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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. Наявність функціональних залежностей у математичних 

моделях систем часто породжує невизначеності різних типів. Це становить одну з 

основних проблем у разі розв’язування таких моделей. Крім того, більшість проблем 

системного аналізу зумовлена тим, що замість поставленої задачі часто доводиться 

розв’язувати близьку в певному сенсі задачу, оскільки не завжди відомі розроблені 

методи дають змогу її розв’язати. Так розв’язуємо задачі, аналітичні методи 

розв’язування яких важкі, громіздкі або й невідомі. Однак у цьому разі, часто 

виникають і значні труднощі. Зокрема, трапляється, коли за заданих умов 

обчислювальні алгоритми не збігаються, збігаються не до розв’язку задачі, 

потребують “хорошого” початкового наближення, інформації про невідомий 

шуканий розв’язок. Постає питання близькості знайденого розв’язку до точного 

розв’язку сформульованої задачі, побудови принципово нових методів відшукання 

достатньо вузьких інтервалів, які гарантовано містять шуканий розв’язок. Сучасні 

методи розв’язання цієї проблеми, головно, грунтуються на інтервальній 

математиці. Вони мають широкий спектр застосувань і в багатьох випадках дають 

вичерпні рекомендації щодо вибору стратегії та методів наближених обчислень. 

Інтервальні методи не лише гарантують швидку збіжність до розв’язку без великих 

затрат пам’яті комп’ютера, а й дають змогу перевірити існування і єдиність 

розв’язку в заданій області. Близькими до них є і двосторонні обчислювальні 

методи, які також належать до прямих методів оцінки точності похибки обчислень.  

 Основоположними роботами в теорії інтервального аналізу та методів 

розв’язування на цій основі задач різних типів є праці R. E. Moore, N. Apostolatos, S. 

M. Rump, J. Rokne, E. W. Kaucher, H. Raschek, A. Neumaier, E. Hansen, G. Alefeld, S. 

I. Markov, M. T. Nakao, V. Kreinowich, G. Mayer, R. B. Kearfott, J. Wolff von 

Gudenberg, Б. С. Добронця, В. М. Нестерова, Е. А. Мусаєва, В. В. Шайдурова, С. 

П. Шарого, Ю. І. Шокіна, А. Г. Яковлєва. 

 Значний внесок у застосування інтервального підходу до побудови і 

дослідження таких методів зробили також М. Д. Бабич, М.Я Бартіш, П. С 

Венгерський, А. В.Гладкий, М. М Глазунов, О. Ю Грищенко, М. П Дивак, В. К 

Задірака, І. В Сергієнко, В. С. Скопецький, П. І. Стецюк, О. М. Хіміч та ін. 

Одним з найпоширеніших інтервальних методів розв’язування систем 

нелінійних алгебричних і трансцендентних рівнянь є інтервальний метод Ньютона. 

Однак, головно, обмежуються побудовою різних модифікацій аналогів цього 

методу. Це зумовлено тим, що інтервальне оцінювання похідних вищих порядків 

дуже трудомістке і невідомі алгоритми розв’язування алгебричних матричних 

рівнянь вищих степенів, що не використовують обертання інтервальних матриць. 

Тому актуальним і важливим напрямом досліджень нині є побудова й вивчення 

таких методів, які мають велику швидкість збіжності, проте не використовують 

похідні вищих порядків. Такі методи спочатку локалізують корені в будь-якому  
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заданому скінченному інтервалі й у разі виконання відповідних умов автоматично 

починають будувати послідовності таких інтервалів, які з великою швидкістю 

стискаються в точку – розв’язок заданої системи рівнянь.  

 У ході аналізу систем та розв’язування інших задач важливо вміти 

локалізовувати невизначеності, породжувані функціями, що становлять їхню 

основу. У цій роботі запропоновано такі невизначеності локалізувати на основі 

обгрунтованої в ній поведінки проміжних точок у залишкових членах формули 

Тейлора при стисненні в точку інтервалу розкладу функції та побудовою 

двосторонніх апроксимацій функцій системи методами розробленої в ній 

математики функціональних інтервалів. Методи, побудовані на цій основі, дають 

змогу аналізувати системи, розв’язувати нові складні задачі прикладної математики 

та системного аналізу. 

 Отже, актуальною є розробка і дослідження методів усунення локальних 

невизначеностей, методи локалізації невизначеностей за відомих та невідомих 

функціональних залежностей, методи двосторонніх апроксимацій функцій, 

аналітичні вирази яких відомі або невідомі. Актуальність теми дисертаційної роботи 

зумовлена потребами розвитку методів системного аналізу, що грунтуються 

на локалізації функціональних невизначеностей систем. Розроблені підходи 

застосовані до побудови оцінок параметрів систем та знаходження прогнозних 

оцінок, математичного моделювання й  аналізу процесів, зокрема , у вигляді 

систем нелінійних алгебричних рівнянь, початкових та крайових задач для 

звичайних диференціальних рівнянь. Це дає змогу оцінювати збурення, що 

діють на процеси, та будувати прогнозні оцінки на основі спостережень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі теорії оптимальних процесів та кафедрі математичного 

моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного 

університету імені Івана Франка в рамках науково-дослідницьких тем: 

 1) “Математичні методи дослідження нелінійних динамічних систем, 

індуктивних методів моделювання даних і задач оптимізації”, номер державної 

реєстрації 0110U001373 (01.2010–12.2011); 

 2) “Чисельні методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь”, 

номер державної реєстрації 0112U003249 (01.2012–12.2014); 

3) “Чисельні методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь та 

задач на екстремум”, номер державної реєстрації 0115U003694 (01.2015–12.2017). 

 Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка нових ефективних 

методів усунення локальних невизначеностей, методів локалізації функціональних 

невизначеностей за відомих та невідомих функціональних залежностей для 

прийняття рішень під час керування об'єктами різної природи в умовах 

невизначеності, розробка числення на множині невизначеностей, розробка на цій 

основі методів двосторонніх апроксимацій розв’язків деяких класів задач для 

прийняття оптимальних рішень, які гарантовано містять ці розв’язки, апробація 
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розроблених методів на тестових прикладах для підтвердження застосовності цих 

алгоритмів і отриманих теоретичних оцінок. Досягнення поставленої мети 

передбачає вирішення таких завдань: 

– побудувати матричне зображення похідних і диференціалів вищих порядків 

функціоналів та відображень, їхніх формул Тейлора; 

– обгрунтувати закон поведінки проміжних точок у залишкових членах формули 

Тейлора при стисненні в точку інтервалу розкладу функції; 

– побудувати та дослідити на цій основі інтервальні методи розв’язування 

систем нелінійних алгебричних рівнянь; 

– побудувати математику функціональних інтервалів, числення на множині 

невизначеностей, методи локалізації функціональних невизначеностей у разі 

відомих функціональних залежностей; 

– побудувати методи локалізації функціональних невизначеностей у разі 

невідомих функціональних залежностей; 

– побудувати методи отримання двосторонніх апроксимацій розв’язків 

початкових та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, які 

гарантовано містять ці розв’язки. 

 Об’єктом дослідження є класи функціональних невизначеностей. 

 Предмет досліджень – методи усунення та локалізації зазначених 

невизначеностей для аналізу систем і розв’язування на цій основі деяких класів 

задач. 

 Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети в роботі використано 

апарат системного аналізу, методи інтервальної математики, методи ідентифікації 

систем, методи теорії оптимального керування, методи математичного та 

комп’ютерного моделювання. 

 Наукова новизна одержаних результатів. На підставі проведених наукових 

досліджень і узагальнень за єдиною теоретичною основою в дисертації вперше: 

– побудовано матричне зображення похідних і диференціалів вищих порядків 

функціоналів та відображень, їхніх формул Тейлора;  

– знайдено й обгрунтовано закон поведінки проміжних точок у залишкових 

членах у формі Лагранжа формули Тейлора при стисненні в точку інтервалу 

розкладу функціонала та відображення у nR  при 1n ; 

– побудовано вираз значення функціонала та відображення у вигляді лінійної 

комбінації інтервальних розширень їхніх перших похідних на частинах 

інтервалу розкладу цього функціонала та відображення, відповідно; 

– побудовано і досліджено на цій основі методи типу Рунге та їхніх модифікації 

для розв’язування систем нелінійних алгебричних рівнянь; 

– уведено арифметичні та теоретико-множинні операції на множині 

функціональних інтервалів, метрику простору функціональних інтервалів, що 

утворило математику функціональних інтервалів, та побудовано на цій основі 

методи розв’язування систем нелінійних алгебричних рівнянь, розв’язування  
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задач оптимізації, двосторонні квадратурні формули; 

– розроблено алгоритм побудови лінійних функціональних інтервалів 

суперпозиції функцій, правила виведення, що описані алгоритмами побудови 

таких елементів для елементарних та спеціальних функцій, отримання нових 

елементів з даних, що утворило числення на множині невизначеностей; методи 

локалізації функціональних невизначеностей за відомих функціональних 

залежностей; 

– розроблено методи локалізації функціональних невизначеностей за невідомих 

функціональних залежностей; 

– розроблено методи отримання двосторонніх апроксимацій розв’язків 

початкових і крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, які 

гарантовано містять ці розв’язки. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані в 

дисертації, є внеском у розробку методів аналізу систем, усунення та локалізації 

різних типів невизначеностей, за відомих та невідомих функціональних 

залежностей. Вони використані в ході виконання держбюджетних тем “Математичні 

методи дослідження нелінійних динамічних систем, індуктивних методів 

моделювання даних і задач оптимізації”, номер державної реєстрації 0110U001373 

(01.2010–12.2011), “Чисельні методи розв’язування нелінійних функціональних 

рівнянь”, номер державної реєстрації 0112U003249 (01.2012–12.2014), “Чисельні 

методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь та задач на екстремум”, 

