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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Рiвняння Кортевега-де Фрiза є одним з найбiльш
вiдомих нелiнiйних диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними. Це
рiвняння з’явилося в 1895 роцi у результатi спроб багатьох вчених створити
математичну модель хвилi трансляцiї, яку вперше описав John Scott Russell.
Згодом виявилося, що рiвняння Кортевега-де Фрiза володiє широким класом
розв’язкiв рiзноманiтної природи.

Iнтенсивнi дослiдження рiвняння Кортевега-де Фрiза розпочалися
наприкiнцi 60-х рокiв минулого столiття, пiсля публiкацiї у 1965 роцi
вiдомої статтi, в якiй Kruskal M.D. i Zabusky N.J. вперше вказали на зв’язок
цього рiвняння з проблемою Фермi-Паста-Улама i виявили, що рiвняння
Кортевега-де Фрiза має розв’язки, особливiстю яких є збереження форми
хвилi, яку вони описують, пiсля зiткнення з хвилями такої ж природи. Такi
розв’язки отримали назву солiтонних.

У даний час теорiя солiтонiв має численнi застосування у гiдродинамiцi,
фiзицi плазми, нелiнiйнiй оптицi, квантовiй теорiї поля, фiзицi твердого
тiла, бiологiї та багатьох iнших роздiлах природознавства. Тим чи iншим
математичним аспектам теорiї солiтонiв i, зокрема, рiвнянню Кортевега-
де Фрiза, присвячено десятки монографiй i тисячi наукових статей, якi
опублiкованi впродовж останнiх 50-ти рокiв i де вивчено широке коло
питань. Так, значна увага дослiдникiв була зосереджена на побудовi в
явному виглядi розв’язкiв рiвняння Кортевега-де Фрiза, зокрема, одно-,
дво- i багатосолiтонних розв’язкiв, розвитку методу оберненої задачi
розсiяння – розв’язанню задачi Кошi, перiодичної задачi й побудовi
скiнченнозонних розв’язкiв, та вивченню цього рiвняння методами теорiї
iнтегровних систем, симплектичного i симетрiйного аналiзу, перетвореннями
Беклунда i Дарбу та багатьма iншими методами (Gardner C.S., Green J.M.,
Kruskal M.D., Miura R.M., Lax P.D., Hirota R., Ablowitz M.J., Kaup D.J.,
Newell A.C., Segur H., Date E., Tanaka S., Toda M., Wadati M., Захаров В.Є.,
Фаддєєв Л.Д., Марченко В.О., Новiков С.П., Дубровiн Б.А, Матвеєв В.Б.,
Iтс О.Р., Кричевер I.М., Mc Kean H.P., Kodama Y., Adler M., Fuchssteiner B.,
Fokas A.S., Березiн Ф.О., Переломов А.М., Орлов О.Ю., Новокшенов В.Ю.,
Салль М.А., Голод П.I., Прикарпатський А.К., Микитюк I.В. та iн.).

У подальшому згаданi методи було узагальнено на багатовимiрнi системи.
Так, Нижник Л.П. поширив метод оберненої задачi розсiяння на (2 + 1)
нелiнiйнi рiвняння, проiнтегрувавши аналог просторово симетричного
рiвняння Кортевега-де Фрiза, яке отримало в лiтературi назву рiвняння
Нижника-Новiкова-Вєсєлова, а алгебро-геометричнi методи, за допомогою
яких будуються скiнченнозоннi розв’язки, було поширено на двовимiрнi
узагальнення рiвняння Кортевега-де Фрiза – рiвняння Кадомцева-
Петвiашвiлi, та використано при вивченнi низки важливих фiзичних задач



2

(Бiлоколос Є.Д., Бобенко О.I., Енольський В.З., Iтс О.Р., Матвєєв В.Б. та
iн.). Крiм того, значну увагу придiлено дослiдженню рiвняння Кортевега-де
Фрiза за наявностi джерел рiзних типiв, для яких вивчено як питання
про iнтегровнiсть, так i побудовано їх розв’язки в явному виглядi
(Newell A.C., Kaup D.J., Knickerbocker C.J., Карпман В.Б., Мельнiков В.К.,
Прикарпатський А.К., Самойленко В.Г., Притула М.М. та iн.)

