диференціальні рівняння; 11 - математика 
та статистика. 

Офіційний опонент 
кандидат фізико-математичних наук, 
старший викладач кафедри математики 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка О. П. Страх 

28 лютого 2017 року 

І Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного універсал* 
І імені Тараса Шевчаад 
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