номер державної реєстрації 0115U003694 (01.2015–12.2017) і увійшли у звіти НДЧ 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2000–2018), їх 

використовують під час читання спеціальних курсів для студентів факультету 

прикладної математики та інформатики цього ж університету, які спеціалізуються 

по кафедрі теорії оптимальних процесів та кафедрі математичного моделювання 

соціально-економічних процесів. Ці результати також можна застосувати в 

навчальних процесах фізико-математичних факультетів інших університетів 

України. Запропоновані методи можна використовувати для аналізу систем і 

розв’язування задач, які виникають у науково-технічних і економічних галузях. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою, у 

якій висвітлені власні ідеї і розробки автора, що дали змогу розв’язати поставлені 

задачі. Усі результати, що винесені на захист, отримані автором дисертації 

самостійно. У працях, виконаних зі співавторами, автор дисертації брав участь в 

отриманні всіх результатів і особисто одержав такі: 

 – у праці [1] побудував метод, сформулював і довів теорему 3.1; 

 – у праці [2] сформулював та довів теорему і провів числові експерименти; 

 – у праці [3] розробив загальну теорію побудови інтервальних методів типу 

Рунге, побудував інтервальний метод типу Рунге третього порядку збіжності та його 

модифікації, яка не потребує обертань інтервальних матриць; 

 – у праці [4] ввів означення інтервальних операцій з інтервальними 

розширеннями функцій, побудував модифікації методу типу Рунге на основі ідеї  
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Кравчика, сформулював теорему та довів висновок про порядок збіжності 

запропонованого методу; 

 – у праці [5] оцінив різницю між результатами виконання чергового кроку 

запропонованого двостороннього методу, норми різниці між точною і наближеною 

оберненою матрицею запропонованого методу; 

 – у праці [6] побудував метод, сформулював і довів теорему, сфомулював 

зауваження та обгрунтував його висновок; 

 – у праці [12] побудував метод, сформулював та довів теорему; 

 – у праці [13] побудував метод (2)–(4), сформулював теорему та довів порядок 

збіжності цього методу в багатовимірних просторах; побудував методи 1., 2., 3.; 

 – у праці [15] розробив алгоритм розв’язування задачі, довів порядок 

збіжності методу і провів числові експерименти; 

 – у праці [17] сформулював задачу, а також інтервальну інтерпретацію 

проблеми, побудував межі коридору прогнозу; 

 – у праці [18] вивів зв’язок між умовами існування і збіжності модифікованого 

інтервального методу типу Рунге, що не потребує обертань інтервальних матриць; 

 – у праці [24] побудував різницеві аналоги розглянутих класів крайових задач 

у формі систем спеціального вигляду, до яких застосовна запропонована 

модифікація методу типу Рунге; 

 – у праці [25] сформулював і довів теореми 1, 2, побудував алгоритм 

розв’язування задачі Коші, сформулював чотири зауваження. 

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідали 

та обговорювали на наукових семінарах у провідних наукових установах України: 

кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, кер. проф. О. Наконечний, 2017, 2019 рр.). 

кафедри теорії оптимальних процесів (Львівський національний університет імені 

Івана Франка, кер. проф. М. Бартіш, 1973–2017 рр.), кафедри математичного 

моделювання соціально-економічних процесів (Львівський національний 

університет імені Івана Франка, кер. проф. П. Сеньо, 2017–2019 рр.), на 

розширеному засіданні кафедри теорії оптимальних процесів (Львівський 

національний університет імені Івана Франка, кер. проф. С. Шахно, 1919 р.), на VI 

Всесоюзній конференції з управління в механічних системах (Львів, 1988 р.), II 

Симпозіумі з методів розв’язування нелінійних рівнянь і задач оптимізації (Таллін, 

Естонія, 1981 р.), III Всесоюзній школі-семінарі “Розпаралелювання обрабки 

інформації” (Львів, 1983 р.), V Всесоюзній школі-семінарі “Розпаралелювання 

обрабки інформації” (Львів, 1985 р.), школі-симпозіумі “Системологія: 

міждисциплінарні дослідження і проектування складних систем” (Львів, 1988 р.), 

науково-технічній конференції “Застосування обчислювальної техніки і матема-

тичних методів у наукових і економічних дослідженнях” (Київ, 1988, 1989, 1991 рр.; 

Севастополь, 1990 р.), міжнародній конференції з інтервальних і стохастичних 

методів у науці й техніці (Москва, 1992 р.), Всеукраїнській науковій конференції 

“Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та 

математичних методів у наукових дослідженнях” (Львів, 1994, 1995, 1999 рр.), 
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науковій конференції “Моделювання і дослідження систем” (Київ, 1995 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції “Розробка та застосування математичних 

методів в науково-технічних дослідженнях” (Львів, 1995 р.), Другій українській 

науковій конференції з автоматичного керування “Автоматика-95” (Львів, 1995 р.), 

Міжнародній науковій конференції “Теорія апроксимацій та чисельні методи” 

(Рівне, 1996 р.), міжнародному симпозіумі з чисельних методів і обмежень похибок 

IMACS-GAMM (Ольденбург, ФРН, 1996 р.), Міжнародній науковій конференції з 

управління “Автоматика-2000” (Львів, 2000 р.), науковій конференції “Сучасні 

проблеми прикладної математики та інформатики” (Львів, 2001–2016, 2018 рр.), 

Міжнародній науковій конференції “Обчислювальна та прикладна математика” 

(Київ, 2002 р.), Другій міжнародній науково-технічній конференції студентів, 

аспірантів і молодих науковців “Сучасні інформаційні технології в освіті та 

промисловості”, (Миколаїв, 2003 р.), Міжнародній науковій конференції з 

обчислювальної математики МКВМ–2004, (Новосибірськ, Росія, 2004 р.), 

Міжнародній науковій конференції “Сучасні проблеми математичного 

моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій” (Рівне, 2018 

р.), Міжнародній науковій конференції “Українська конференція по прикладній 

математиці”, UCAM-2017 (Львів, 2017 р.), Міжнародній науковій конференції 

“Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності”, PDMU (смт Східниця, 

2009–2011, 2013 рр.; Кам’янець-Подільський, 2009 р.; Ялта, 2011 р.; Рівне, 2013 р., 

Мукачево, 2015–2017 рр.; Чеський Рудолец, Чеська Республіка, 2014 р.; Прага, 2018 

р.), Міжнародній науковій конференції “Сучасні проблеми математичного 

моделювання, прогнозування та оптимізації” OPTIMA ( Кам’янець-Подільський, 

2014, 2016, 2018 рр.) 

 Публікації. Результати дисертації відображені у 52 публікаціях: 25 статтях, у 

тому числі 11 одноосібних; 19 статтях у наукових фахових виданнях України; 4 

статтях у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних; 2 статтях у наукових міжнародних фахових виданнях, 

які входять до міжнародних наукометричних баз даних; 27 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях та додатково результати висвітлено у 5 

вітчизняних і зарубіжних наукових працях. 

 Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 354 

сторінок та містить такі структурні елементи: титульний аркуш, анотація, зміст, 

основна частина на 271 сторінках (складається з вступу, п’яти розділів і висновків), 

список використаних джерел з 349 найменувань на 34 сторінках та додатки на 19 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету і завдання, 

об’єкт, предмет, методи дослідження, окреслено можливі практичні застосування  

одержаних результатів, особистий внесок здобувача, апробацію отриманих 

результатів. 
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 У першому розділі “Огляд стану проблеми та вибір напрямів досліджень” 

дано визначення точкової та інтервальної функціональної невизначеності, поняття 

їхньої локалізації. Розгляното основні підходи до побудови оптимальних 

інтервальних розширень функцій, інтервальні методи розв’язування типових 

математичних моделей. Наведено основні праці за заданою тематикою, виконано 

порівняльний аналіз відповідної літератури та визначено напрями досліджень.  

 У другому розділі “Методи усунення локальних функціональних 

невизначеностей на основі формули Тейлора” побудовано матричні зображення 

похідних, диференціалів та формули Тейлора для відображень у скінченновимірних 

просторах. Обгрунтовано закон поведінки проміжних точок у залишкових членах у 

формі Лагранжа формули Тейлора при стисненні в точку інтервалу розкладу 

функції, функціонала, відображення. Побудовано вираз у скінченновимірних 

просторах значення функціонала та відображення у вигляді лінійної комбінації 

значень їхніх перших похідних у відповідних точках. 

 У підрозділі 2.1 доведено, що в разі використання для аналізу систем теореми 

про середнє значення та формули Тейлора функціональні невизначеності 

зосереджені в проміжних точках. Описано характер невизначеностей у різних 

формах цієї формули.  

 У підрозділі 2.2 побудовано матричні зображення похідних, диференціалів і 

формули Тейлора для відображень у скінченновимірних просторах. 

 Нехай функціонал 1: RRf n   k  разів )2( k диференційовний у точці Xx . 

Його похідною другого порядку є відповідна матриця Гессе. Позначимо її )()2(
1, xS f  і 

називатимемо твірною матрицею цієї похідної. Кожна j –та стрічка кожної i –ої 

твірної матриці )()1(
, xS k
if
  похідної  1k –го порядку є відображенням, q –тими 

компонентами якого є відповідні функціонали  nijq xxxg ,,, 21  . Зокрема, у матриці 

Гессе 1i ,  xgijq )(
2

xf
xx qj 


 . Результат його диференціювання, відповідну 

матрицю Якобі 
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 , ;,1,,;,1 2 nqpjni k   ,3,2k ; jnir  )1( , 

назвемо твірною матрицею похідної k –го порядку функціонала f . 
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 Якщо функціонал f  має неперервну похідну k –го порядку )2( k , то всі 

твірні матиці )()(
, xS k
if  симетричні. 