Для рiвняння Кортевега-де Фрiза i його узагальнень також дослiджено
питання про iснування, єдинiсть та iншi властивостi (гладкiсть, експоненцiйне
спадання, тощо) його розв’язкiв i розв’язкiв задач Кошi у випадку рiзних
класiв початкових функцiй (Su C.S., Sjoberg A., Bona J.L., Smith R.,
Хруслов Є.Я., Котляров В.П., Якупов В.М., Kato T., Кружков С.М.,
Фамiнський А.В., Biagioni H.A., Oberguggenberger M., Похожаєв С.I. та iн.).

Крiм солiтонних, перiодичних, скiнченнозонних розв’язкiв i розв’язкiв
типу ударної хвилi, рiвняння Кортевега-де Фрiза має також розв’язки з
iншими властивостями, наприклад, з певними особливостями на кривих – такi
розв’язки називаються сингулярними, та розв’язки, якi можуть руйнуватися
"грубо" або згiдно iз сценарiєм "градiєнтної катастрофи" .

Цiлком iнтегровнi системи вивчалися також за наявностi малих збурень.
Зокрема, за допомогою методу усереднення Боголюбова М.М. у 1980 роцi
Flaschka H., Forest M.G. i McLaughlin D.W. дослiдили модуляцiю нелiнiйних
хвиль, що описуються рiвнянням Кортевега-де Фрiза, а у 1981 роцi
Прикарпатський А.К. i Самойленко В.Г. – задачу про ергодичнi деформацiї
для нелiнiйного рiвняння Шредiнгера, коли дослiджуванi рiвняння не мiстять
явно малий параметр ", але залежнiсть вiд параметра " скiнченнозонних
розв’язкiв згаданих рiвнянь проявляється через малi деформацiї асоцiйованих
з ними рiманових поверхонь. Крiм того, за допомогою асимптотичних методiв
у 90-х роках минулого столiття побудовано iнтегральнi многовиди слабко
збурених гамiльтонових систем та вивчено питання про ергодичнi деформацiї
iнварiантних пiдмноговидiв цiлком iнтегровних нелiнiйних динамiчних систем
з малим (регулярним) збуренням (Митропольський Ю.О., Самойленко А.М.,
Прикарпатський А.К., Самойленко В.Г., Прикарпатський Я.А. та iн.)

Асимптотичнi методи виявилися ефективним iнструментом дослiдження
й iнших задач для динамiчних систем з малим збуренням, зокрема, для
рiвняння Кортевега-де Фрiза. Одним з перших це рiвняння з регулярним
збуренням розглянув голандський вчений de Kerf D., який у 1988 роцi
розробив алгоритм побудови асимптотичних розв’язкiв задачi Кошi вигляду

ut − 6uux + uxxx = "f [u], u(x, 0) = u0(x), (1)

де f [u] – деякий функцiонал, а функцiя u0(x) належить простору швидко
спадних функцiй S(R).

У 1994 роцi Iльїн А.М. i Калякiн Л.А. вивчили задачу (1) за
iнших початкових умов i розглянули питання про регулярне збурення
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солiтонних розв’язкiв рiвняння Кортевега-де Фрiза, а у 2003 – 2005 роках
Глєбов С.Г., Кiсєльов О.М. i Лазарєв В.А., використовуючи нелiнiйний метод
ВКБ, побудували асимптотичнi розв’язки рiвняння Кортевега-де Фрiза з
неоднорiднiстю "2f("x) cos

(
S("2x, "2t)/"2

)
.

Дослiдження сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза
асимптотичними методами розпочали Miura R.M. i Kruskal M.D., якi у
1974 роцi узагальнили лiнiйний метод ВКБ на випадок нелiнiйних рiвнянь i
побудували головний член асимптотичного розкладу для квазiперiодичного
розв’язку рiвняння Кортевега-де Фрiза вигляду

ut + uux + �2uxxx = 0, (2)

де � – малий параметр.
Пiзнiше, у 1983 роцi Lax P.D. i Levermore S.D. у циклi праць вивчили

питання про границю розв’язку задачi Кошi для сингулярно збуреного рiв-
няння Кортевега-де Фрiза при прямуваннi малого параметра до нуля. При
розв’язаннi цiєї задачi використовувався метод оберненої задачi розсiяння,
при цьому власнi функцiї вiдповiдного оператора Шредiнгера з сингулярним
збуренням будувалися лiнiйним методом ВКБ. Згодом цю задачу за iнших
початкових умов розглядали Venakides S., McLaughlin D.W., Strain J.A.,
Grava T. i Klein C. Крiм того, Venakides S., Deift P. i Zhou X. побудували
ВКБ-наближення для розв’язку задачi Кошi для рiвняння (2).

У згаданих вище працях, що стосуються рiвняння Кортевега-де Фрiза
з малим параметром, суттєвим є те, що у випадку регулярного збурення
породжуючим рiвнянням є класичне рiвняння Кортевега-де Фрiза, а у
випадку сингулярного збурення розглянуте рiвняння є рiвнянням Кортевега-
де Фрiза зi сталими коефiцiєнтами. Цiлком природно виникає задача про
вивчення рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами та малим
параметром при старшiй похiднiй. Iснуючi у даний час методи дослiдження
нелiнiйних диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними зi змiнними
коефiцiєнтами, як правило, не дають можливостi знайти їх розв’язки у явному
виглядi, а отже, чи не єдиним методом побудови наближених розв’язкiв таких
рiвнянь (за наявностi малих збурень) є асимптотичнi методи.

Одними з перших праць, що стосувалися сингулярно збурених нелiнiйних
диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними у випадку змiнних
коефiцiєнтiв, є працi Маслова В.П. i його учнiв, якi розглянули рiвняння,
що у частинних випадках є iнтегровними. Зокрема, у 1981 роцi Маслов В.П.
i Омельянов Г.О. вивчили питання про побудову асимптотичних розв’язкiв
диференцiального рiвняння зi змiнними коефiцiєнтами, яке описує поширення
хвиль на мiлкiй водi змiнної глибини i є рiвнянням типу Кортевега-де
Фрiза: його коефiцiєнти мають спецiальний вигляд i певним чином залежать
вiд функцiї, що описує глибину рiдини. Для цього рiвняння за допомогою
нелiнiйного методу ВКБ автори побудували асимптотичний розв’язок, який за
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своєю структурою є близьким (в певному сенсi) до розв’язку солiтонного типу.
Такi розв’язки отримали назву асимптотичних солiтоноподiбних розв’язкiв.

Природно виникає питання про побудову асимптотичних солiтоноподiбних
розв’язкiв сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними
похiдними зi змiнними коефiцiєнтами, якi у загальному випадку не
є iнтегровними, але у випадку сталих коефiцiєнтiв мають солiтоннi
розв’язки. Зазначимо, що ця задача для сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами ранiше не розглядалася i є
актуальною, оскiльки асимптотичнi солiтоноподiбнi розв’язки цього рiвняння
можуть використовуватися при вивченнi процесiв i явищ в середовищах,
характеристики яких залежать вiд часової та просторової змiнних i
математичнi моделi яких базуються на рiвняннi Кортевега-де Фрiза. Саме
асимптотичним солiтоноподiбним розв’язкам сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами та задачi Кошi для нього i
присвячено дану дисертацiйну роботу.

У дисертацiї також розглядається питання про умови iснування розривних
розв’язкiв для диференцiального рiвняння з частинними похiдними першого
порядку, яке є породжуючим для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-
де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. Диференцiальнi рiвняння першого
порядку з частинними похiдними i сьогоднi залишаються важливим об’єктом
дослiдження, оскiльки описують низку цiкавих явищ, зокрема, хвильовi
процеси в диспергуючих середовищах, паводковi явища, хвилi в транспортних
потоках, тощо. Такi рiвняння вивчали Whitham G.B., Lighthill M.J., Hopf E.,
Ludwig D., Cesari L., Courant R., Lax P., Олiйник О.А., Мишкiс А.Д.,
Братусь О.С., Кирилич В.М., Фiлiмонов А.М. та iн.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiя виконана в рамках теми НДР № 11 БФ 038 – 04 "Варiацiйнi
та асимптотичнi методи в задачах механiки суцiльних середовищ"
(реєстрацiйний номер 0111U004956) та теми НДР № 14 БП 038 – 01
"Конструктивнi методи дослiджень сучасних задач механiки суцiльних
середовищ, орiєнтованих на застосування в технiцi i медицинi"
(реєстрацiйний номер 0114U003473). Особистий внесок дисертанта в рамках
даних тем НДР полягає у побудовi асимптотичних розв’язкiв сингулярно
збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами.