 Нехай відображення mn RRF : , )1( m , компонентами якого є функціонали 
1: RRf n

i  , ),1( mi  , k  разів диференційовне. Тоді вектор  

 

 Tm
kkkk xfdxfdxfdxFd )(,),(),()( 21  , 

 

де )(xfd i
k –диференціали k –го порядку відповідних компонент )(xfi  відображення 

F , є диференціалом k  – го порядку цього відображення в точці x .  

Теорема 1. Нехай функціонал 1: RRf n   k  разів диференційовний. Тоді k –лінійно 

структурована гіперматриця  
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                                                  (1) 

є k –ою похідною )()( xf k  функціонала f  у точці nRx . 

 На основі висновку цієї теореми розроблено алгоритм побудови матричного 

зображення похідної )()( xf k  функціонала f . 

Алгоритм 1. Якщо функціонал 1: nf R R  має похідну k –го порядку ( 2)k  , то 

вона є гіперматрицею ( ) ( )k
fF x  ( ( 1)k  –лінійно впорядкованою множиною всіх 

твірних матриць ( )
, ( )k

f iS x ,  21, , ki N N n   ), у якої змінні диференціювання 

функціоналів 
(1) (2) ( )

( )
kx x xf x  твірних матриць є такими:  
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 диференціювання по (1)x  усіх функціоналів твірних матриць, номери яких 

належать інтервалу 1[1, ]N , де 1 /N N n , є диференціюванням по 1x , тобто 

(1) 1x x ; номери яких належать інтервалу 1 1[ 1, 2 ]N N , є диференціюванням по 

2x , тобто (1) 2x x ; і так далі; номери яких належать інтервалу 1[( 1) 1, ]n N N  , 

є диференціюванням по nx , тобто (1) nx x ; 

 диференціювання по (2)x  усіх функціоналів твірних матриць, номери яких 

належать інтервалам 2[1, ]N , 1 1 2[ 1, ]N N N  , 1 1 2[2 1, 2 ]N N N  ..., 

1 1 2[( 1) 1, ( 1) ]n N n N N    , де 2 1 /N N n , є диференціюванням по 1x , тобто 

(2) 1x x ; номери яких належать інтервалам 2 2[ 1, 2 ]N N , 1 2 1 2[ 1, 2 ]N N N N   , 

1 1 2[2 1, 2 ]N N N  ..., 1 1 2[( 1) 1, ( 1) ]n N n N N    , є диференціюванням по 2x , 

тобто (2) 2x x ; і так далі; номери яких належать інтервалам 2 1[( 1) 1, ]n N N  , 

1 2 1[ ( 1) 1, 2 ]N n N N   , 1 2 1[2 ( 1) 1, 3 ]N n N N   , ... , 

1 2[( 1) ( 1) 1, ]n N n N N    , є диференціюванням по nx , тобто (2) nx x ; так далі 

доти, доки диференціювання викононо по ( 1)kx  ; 

 k-1. диференціювання по ( 1)kx   усіх функціоналів усіх твірних матриць у всіх 

перших рядках є диференціюванням по 1x , у всіх других рядках є диференціюванням 

по 2x ; і так далі; у всіх n –х рядках є диференціюванням по nx ; 

 k. диференціювання по )(kx  усіх функціоналів усіх твірних матриць у всіх 

перших стовпцях є диференціюванням по 1x ; у всіх других стовпцях є 

диференціюванням по 2x ; і так далі; у всіх n –х стовпцях є диференціюванням по 

nx . 

 Висновки теореми 2 відображають процес обчислення диференціалів 

функціонала за допомогою операцій над твірними матрицями його похідних. 

Теорема 2. Нехай функціонал 1: RRDf n   k  разів неперервно диференційовний 

в околі DD 0  деякої точки x . Тоді його диференціал k –го порядку у цій точці 
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 На основі теорем 1, 2 побудовано матричне зображення формули Тейлора для 

функціоналів і відображень у скінченновимірних просторах. 

Приклад 1. Нехай функція ( , , )f x y z  чотири рази диференційовна. Зобразити 

формулу Тейлора в матричній формі при розкладі цієї функції в околі точки 

),,( 000 zyx  до четвертої похідної включно. 

 Для спрощення запису у функціях 
(1) (2) ( )

( )
kx x xf x  не наводитимемо значення 

аргумента x , пам’ятаючи що воно в них всіх однакове – ),,( 000 zyx . У кожній 

стрічці кожної твірної матриці при 3k  всі проміжні точки одні і ті ж, але у різних 

рядках цих матриць вони, взагалі кажучи, різні. Тоді 

),,(),,( 000000 zyxfzyyxf zx  
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 У підрозділі 2.3 побудовано метод усунення функціональних невизначе-

ностей у фомулі Тейлора при стисненні інтервалу розкладу відображення в точку. 

Означення 1. Точковою функціональною невизначеністю, або функціональною 

невизначеністю функції ( )y f x  у точці x a , називатимемо інтервал Y , у якому 

гарантовано міститься значення ( )ay f a  цієї функції. Ширину інтервалу Y  

називають величиною точкової функціональної невизначеності цієї функції у точці 

x a . 

 Зазначимо, що аналітичний вираз функціональної залежності ( )f x  може бути 

і невідомим. 

Означення 2. Функціональною невизначеністю на інтервалі X , що породжена 

функцією ( )y f x , називатимемо параметризовану множину точкових 

функціональних невизначеностей – інтервалів xY , у якій гарантовано містяться всі 

значення цієї функції для всіх значень аргументу x X . Максимальну ширину 
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інтервалів xY  називають величиною функціональної невизначеності цієї функції на 

інтервалі X . 

 Функціональну невизначеність заданої функції на інтервалі X  окреслюють, 

конкретизують дві функції – її міноранта і мажоранта. Процес побудови таких 

мінорант і мажорант називатимемо локалізацією функціональних невизначеностей. 

 Якщо деякий метод розв’язування поставленої задачі ітераційний, то у 

випадку його збіжності до розв’язку цієї задачі, відстань від наближених значень до 

розв’язку прямує до нуля. Теорема 3 описує поведінку проміжних точок у 

залишкових членах формули Тейлора при стисненні інтервалу розкладу 

відображення в точку. 

Теорема 3. Нехай відображення mn RRDF :  )1( k  разів неперервно диферен-

ційовне за Фреше в околі DD 0  деякої точки x ; усі частинні похідні )1( k –го 

порядку всіх його компонент ),1(, nifi   не дорівнюють тотожно нулю і не 

виконується хоча б одна з рівностей 0)0( if , 0)0( 
if , 0)0(, )1( k

if . Тоді якщо 

0Dx  , то 

1

1
lim

0

)(




 k

k ,                                                        (2) 

 

де  )(kx  , )10( )(  k  – проміжна точка залишкового члена у формі Лагранжа 

формули Тейлора. 

Приклад 2. Чисельно дослідити динаміку змін величин )(k ( 3,2,1k ) у проміжних 

точках залишкових членів розкладу функції )ln(xy   у ряд Тейлора до k –ї похідної 

при стисненні інтервалу ]5;1[  її розкладу в точку 5x . 

 У табл. 1 наведено результати цих досліджень. 

Таблиця 1 

 

x  x  )1(  )2(  )3(  

1 5 0.371335 0.207336 0.140229 

3 5 0.457615 0.291200 0.212424 

4 5 0.481420 0.314800 0.233384 

4.5 5 0.491222 0.324565 0.242123 

4.9 5 0.498316 0.331650 0.248486 

4.99 5 0.499833 0.333166 0.249858 

4.999 5 0.499983 0.333321 0.250686 

4.9999 5 0.499998 0.333331 0.251412 

 

 У підрозділі 2.4 виконано розклад відображення в скінченновимірних 

просторах за множиною значень його першої похідної. 

Нехай задано відображення kk RRDF : . Уведемо в розгляд відображення 
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 ))(()(()()( 221 nnnnm xxxFxFxFxg   

)))((( nnmnm xxxxxF   ,                                    (3) 

 

де ),,2();,,2,1( mjmi ji   – дійсні коефіцієнти, 2m . Нехай )(xF  та )(xgm  

задовольняють умови розкладу їх у ряд Тейлора у відповідних околах точки nx . 

Коефіцієнти ji  ,  вибиратимемо так, щоб розклади їх у ряд Тейлора збігалися з 

максимальною точністю. З урахуванням висновку теореми 3 максимальний збіг 

)(xF  з )(xgm  отримаємо за значень цих коефіцієнтів, які є розв’язками системи 

рівнянь 
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   ))1(2,,2,1(  ms .                                   (4) 

 

Теорема 4. Нехай відображення qp RRDF :  12 m  разів неперервно дифе-

ренційовне в околі DD 0  деякої точки x . Тоді якщо 0Dx  , то 

 

 )()(()()( 221  xFxFxFxF  
12)())(  m

mm xF  ,                                     (5) 

 

де коефіцієнти ji  ,  задовольняють рівності (4). 

 У третьому розділі “Методи усунення локальних невизначеностей при 

розв’язуванні деяких класів задач” на основі теорем 3, 4 побудовано і досліджено 

інтервальні ітераційні методи розв’язування систем нелінійних алгебричних 

рівнянь, варіаційних задач та задач оптимального керування. 

 У підрозділі 3.1 побудовано і досліджено при 2m  та 3m  інтервальні 

ітераційні методи розв’язування систем нелінійних алгебричних рівнянь та їхні 

модифікації. 

 Нехай потрібно знайти в інтервалі 0X  усі дійсні корені системи рівнянь 

 

0)( xF ,                                                            (6) 

де nn RRDF : , DX 0 . 

Нехай розв’язок *x  рівняння (6) міститься в інтервалі nX . Тоді множина  

 

 ))(()(( 221 nnnnnn xXxFxFxY   
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nm xF ( )()))( 1

nnnm xFxX  ,                                        (7) 

 

де ),,2(),,,2,1( mjmi ji    визначені за формулами (4), ,3,2,1,0n ; 

),3,2( m , також міститиме розв’язок *x , тобто 

nnn YXX 1 .                                                         (8) 

 

Так побудовані методи названо інтервальними методами типу Рунге. 

 З наведених вище міркувань випливає, що в разі виконання відповідних умов, 

метод (7)–(8) при 2m  має третій порядок збіжності, при 3m  – п’ятий, при 4m  

– сьомий, а при 5m  – дев’ятий порядок збіжності. 

 При 2m та 3m  метод має приблизно однакову ефективність, а за інших 

значень m  його ефективність менша. Тому далі розглянуто метод (7)–(8) при 2m  і 

3m . Визначено умови та наведено значення порядку збіжності цього методу за 

таких значень m ; його модифікацій, що не потребують обертань інтервальних 

матриць; визначено стійкість методу при 2m  та глибину рекурсії його 

двостороннього рекурсивного аналога. Близькими вважатимемо методи, породжені 

апроксимацією оберненого оператора методу і вибором початкових операторів в 

апроксимаціях. Стійкість методу полягає, по-перше, у збіжності до одного й того ж 

елемента за описаних вище збурень, по-друге, у збереженні порядку збіжності 

методу. Отримано діапазон стійкості методу за двома зазначеними вище критеріями. 

З’ясовано, що двосторонній рекурсивний аналог 
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kIPyxBP

IPyxBPPP

xfPxx

yfPyy

kkkk

kkkkkk

kkkk

kkkk

                              (9) 

 

методу (7)–(8) при 2m , де  

))(
3

2
(

4

3
)(

4

1
),( xyxFxFyxB  , )0()0( yyxx  , 

можна застосувати для розв’язування системи нелінійних рівнянь, які виникають у 

разі чисельного розв’язування крайових задач вигляду ),,( ytfy   ,)0( ay   

.)1( by   За початкові наближення матриці P
(0)

 в умовах стійкості методу можемо 

вибирати такі матриці: 

 P
(0)

 = D
-1

, де D
-1

  0 –діагональна частина матриці B(x
(0)

, y
(0)

); 

якщо матриця B(x
(0)

, y
(0)

) подана у вигляді D-L-M, де L – строго нижня трикутна 

матриця, М – строго верхня трикутна матриця, тоді ще одним претендентом на роль 

початкового наближення може бути P
(0)

 = (D - L)
-1

  0. 



 14 

 Застосувавши наближення оберненої матриці ),( )()(1 kk yxB , отримано метод 
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.                  (10) 

 

 При 3m  побудовано і досліджено множину короткокрокових інтервальних 

методів типу Рунге, модифікований інтервальний метод типу Рунге на основі ідеї 

Зейделя. Визначено умови та другий і шостий порядки їхньої збіжності, відповідно. 

 У підрозділі 3.2 побудовано і досліджено інтервальні методи локалізації 

функціональних невизначеностей у разі розв’язуванні варіаційних задач; у ході роз-

в’язування варіаційних задач з умовами, які потребують синхронного розв’язування 

оптимізаційних задач, задач оптимального керування.  

 Розв’язування варіаційної задачі методами інтервального аналізу з 

використанням квадратурних формул грунтується на зведенні такої задачі до задачі 

мінімізації відповідної інтервальнозначної функції багатьох змінних побудовою 

досить вузьких інтервальних розширень похідних шуканої функції )(tx  між 

суміжними вузлами квадратури та залишкового члена nR  цієї квадратури. 

 У ході розв’язування задачі 

min))(),(,()(  
b

a

dttxtxtfxJ                                          (11) 

де 

,)(,)( ba xbxxax                                                   (12) 

 

методами інтервального аналізу будуємо інтервальний сплайн, степінь якого 

визначений порядком старшої похідної функції )(tx , що входить до залишкового 

члена відповідної квадратурної формули. Інтервальні розширення похідних )()( tx j  

на проміжках iT  апроксимуємо інтервальними розширеннями відповідних похідних 

сплайна )(ts  на тих же проміжках. Оскільки нам відомі лише інтервали iX  такі, що 

),0(, niXx ii  , де ix  – значення функції )(tx  у вузлах сітки, то коефіцієнти 

інтервального сплайна будуємо на основі цих інтервалів. 

Теорема 5. Якщо розв’язок )(tx  задачі (11)–(12) тричі неперервно диференційовний 

на проміжку ],[ ba , то ii Xtx )( , де ),0(, niX i   є  розв’язком задачі 
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n

i

niiii Rsxtfc
0

min),,( ,                                        (13) 

 

де is  – інтервальне розширення у вузлах квадратурної формули похідної сплайна, nR  

– інтервальне оцінювання на інтервалі ],[ ba  залишкового члена nR  за 

інтервальними розширеннями сплайнів )(),(),( tststs  . 

Задачу (13) розв’язуємо відповідними інтервальними алгоритмами мінімізації. На 

основі теореми 3 запропонований алгоритм можна модифікувати. Оскільки ширини 

інтервалів iT  малі, то в залишковому члені nR  проміжні точки i  у цих інтервалах 

приймаємо такими: )(
3

1
11   iiii ttt . Унаслідок цього задача (13) стає задачею 

мінімізації числової функції багатьох змінних за умови (12).  

 Як приклад, розглянуто метод розв’язування контактної задачі термопруж-

ності з урахуванням теплоутворення під час теплового контакту тіл. 

Приклад 3. Два підпростори 1 та 2 стискають розподіленою силою )(q , і 

півпростір 1 ковзає зі швидкістю )(v  по півпростору 2. Потрібно знайти закон 

розподілу стискаючої сили, за якого: спрацювання буде мінімальним, температура 

на межі півпросторів не перевищить заданих критичних значень і процес 

гальмування відбудеться за найменший час. 

  Доведено
1
, що розв’язок )(q  цієї задачі є функцією, за якої функціонал 

 
T

dqvqtKKvI
0

21 )()))(),(,(()(                                   (14) 

набуває найменшого значення, 0)(,0)0(  Tvq  і виконуються обмеження 

)2,1())(),(,(  iKvqt ii   на критичну температуру, де T  – час, протягом якого рух 

припиниться; 



0

0 )()( dxxq
m

f
vv ; )()()())(),(,(  uqvcvqt  ; )(u , ,,, 21 KKc  

0,, vmf , 1K , 2K  – відома функція та константи, визначені в цитованій праці. 

 Нехай 
x

dqxy
0

)()(  . Тоді )()( xqxy  . Отже потрібно мінімізувати 

функціонал  
T

dxxyxuxy
m

f
vxycKKxy

m

f
vI

0

0210 )())())(()(())((  за умов  

                                                 
1
 Баран В. П. Квазистатичесая контактная задача термоупругости для дву полубесконечных тел с 

учетом теплообразования на границе раздела / В. П. Баран, А. Г. Вардзаль, В. М. Онышкевич В. М. 

и др. // Соврем. пробл. теории контакт. взаимодействий. – Ереван, – 1988. – С. 24–27. 
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0)( v
f

m
Ty  , 0)0( y .                                                (15) 

 

З’ясовано, що рівняння Ейлера цієї задачі є таким: 

 

)))((ln())((ln)))((ln(0 012
  uyuvy

m

f
cK .                       (16) 

 

Розв’язуємо це диференціальне рівняння. У цьому разі сталі інтегрування 

визначаємо з умов (15). Далі розглядаємо I  та y  як функції верхньої межі T , тобто 

),(),( TxyyTII  . Функція )(TII   не монотонна. Після підставлення y  та y  у 

нерівності )2,1(),,(  iKyyxt ii  отримаємо нерівності )2,1(),(  iKbxf ii . 

Мінімізувавши функціонал )(TII   по T , одержимо нульове наближення до 

розв’язків цих нерівностей, які потрібно розв’язати щодо T  при всіх ],0[ Tx . 

 Однак рівняння Ейлера (16) часто аналітично розв’язати неможливо. Тому 

розв’язуємо його чисельно, розбивши вибраний інтервал ],0[ T  на інтервали iT , 

)],0[;,0(
0


n

i

iTTni


 . Нехай iy  – значення цього розв’язку у вузла сітки. Будуємо 

ермітовий кубічний сплайн )(ts  і за умов (15) розв’язуємо таку задачу: 

min))(()(
0

0210 


n

n

i

iiiiii Rsuy
m

f
vscKKy

m

f
vc , де is , nR  – інтервальне 

розширення похідної сплайна )(ts  та залишкового члена квадратурної формули за 

інтервальними розширеннями сплайнів )(),(),( tststs  , відповідно. Перевіряємо 

виконання обмежень )2,1())(),(,(  iKvqt ii  . Якщо ці умови не виконуються, то 

T  збільшуємо і процес повторюємо до першого виконання цих обмежень. 