Мета i задачi дослiдження. Метою роботи є розробка алгоритмiв
побудови асимптотичних солiтоноподiбних розв’язкiв сингулярно збуреного
рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами i встановлення
асимптотичних оцiнок для них.

Об’єктом дослiдження є сингулярно збурене рiвняння Кортевега-де Фрiза
зi змiнними коефiцiєнтами i задача Кошi для нього.
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Предметом дослiдження є асимптотичнi солiтоноподiбнi розв’язки
для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами.

Методи дослiдження. У дисертацiї використано асимптотичний
метод ВКБ, метод примежових функцiй, перетворення Фур’є, теорiя
псевдодиференцiальних операторiв, метод характеристик.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основними результатами,
якi виносяться на захист, є такi:

– вперше встановлено структуру асимптотичних солiтоноподiбних
розв’язкiв сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами в залежностi вiд степеня малого параметра при старшiй
похiднiй, розроблено i обгрунтовано алгоритми побудови асимптотичних
одно-, дво- i багатофазових солiтоноподiбних розв’язкiв згаданого рiвняння,
отримано i дослiджено рiвняння для визначення їх регулярної i сингулярної
частин асимптотики: доведено iснування розв’язкiв цих рiвнянь i отримано
їх розв’язки у загальному виглядi. Доведено теореми про точнiсть, з
якою побудованi асимптотичнi солiтоноподiбнi розв’язки задовольняють
дослiджуване рiвняння Кортевега-де Фрiза;

– запропоновано поняття умови типу Гюгонiо для задачi про iснування
розривних розв’язкiв породжуючого рiвняння для сингулярно збуреного
рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами, показано зв’язок
цiєї умови з рiвнянням для визначення кривої розриву та її значення при
продовженнi функцiй сингулярної частини асимптотики з кривої розриву
в деякий її окiл. Доведено, що побудований асимптотичний однофазовий
солiтоноподiбний розв’язок апроксимує розривний розв’язок породжуючого
рiвняння для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами в сенсi цiєї умови;

– отримано необхiднi i достатнi умови iснування у просторi швидко спадних
функцiй розв’язку неоднорiдного диференцiального рiвняння з оператором
Шредiнгера, яке виникає при дослiдженнi розв’язностi у спецiальному
функцiональному просторi системи рiвнянь для членiв сингулярної частини
асимптотичного однофазового солiтоноподiбного розв’язку сингулярно
збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами;

– розглянуто питання про побудову асимптотичних однофазових
солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi для сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами, запропоновано i обгрунтовано
алгоритм її розв’язання, побудовано такий асимптотичний розв’язок та
доведено теореми про апрiорнi оцiнки для побудованих асимптотичних
розв’язкiв;

– запропоновано поняття множини початкових функцiй задачi про
побудову асимптотичних однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв задачi



6

Кошi для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами i показано, що коли початкова функцiя в умовi Кошi належить
цiй множинi, то побудований асимптотичний розв’язок є глобальним (в
сенсi його iснування на максимальному iнтервалi). Доведено теореми про
асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i побудованими асимптотичними
розв’язками даної задачi Кошi;

– розглянуто питання про побудову асимптотичних m–фазових (m ≥ 2)
солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi для сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами, вперше розроблено i
обгрунтовано алгоритм розв’язання цiєї задачi Кошi та побудовано такi
асимптотичнi розв’язки. Доведено теореми про точнiсть, з якою побудований
асимптотичний розв’язок задовольняє дану задачу Кошi, та теореми про
асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i побудованими асимптотичними
розв’язками даної задачi Кошi;

– вперше запропоновано поняття асимптотичного багатофазового Σ–
розв’язку, розроблено i обгрунтовано алгоритм його побудови для сингулярно
збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. Доведено
теореми про точнiсть, з якою такий розв’язок задовольняє дане рiвняння.