 Локалізацію функціональних невизначеностей у ході розв’язування задачі 

оптимального керування виконуємо, попередньо звівши її до π–системи. Тоді 

розв’язок задачі еквівалентний розв’язку відповідної системи 0)( Z  нелінійних 

алгебричних неявно заданих рівнянь. Застосувавши методику отримання 

інтервального оцінювання похідної )(Z  за описаною вище схемою, цю систему 

можна розв’язати інтервальним аналогом методу Ньютона або будь-яким 

інтервальним методом типу Рунге. Допоміжні задачі Коші на кожній ітерації також 

розв’язуємо відповідними інтервальними методами. 

 У четвертому розділі “Методи локалізації невизначеностей при відомих 

функціональних залежностях” розроблено математику функціональних інтервалів, 

числення лінійних функціональних інтервалів та числення функціональних 

невизначеностей за відомих функціональних залежностей. 

 У підрозділі 4.1 розроблено арифметику функціональних інтервалів, яка є 

узагальненням інтервальної математики. Вона дає змогу будувати і досліджувати 
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ефективні методи розв’язування широкого класу задач локалізацією 

функціональних невизначеностей.  

Означення 3. Функціональним інтервалом, функціональним обмежником на 

інтервалі X  називаємо параметризовану множину інтервалів [ )(1 xf , )(2 xf ], де 
11

21 :, RRXff  , )(1 xf  )(2 xf , параметром якої є аргумент Xx , 

позначатимемо його, відповідно, )(XF , [ )(1 xf , )(2 xf ], або )}(),(,{ 21 xfxfX .  

 На множині функціональних інтервалів уведено арифметичні та теоретико-

множинні операції. 

Означення 4. Нехай /},,,{   – бінарна операція на множині дійсних чисел. 

Тоді 
}),()(),()(|)()()({)()( XxXGxgXFxfxgxfxhXGXF   

 

визначає відповідну арифметичну операцію над функціональними інтервалами 

)(XF  і )(XG .  

 Теоретико-множинні операції },{   над функціональними інтервалами 

означено на основі їхньої геометричної інтерпретації. 

 З погляду реалізації функції )(xf  за допомогою комп’ютера кожна функція є 

скінченною кількістю арифметичних операцій над деякими елементарними, 

типовими, спеціальними функціями ),,1(),()( nixi  , числами та суперпозиціями 

функцій. Властивості всіх таких функцій нам відомі. Зокрема, нам відомі всі 1m  

характерні точки кожної такої функції )()( xk  на інтервалі X  (кінці інтервалу X , 

точки її екстремумів, перегинів, її нулі, точки розривів, точки недиференційовності 

тощо). Тому для кожної такої функції )()( xk  на інтервалі X  можна побудувати 

згідно з запропонованим у роботі алгоритмом об’єднаний функціональний інтервал 

)()( Xk  = 
m

j

j
k
j X

1

)( )(


 , який містить графік цієї функції, де 
m

j

jXX
1

 , )()(
j

k
j X  – 

функціональний інтервал функції )()( xk  на інтервалі jX , а межами кожного 

інтервалу jX  послідовно є дві суміжні характерні точки відповідної функції )()( xk  

з інтервалу X . Виконавши всі арифметичні операції над функціональними 

інтервалами )()( Xk  усіх функцій ),,1(),()( nixi  , які входять до аналітичного 

виразу функції )(xf , отримаємо функціональний інтервал функції )(xf  на всьому 

інтервалі X . Отже, так локалізуємо функціональну невизначеність цієї функції на 

заданому інтервалі. 

 Якщо так виконано локалізацію функціональної невизначеності всіх функцій, 

які входять до математичної моделі системи, та реалізовано відповідні операції 

суперпозиції функціональних інтервалів, усі арифметичні, теоретико-множинні 

операції із так отриманими функціональними інтервалами згідно з математичною 

моделлю системи, то отриманий у підсумку функціональний інтервал локалізує 
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функціональну невизначеність усієї системи. Він гарантовано містить траєкторію 

руху, розвитку цієї системи. 

Теорема 6 є аналогом основної теореми інтервальної математики. 

Теорема 6. Нехай функція ),,,;,,,( 2121 kn aaatttu   неперервна, де nttt ,,, 21   її 

аргументи, kaaa ,,, 21   – її коефіцієнти; і )(XFi )(XGi , jA jB  ),1;,1( kjni  , 

де )(XFi , )(XGi  – функціональні інтервали; jA , jB  – інтервали. Тоді 

 

),,,);(,),(),(( 2121 kn AAAXFXFXFU   

),,,);(,),(),(( 2121 kn BBBXGXGXGU  . 

 

 Основну увагу приділено лінійним функціональним інтервалам )(XL , тобто 

фукціональним інтервалам, обмежувальні функції яких є кусково-лінійними. Для 

диференційовних функцій запропоновано алгоритм побудови лінійних 

функціональних інтервалів на основі відомої інформації про монотонність і 

опуклість заданої функції. Зокрема, така інформація відома для елементарних, 

типових та спеціальних функцій. Визначено властивості арифметичних і теоретико-

множинних операцій над лінійними функціональними інтервалами. Зокрема 

з’ясовано, що всі арифметичні операції над лінійними функціональними 

інтервалами неперервні. 

 Адитивна система < ),(XLI > є комутативною півгрупою, для якої 

виконується правило скорочення: для будь-яких )()(),(),( 321 RLIXLXLXL   з того, 

що )()()()( 2321 XLXLXLXL  , випливає рівність )()( 31 XLXL  . Тому 

< ),(RLI > – квазілінійний простір. Тут )(RLI – множина лінійних функціональних 

інтервалів. 

 Запропоновано алгоритм побудови лінійних функціональних інтервалів 

суперпозиції функцій. Доведено, що множина лінійних функціональних інтервалів з 

арифметичними, теоретико-множинними операціями, операцією суперпозиції 

визначеними у ній; правилами виведення, що описані алгоритмами побудови таких 

елементів для елементарних та спеціальних функцій, отримання нових елементів з 

даних, утворюють числення лінійних функціональних інтервалів. 

 У просторі )(XLI  уведено метрику (відстань, норму, ширину таких 

елементів), у наслідок чого він став топологічним простором. З’ясовано, що 

метричний простір )(XLI  з уведеною метрикою є повним метричним простором. У 

цьому разі поняття збіжності і неперервності можна використовувати звичним 

способом, як і у випадку метричного простору. 

 Квазілінійний простір лінійних функціональних інтервалів є узагальненням 

квазілінійного простору інтервалів. Отримані в цьому розділі висновки дали змогу 

на основі математики функціональних інтервалів побудувати і дослідити ефективні 

методи розв’язування широкого кола задач. За основу таких методів узято те, що 

кожен функціональний інтервал )}(),(,{ 21 xfxfX  визначає двосторонню 
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апроксимацію одночасно всіх функцій, для яких функції )(),( 21 xfxf  є мінорантою 

та мажорантою, відповідно. Тому кожну задачу, яка потребує аналізу деякої функції 

(функцій), що міститься в цьому функціональному інтервалі, часто можна 

розв’язати або лише за допомогою аналізу таких простіших функцій )(),( 21 xfxf , або 

так значно легше отримуємо розв’язок сформульованої задачі. 

 Розроблено спрощену математику лінійних функціональних інтервалів. У ній 

лінійні функціональні інтервали побудовано не за допомогою січних і дотичних 

заданої функції, а за допомогою прямих, паралельних до осі абсцис.  

 У підрозділі 4.3 розроблено математику багатовимірних функціональних 

інтервалів, що дало змогу аналізувати складні системи та розв’язувати задачі у nR  

при 1n . У ний багатовимірний функціональний інтервал – це множина всіх точок 

частини 1n –вимірного простору, що на інтервалі X  розташовані між графіками 

функцій ),,,(),,,,( 212211 nn xxxfxxxf   включно з ними, де )(1 xf  )(2 xf . 

Побудовано загальний алгоритм розв’язування задач у багатовимірних просторах 

зведенням їх до послідовності відповідних одновимірних задач і розв’язування їх 

методами одновимірної математики функціональних інтервалів. Отже, розроблено 

числення на множині невизначеностей, методи локалізації функціональних 

невизначеностей за відомих функціональних залежностей, алгоритми розв’язування 

на цій основі деяких класів детермінованих задач у багатовимірних просторах. 

 У п’ятому розділі “Методи локалізації невизначеностей при невідомих 

функціональних залежностях” розроблено методи локалізації невизначеностей за 

незначного обсягу інформації про загальні властивості функції, або/і її похідних, 

їхніх значень лише в деяких точках, а також методи побудови на цій основі 

двосторонніх апроксимацій розв’язків початкових і крайових задач для звичайних 

диференціальних рівнянь. 

 У підрозділі 5.1 реалізовано локалізацію невизначеностей за невідомих 

функціональних залежностей.  

 Нехай 

mxkxg )( , aa
yamakxmxkxp  22 5.05.0)( , 

mxkxg )( , aa yamakxmxkxp  22 5.05.0)( , 

bb
ybmbkxmxkxp  22 5.05.0)( , bb ybmbkxmxkxp  22 5.05.0)( , 

)()()( xpxpxd
aaa  , )()()( xpxpxd

bbb  , 

де mkmk ,,,  – деякі константи. 

Теорема 7. Нехай у інтервалі ],[ baX   функція )(xy  неперервно диференційовна, 

відомі її значення )(ayya  , )(byyb   і на кінцях цього проміжку її похідна )(xy  

задовольняє подвійну нерівність )()()( xgxyxg  . 

Тоді: 

 – )()()( xpxyxp aa
 , )()()( xpxyxp bb

 ; 
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 – функція )(xda  монотонно зростаюча, а функція )(xdb  монотонно спадна, і 

їхні прирости в кожній точці збігаються з точністю до знака; 

 – 0)()(  Cxdxd ba  для будь-якого ],[ baXx  , де константа 

)()()()(5.0 22 abmmabkkC  ; 

 – якщо kk  , то в інтервалі  ],[ ba  рівняння )()( xpxp ba  , )()( xpxp
ba

  

мають розв’язки 
2x , 

1x , відповідно, і вони єдині; 

 – максимальна відстань ydiam  в інтервалі  ],[ ba  уздовж осі OY  між 

точками множини точок, обмежених параболами )(),( xpxp ba ; )(),( xpxp
ba

; 

задовольняє співвідношення CYYdiamy 5.0)2,1min(  , де константи  

 

ba yyabmabkY  )()(5.0 22
2 , )()(5.0 22

1 abmabkyyY ab  . 

 

 Отже, якщо )()()( xgxyxg  , де обмежувальні функції )(),( xgxg  похідної 

лінійні і відомі значення )(ayya  , )(byyb  , то, згідно з теоремою 7, отримуємо 

двосторонню апроксимацію функції )(xy , аналітичний вираз якої невідомий, 

чотирма квадратними параболами, зображеними на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Двохстороння апроксимація функції )(xy , аналітичний вираз якої невідомий 

 

На рис. 1 крива, що проходить через точки 11 ,,, CBДA , – графік параболи )(xpa ; 

крива, що проходить через точки 22,,, CBДA , – графік параболи )(xp
a

; крива, що 

проходить через точки CBДA ,,, 21 , – графік параболи )(xpb ; крива, що проходить 

через точки CBДA ,,, 12 , – графік параболи )(xp
b

;  
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точки: ),( ayaA , ),( bybC ; 
21 , xx  – корені рівнянь )()( xpxp

ba
 , )()( xpxp ba  , 

відповідно; CBDA ,,,  – функціональний інтервал функції )(xy ; ydiamh 1 . 

Теорема 8. Нехай функція )(xy  n  разів неперервно диференційовна в кожній точці 

x  інтервалу ],[ ba ; функції )(xg , )(xg  монотонні й такі, що на цьому інтервалі 

виконується подвійна нерівність )()()( )( xgxyxg n  ; )()()( ayy ii
a  , )()()( byy ii

b  , 

),1( ni  . Тоді в кожній точці ],[ bax  виконуються такі нерівності: 

 – якщо на проміжку ],[ ba  обидві функції )(),( xgxg  монотонно зростаючі, то 

 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xyaxag

n
axyaxyy n

aaa   

n
aaa axxg

n
axyaxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   , 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xybxxg

n
bxybxyy n

bbb   

n
bbb bxbg

n
bxybxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   ; 

 

 – якщо на проміжку ],[ ba  обидві функції )(),( xgxg  монотонно спадні, то 

 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xyaxxg

n
axyaxyy n

aaa   

n
aaa axag

n
axyaxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   , 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xybxbg

n
bxybxyy n

bbb   

n
bbb bxxg

n
bxybxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   ; 

 

 – якщо на проміжку ],[ ba  функція )(xg  монотонно зростаюча, а функція 

)(xg  монотонно спадна, то 

 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xyaxxg

n
axyaxyy n

aaa   

n
aaa axxg

n
axyaxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   , 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xybxxg

n
bxybxyy n

bbb   
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n
bbb bxxg

n
bxybxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   ; 

 

 – якщо на проміжку ],[ ba  функція )(xg  монотонно спадна, а функція )(xg  

монотонно зростаюча, то 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xyaxag

n
axyaxyy n

aaa   

n
aaa axag

n
axyaxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   , 

 )()()(
!

1
)(

2

1
)( 2 xybxbg

n
bxybxyy n

bbb   

n
bbb bxbg

n
bxybxyy )()(

!

1
)(

2

1
)( 2   . 

 

 У підрозділі 5.2 отримано двосторонні апроксимації функції, аналітичний 

вираз якої невідомий, проте відома деяка інформація про значення її та її похідних 

на кінцях інтервалу. Побудовано методи звуження на кінцях інтервалу двосторонніх 

апроксимацій функції, аналітичний вираз якої невідомий. 

Теорема 9. Нехай функція )(xy  двічі неперервно диференційовна на проміжку ],[ ba  

і на цьому проміжку kxyk  )( , де kk,  деякі константи; відоме її значення 

)(ayya   і значення її похідної )(ayya
 , )(byyb

 на кінцях інтервалу ],[ ba . Тоді: 

 

 – ],[],[ 2211 dcdcyb  , де )](),([],[ 11 bsbsdc aa , 

 )()(2()( abykykybs abaa ))(2/())()( 22 kkyyabkk ab  , 

 )()(2()( abykykybs aba ))(2/())()( 22 kkyyabkk ab  ; 

)](2),(1[],[ 22 bpbpdc aa
 , якщо )(1)(2 bpbp aa  , 

або 

)](1),(2[],[ 22 bpbpdc aa
 , якщо )(1)(2 bpbp aa  ; 

 

         –  )(2)(1)(2)(1 bpbpbpbp aaaa  )(2)(1)(2)(1 apapapap bbbb , 

де )()()()(5.0 2 abyyabkk ba  ; 

          –  )(2)(2)(1)(1 bpbpbpbp
aaaa 

df

bbbb apapapap  )(2)(2)(1)(1 , 

де 2)()(5.0 abkk  , 

       –  )()()(()()( abyykkbsbs abaa

df

ab )/())()( 22 kkyyabkk ab  . 
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Приклад 4. Відомо, що функція )(xy  у точці 0a  набуває значення 2, а її перша 

похідна дорівнює нулю. Перша похідна цієї функції в точці b 0.0319 дорівнює 

0.134145, і 2.98724  )(xy 5.58151 у інтервалі ],[ ba . Знайти інтервал, який 

гарантовано містить невідоме значення )(by .  

 Послідовно знаходимо  0.00008071,  0.00132005. )(bsa 2.00246846, 

)(bsa 2.0018109, ab  0.000657559. Отже, інтервал [2.0018109, 2.00246846] 

гарантовано містить значення )(by . Оскільки 0014.2/ ab , то у результаті 

звуження у точці b 0.0319 інтервалу двосторонньої апроксимації функції, 

аналітичний вираз якої невідомий, згідно з теоремою 9, невизначеність зменшилася 

більше ніж удвічі. Умови цього прикладу збігаються з відповідними значеннями 

функції )2/(2)( 2 xx eexy  , значення якої )(by =2.0021037. 

 У підрозділі 5.3 побудовано три методи локалізації функціональних 

невизначеностей для розв’язування задачі Коші.  

 У задачі Коші зазначено зв’язок між значенням функції та її похідної. У 

теоремах 7, 8 визначено конкретні узгодження між функціональними інтервалами 

функції та її похідних. На цій основі побудовано і досліджено методи розв’язування 

задачі Коші. У них початковий функціональний інтервал розв’язку задачі вибираємо 

таким, що містить дотичну до нього в початковій точці. Функціональний інтервал 

похідної розв’язку задачі є функціональним інтервалом функції ))(,( xyxf  правої 

частини диференціального рівняння заданої задачі Коші за так вибраного 

функціонального інтервалу розв’язку задачі. У результаті отримуємо такий 

алгоритм. 

Алгоритм 2.  1. Створюємо основні та початкові списки: точок   1

1
0



n

iix  – 

розбиття проміжку ],[ ba  на інтервали ],[ 1ii xx ; }{ ay  – список значень верхньої 

обмежувальної функції функціонального  інтервалу ]),([ baY  – розв’язку задачі 

Коші; }{ ay – список значень нижньої обмежувальної функції функціонального 

інтервалу ]),([ baY ; порожні списки {} коефіцієнтів і зміщень прямих верхньої та 

нижньої  обмежувальних функцій функціонального інтервалу ]),([ baY . 

 2. Обчислюємо ),( aa yafy   і вибираємо початковий функціональний інтервал 

]),([
~

baY  розв’язку )(xy  згідно з наведеними вище рекомендаціями. 

 3. Будуємо функціональний інтервал ]),([ baF  )}(),(],,{[ xlxlbaF   правої 

частини рівняння задачі Коші. Обмежувальні функції )(),( xlxl   цього 

функціонального інтервалу кусково-лінійні. У результаті отримуємо списки: точок 

  1

1
~ 



n

iix  – розбиття проміжку ],[ ba  на інтервали ]~,~[ 1ii xx ; кутових коефіцієнтів 

 n
iik

1
  прямих верхньої обмежувальної функції функціонального інтервалу похідної 

)(xy ; кутових коефіцієнтів  n
iik

1
  прямих нижньої обмежувальної функції 

функціонального інтервалу похідної )(xy ; зміщень  n

iim
1

  прямих верхньої 
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обмежувальної функції функціонального інтервалу похідної )(xy ; зміщень  n
iim

1
  

прямих нижньої обмежувальної функції функціонального інтервалу похідної )(xy ; 

значень   1

1






n

iif  верхньої обмежувальної функції у точках розбиття   1

1
~ 



n

iix  

функціонального інтервалу похідної )(xy ; значень   1

1




 n

iif  нижньої обмежувальної 

функції в точках розбиття   1

1
~ 



n

iix  функціонального інтервалу похідної )(xy . 

 4. Будуємо функціональний  інтервал )}(),(],,{[]),([ xpxpbaSbaS aaaa  . Він 

місить частину значень розв’язку )(xy , починаючи від його початкового значення 

ay . 

 5. Визначаємо таке найбільше число b
~

, )
~

( bb  , за якого ])
~

,([
~

])
~

,([ baYbaSa   

і ])
~

,([)( baSxy a . Тоді ])
~

,([ baSa  на інтервалі ]
~

,[ ba  гарантовано містить 

невідомий розв’язок заданої задачі Коші. Для цього, послідовно обчислюючи 

значення верхньої та нижньої обмежувальних функцій функціонального інтервалу 

]),([ baSa , значення верхньої та нижньої обмежувальних функцій функціонального  

інтервалу ]),([
~

baY  у точках розбиття   1

1
~ 



n

iix , формуємо такі списки:   1

1





n

iip  – 

список значень верхньої обмежувальних функцій функціонального інтервалу 

]),([ baSa  у точках розбиття   1

1
~ 



n

iix ;   1

1





n

iip  – список значень нижньої 

обмежувальної функції функціонального інтервалу ]),([ baSa  у точках розбиття 

  1

1
~ 



n

iix ;   1

1
~ 



n

iiy  – список значень верхньої обмежувальної функції функціонального 

інтервалу ]),([
~

baY  у точках розбиття   1

1
~ 



n

iix ;   1

1

~ 



n

iiy  – список значень нижньої 

обмежувальної функції функціонального інтервалу ]),([
~

baY  у точках розбиття 

  1

1
~ 



n

iix . Значення b
~

 – це та перша точка px  розбиття   1

1
~ 



n

iix , у якій: pp yy ~ , але 

11
~

  pp yy ; або pp yy ~ , але 11
~

  pp yy ; або виконуються обидві ці умови. 

 6. Функціональний інтервал ])
~

,([ baSa  на інтервалі ]
~

,[ ba  гарантовано 

містить невідомий розв’язок заданої задачі Коші. Отже, за бажанням, його вже 

можна вважати розв’язком цієї задачі на інтервалі ]
~

,[ ba  у вигляді 

функціонального інтервалу. Однак його ширину можна суттєво зменшити.  

 Оскільки обмежувальні функції функціонального інтервалу ])
~

,([ baSa , 

зазвичай, складаються з квадратичних функцій, то будуємо лінійний 

функціональний інтервал })(,)(],
~

,{[])
~

,([ xlxlbaLbaL  , який гарантовано містить 

невідомий розв’язок заданої задачі Коші. Верхню )(xl  і нижню )(xl  обмежувальні 

функції будуємо у вигляді кусково-лінійних функцій, використовуючи опуклість 

квадратних парабол. 
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 7. Будуємо функціональний інтервал ]))
~

,([],,([ baLbaF  правої частини 

рівняння задачі Коші. 

 8. Будуємо функціональний інтервал ])
~

,([ baY .  

 9. Накопичуємо відповідну інформацію в основних списках, сформованих у 

пункті 1 цього алгоритму.  

 10. Формуємо нову задачу Коші з такою інтервальною початковою умовою.

 11. Розв’язуємо так сформовані дві задачі Коші на інтервалі ],
~

[ bb , 

послідовно реалізуючи пункти 2–11. 

 12. Пункти 2–11 алгоритму повторюємо циклічно доти, поки виконається 

рівність bb 
~

. 

 Так отримані результати цілком описують двосторонні наближення розв’язку 

заданої задачі Коші кусково-квадратичними функціями – верхньою та нижньою 

обмежувальними функціями функціонального інтервалу ]),([ baY . З’ясовано, що так 

побудовані двосторонні апроксимації розв’язку гарантовано містять його і на 

порядок вужчі від відповідних апроксимацій інтервального методу Мура 

розв’язування задачі Коші. Такий висновок є суттю теореми 10. 

Теорема 10. Нехай розв’язок )(xy  задачі Коші неперервно диференційовний в 

кожній точці x  інтервалу ],[ baX   і на цьому інтервалі виконується подвійна 

нерівність mxk mxkxy  )( , де mkmk ,,,  – деякі константи. 

Тоді )}(),(,{)()( xpxpXXYxy aan  , де )(),( xpxp aa
 – кусково-квадратичні фун-

кції побудовані за алгоритмом узгодження між функціональними інтервалами 

функції та її похідних, і ширина цього функціонального інтервалу 

 

  2
2

2
)( hc

n
XYn  , 

де  


n

i

iXX
1

 , ji XX  , )( ji  ; ),,,(max 21 nhhhh  , iii xxh  1 , ax 0 , bxn  , 

)(ayya  , )(ayya
 ; ix  – точки розбиття інтервалу X , яке, зокрема, охоплює всі 

характерні точки з інтервалу X  усіх функцій аналітичного виразу функції 

))(,( xyxf  правої частини диференціального рівняння заданої задачі Коші; 

),,,(max 21 ncccc  , iii kkc  , )0( ic ; iii mxkxg )( , iii
mxkxg )( , ),1( ni   

– верхні та нижні обмежувальні функції на інтервалах iX , відповідно, 

функціонального інтервалу ))(,( XYXF . 

Приклад 5. За допомогою алгоритму 2 потрібно побудувати функціональний 

інтервал, ширина якого не більше 1.0 , і який на проміжку ],0[ b  гарантовано 

містить розв’язок такої задачі Коші: 

yyey x  22 , 
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75.0)0( y . 

Результати розв’язування цього прикладу наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

 

1ix  )()( 1

)1(

1
)1(

  iiii xpxp  )()( 1

)2(

1
)2(

  iiii xpxp  )()( 11   iiii xYxY  

0 0 0 4.963221 · 10
-3

 

0.003285 3.477618 · 10
-7

 1.164964 · 10
-5

 4.963221 · 10
-3

 

0.006569 1.255095 · 10
-6

 4.600697 · 10
-5

 4.963221 · 10
-3

 

0.009854 3.028028 · 10
-6

 1.046403 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

0.013139 1.446453 · 10
-6

 1.838565 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

0.013225 1.375043 · 10
-6

 1.838565 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

0.013312 1.085244 · 10
-6

 1.838565 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

0.01651 2.524452 · 10
-6

 2.687171 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

0.019708 6.648834 · 10
-6

 3.919549 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

0.022993 1.349596 · 10
-5

 5.491375 · 10
-4

 4.963221 · 10
-3

 

 

У цій таблиці )(),( 1

)1(

1
)1(

 iiii xpxp  – значення верхньої та нижньої кусково-

квадратичних парабол, відповідно, означених у теоремі 10, у точці 1ix ; 

)(),( 1

)2(

1
)2(

 iiii xpxp  – значення парабол, побудованих аналогом методу Мура 

розв’язування задачі Коші на основі локалізації функціональних невизначеностей; 

)(),( 11  iiii xYxY  – значення обмежувальних прямих, побудованих інтервальним 

методом Мура, у цих же точках. 

 У підрозділі 5.4 побудовано метод локалізації розв’язків крайових задач для 

звичайних диференціальних рівнянь, який складається з двох блоків. 

 Перший блок реалізує процедуру узгодження початкових інтервалів – 

інтервальних розширень ],[ )2()2(
kk  другої похідної )(xy  , ],[ )1()1(

kk  першої похідної 

)(xy  розв’язку )(xy  крайової задачі, початкового інтервалу – інтервального 

розширення ],[ )0()0(
kk  функції )(xy  та baba yyyy  ,,,  – значень функції )(xy  та її 

першої похідної на кінцях проміжку ],[ ba , відповідно. За основу його взято 

висновки теореми 7 при 0 kk . 

 Другий блок реалізує процедуру побудови на інтервалі ],[ ba  функціонального 

інтервалу, який містить першу прохідну )(xy  функції )(xy , та функціонального 

інтервалу, який містить функцію )(xy . Оскільки всі інтервали ],[ )0()0(
kk , ],[ )1()1(

kk , 

],[ )2()2(
kk  вже узгоджені між собою, то інтервал ],[ )1()1(

kk  на інтервалі ],[ ba  

гарантовано містить усі значення похідної )(xy , а інтервал ],[ )0()0(
kk  – усі значення 

функції )(xy . Далі дії виконуємо з відповідними лінійними функціональними 

інтервалами, згідно з теоремою 7, доти, доки не отримаємо бажану ширину 
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функціонального інтервалу )](),([ )0()0(
xlxl , який гарантовано містить розв’язок 

заданої задачі Коші. 

  Метод конкретизовано для розв’язування двоточкової крайової задачі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі отримано нові науково обгрунтовані результати 

побудови та дослідження ефективних методів усунення локальних невизначеностей, 

методів локалізації функціональних невизначеностей за відомих та невідомих 

функціональних залежностей для прийняття рішень у разі керування об’єктами 

різної природи в умовах невизначеності, розроблено числення на множині 

невизначеностей, побудовано на цій основі методи двосторонніх апроксимацій 

розв’язків деяких класів задач для прийняття оптимальних рішень, які гарантовано 

містять ці розв’язки. 

 Основні результати виконаної роботи. 

 1. Побудовано матричне зображення похідних і диференціалів вищих 

порядків функціоналів та відображень, їхніх твірних матриць у скінченновимірних 

просторах. На цій основі отримано матричне зображення формули Тейлора 

функціоналів і відображень у скінченновимірних просторах. 

 2. Знайдено й обгрунтовано закон поведінки проміжних точок залишкових 

членів у формі Лагранжа формули Тейлора у скінченновимірних просторах при 

стисненні в точку інтервалу розкладу функціонала та відображення у nR   1n . 

 3. Побудовано вираз значення функціонала та відображення у вигляді лінійної 

комбінації інтервальних розширень їхніх перших похідних на частинах інтервалу 

розкладу цього функціонала та відображення, відповідно. Виконано апроксимацію з 

найбільшою можливою точністю похідних вищих порядків відображення лінійними 

комбінаціями значень його першої похідної у відповідних точках. Отримано розклад 

відображення у скінченновимірних просторах по множині значень його першої 

похідної у відповідних точках, що є деякою альтернативою формули Тейлора. 

 4. Побудовано і досліджено на цій основі інтервальні методи типу Рунге 

розв’язування систем нелінійних алгебричних рівнянь; модифікації цих методів, що 

не потребують обертань інтервальних матриць, доведено стійкість таких методів у 

разі збурень оберненого оператора похідної заданої системи, розглянуто питання 

застосування таких методів для розв’язування крайових задач. Запропоновано 

інтервальні методи локалізації розв’язків варіаційних задач і задач оптимального 

керування. Розв’язано контактну задачу, коли два підпростори стискає розподілена 

сила і один підпростір ковзає з певною швидкістю по іншому. Знайдено закон 

розподілу стискаючої сили, за якого спрацювання буде мінімальним, температура на 

межі півпросторів не перевищить заданих критичних значень, процес гальмування 

відбудеться за найменший час. 

 5. Уведено арифметичні та теоретико-множинні операції на множині 

функціональних інтервалів, метрику простору функціональних інтервалів, що 
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утворило математику функціональних інтервалів, та побудовано на цій основі 

методи розв’язування систем нелінійних алгебричних рівнянь, розв’язування задач 

оптимізації, двосторонні квадратурні формули. Побудовано спрощену математику 

функціональних інтервалів, математику багатовимірних функціональних інтервалів. 

 6. Побудовано загальний алгоритм розв’язування детермінованих задач, 

математичні моделі яких містять функції багатьох змінних. Розв’язування задачі 

зведено до розв’язування послідовності таких же, проте одновимірних задач по 

кожній координаті. 

 7. Розроблено числення на множині невизначеностей, методи локалізації 

функціональних невизначеностей за відомих функціональних залежностей. На цій 

основі побудовано алгоритми одночасної локалізації всіх розв’язків нелінійних 

алгебричних рівнянь та нерівностей. 

 8. Розроблено методи локалізації функціональних невизначеностей за 

невідомих функціональних залежностей. Визначено умови та розроблено метод 

звуження областей невизначеності функцій, аналітичні вирази яких невідомі. 

 9. На основі математики функціональних інтервалів розроблено три методи 

побудови двосторонніх апроксимацій розв’язків задачі Коші для звичайних 

диференціальних рівнянь, які гарантовано містять ці розв’язки. 

 10. На цій же основі розроблено методи побудови двосторонніх апроксимацій 

розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, які гарантовано 

містять ці розв’язки. Побудовано загальний алгоритм розв’язування крайової задачі 

та алгоритм розв’язування двоточкової крайової задачі. 

 Результати дисертації можуть бути застосовані для аналізу систем, 

математичні моделі яких містять функціональні невизначеності; для розв’язування 

широкого класу детермінованих задач. Вони використані в ході виконання 

держбюджетних тем “Математичні методи дослідження нелінійних динамічних 

систем, індуктивних методів моделювання даних і задач оптимізації”, номер 

державної реєстрації 0110U001373 (01.2010–12.2011), “Чисельні методи 

розв'язування нелінійних функціональних рівнянь”, номер державної реєстрації 

0112U003249 (01.2012–12.2014), “Чисельні методи розв'язування нелінійних 

функціональних рівнянь та задач на екстремум”, номер державної реєстрації 

0115U003694. (01.2015–12.2017) і ввійшли у звіти НДЧ Львівського національного 

університету імені Івана Франка (2000 – 2018). Результати роботи використовують у 

ході читання основних курсів та спецкурсів для студентів Львівського 

національного університету імені Івана Франка, що спеціалізуються за напрямом 

системний аналіз. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Сеньо Петро Степанович. Методи локалізації функціональних 

невизначеностей для аналізу систем. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.05.04 “системний аналіз і теорія оптимальних рішень”. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2019. 

 У дисертаційній роботі побудовано та досліджено методи аналізу систем 

способом усунення локальних невизначеностей та локалізації функціональних 

невизначеностей їхніх математичних моделей для прийняття оптимальних рішень у 

разі керуванні об’єктами в умовах невизначеності. 

 У роботі побудову і дослідження таких методів виконано за трьома основними 

напрямами. Один із них грунтується на визначеній у ній закономірності поведінки 

проміжних точок залишкових членів у формі Лагранжа формули Тейлора при 

стисненні проміжку розкладу заданого функціонала чи відображення, відповідно, у 

точку. Методи локалізації функціональних невизначеностей за відомих аналітичних 

виразів функцій грунтуються на побудованій у роботі математиці функціональних 

інтервалів. 

 Методи локалізації функціональних невизначеностей при невідомих 

аналітичних виразах функцій грунтуються на висновках низки доведених у роботі 

теорем. На цій основі побудовані методи локалізації розв’язків задачі Коші та 

крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь. 

 Результати, отримані в дисертації, є внеском у розробку методів аналізу 

систем, усунення та локалізації різних типів невизначеностей, за відомих та 

невідомих функціональних залежностей. 

 Ключові слова: функціональні невизначеності, локалізація невизначеностей, 

інтервальний аналіз, двохсторонні апроксимації, функціональний інтервальний 

аналіз, числення невизначеностей, локалізація розв’язку задачі. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сеньо Петр Степанович. Методы локализации функциональных неопределен-

ностей для анализа систем. – Квалификационная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.05.04 “системный анализ и теория оптимальных решений”. – 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2019. 

 В дисертационной роботе осуществлено построение и исследование методов 

анализа систем путем устранения локальных неопределенностей и локализации 

функциональных неопределенностей их математических моделей для принятия 

оптимальных решений при управлении обектами в условиях неопределенности. 

 В работе построение и исследование таких методов выполнено по трем 

основным направлениям. Одно из них основано на установленной в ней 

закономерности поведения промежуточных точек остаточных членов в форме 

Лагранжа формулы Тейлора при сжатии промежутка разложения заданного 

функционала или отображения, соответственно, в точку.  

 Методы локализации функциональных неопределенностей при известных 

аналитических выражениях функций основаны на построенной в работе матема-

тике функциональных интервалов. Методы локализации функциональных неопре-

деленностей при неизвестных аналитических выражениях функций основаны на 

выводах ряда доказанных в работе теорем. На этой основе построены методы 

локализации решений задачи Коши и краевых задач для обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений.  

 Результаты, полученные в диссертации, являются вкладом в разработку 

методов анализа систем, устранения и локализации различных типов 

неопределенностей, при известных и неизвестных функциональных зависимостях. 

 Ключевые слова: функциональные неопределенности, локализация не-

определенностей, интервальный анализ, двусторонние аппроксимации, функцио-

нальный интервальный анализ, исчисление неопределенностей, локализация 

решения задачи. 

 

ABSTRACT 

 

 Petro Stepanovych Senio. Methods of localization of functional uncertainties for 

analyzing systems. – Qualification scientific work as a manuscript. 

 Thesis for Physical and Mathematical Sciences Doctor Degree, specialty 01.05.04 – 

system analysis and theory оf optimal decisions. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.  

 The thesis deals with construction and research of methods of system analysis by 

eliminating local uncertainties and localization of functional uncertainties of their 

mathematical models for making optimal decisions while managing objects under 

uncertainty conditions. 

Functional uncertainties arise in solving many problems of applied mathematics 

and, in particular, tasks of system analysis. It causes a need to construct fundamentally 

new methods for finding sufficiently narrow intervals that are guaranteed to contain the 

wanted solution of the problem, a majorant and a minorant of both known given functions 

and functions whose analytic expressions are unknown, in particular, functions-solutions 
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of problems (for example, Cauchy tasks, boundary value problems, integral equations, 

forecasting problems, etc.). 

In the research paper the construction and research of such methods are carried out 

in three main directions. One of them is based on the pattern of behavior of the 

intermediate points of residual members in the form of Lagrange in Taylor formula under 

compression of the interval of decomposition of a given functional or mapping, 

respectively, into the point.  

The essential problem of methods for solving problems, mathematical models of 

which contain unknown functions, are functional uncertainties generated by such 

functions. In the present paper, we propose interval methods of localization of such 

uncertainties for solving certain classes of problems.  

Methods of localization of functional uncertainties under known analytical 

expressions of functions are based on the mathematics of functional intervals constructed 

in this research paper. This mathematics is a generalization of interval mathematics. 

We have set the conditions under which the sequence of linear functional intervals 

coincides. The metric space with the introduced metric is a complete metric space. 

Application of the metric makes this space as a topological space. In this case, the concept 

of coinciding and continuity can be used in the usual way. 

Algorithms are based on the fact that each functional interval defines a two-sided 

approximation of all functions at the same time, for which its bounding functions are a 

minorant and a majorant, respectively.  

Methods of localization of functional uncertainties with unknown analytic 

expressions of functions are based on the conclusions of a number of the theorems proved 

in this paper. 

Two-sided approximations of functions are constructed under known only 

functional intervals of some of their derivatives of higher orders and their individual 

values and the values of its derivatives of lower orders. In this research paper there are 

conditions defined and it is developed the method of narrowing the fields of uncertainty of 

functions, analytic expressions of which are unknown. On this basis, methods for 

localizing solutions of the Cauchy problem and boundary value problems for ordinary 

differential equations are constructed.  

The results obtained in the thesis are contributions to the development of methods 

for analyzing systems, eliminating and localizing various types of uncertainties with 

known and unknown functional dependencies. 

Key words: functional uncertainties, localization of uncertainties, interval analysis, 

two-sided approximations, functional interval analysis, calculus of uncertainties, 

localization of the problem solution. 
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