Практичне значення отриманих результатiв. Результати дисертацiї
мають теоретичний характер. Водночас вони можуть бути використанi при
вивченнi фiзичних явищ i процесiв, математичнi моделi яких записуються
у виглядi сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними
похiдними зi змiнними коефiцiєнтами.

Особистий внесок здобувача. Всi основнi результати дисертацiї
отримано здобувачем особисто. За темою дисертацiї 12 наукових статей
опублiковано здобувачем одноосiбно. У працях, якi опублiкованi у
спiвавторствi, доктору фiз.-мат. наук, професору Самойленку В.Г. належать
постановка окремих задач i обговорення отриманих результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйної
роботи доповiдалися: на наукових семiнарах кафедри математичної
фiзики (науковi керiвники – д.ф.-м.н., проф. Мельник Т.А. i д.ф.-м.н.,
проф. Самойленко В.Г.), науковому семiнарi кафедри iнтегральних та
диференцiальних рiвнянь (науковi керiвники – академiк НАН України,
д.ф.-м.н., проф. Самойленко А.М. i академiк НАН України, д.ф.-м.н.,
проф. Перестюк М.О.), науковому семiнарi кафедри теорiї ймовiрностей,
статистики та актуарної математики (науковi керiвники – д.ф.-м.н.,
проф. Мiшура Ю.С. i д.ф.-м.н., проф. Козаченко Ю.В.), науковому
семiнарi вiддiлу диференцiальних рiвнянь та теорiї коливань Iнституту
математики НАН України (науковий керiвник – академiк НАН України,
д.ф.-м.н., проф. Самойленко А.М), об’єднаному науковому семiнарi з
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математичної фiзики (науковi керiвники – член-кореспондент НАН України,
д.ф.-м.н., проф. Нiкiтiн А.Г. i д.ф.-м.н., проф. Бiлоколос Є.Д.), Київському
мiському семiнарi з функцiонального аналiзу (науковi керiвники – академiк
НАН України, д.ф.-м.н., проф. Березанський Ю.М., академiк НАН
України, д.ф.-м.н., проф. Самойленко Ю.С. i член-кореспондент НАН
України, д.ф.-м.н., проф. Горбачук М.Л.), Львiвському мiському семiнарi
з диференцiальних рiвнянь (науковi керiвники – член-кореспондент НАН
України, д.ф.-м.н., проф. Пташник Б.Й., д.ф.-м.н., проф. Iванчов М.I. i
д.ф.-м.н., проф. Каленюк П.I.), науковому семiнарi вiддiлу нелiнiйної фiзики
конденсованого стану Iнституту теоретичної фiзики iменi М.М. Боголюбова
НАН України (науковий керiвник – академiк НАН України, д.ф.-м.н.,
проф. Локтєв В.М.), а також на конференцiях: мiжнароднiй науковiй
конференцiї "Шостi Боголюбiвськi читання" (серпень 2003, Київ), П’ятiй
мiжнароднiй конференцiї "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics"
(червень 2003, Київ), мiжнароднiй конференцiї "Potential Theory and
Free Boundary Flows" (серпень 2003, Київ), IV Європейському конгресi
математикiв (червень 2004, Стокгольм, Швецiя), Шостiй мiжнароднiй
конференцiї "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics" (червень 2005,
Київ), Сьомiй мiжнароднiй конференцiї "Symmetry in Nonlinear Mathematical
Physics" (червень 2007, Київ), мiжнароднiй конференцiї "Сучаснi проблеми
теоретичної i математичної фiзики" , присвяченiй 100-рiччюМ.М. Боголюбова
(вересень 2009, Київ), Восьмiй мiжнароднiй конференцiї "Symmetry in Non-
linear Mathematical Physics" (червень 2009, Київ), Тринадцятiй мiжнароднiй
конференцiї iменi академiка М. Кравчука (травень 2010, Київ), Четвертiй
мiжнароднiй науковiй конференцiї "Сучаснi проблеми математичного
моделювання, прогнозування та оптимiзацiї OPTIMA – 2010" (травень
2010, Кам’янець-Подiльський), Третiй мiжнароднiй конференцiї молодих
математикiв з диференцiальних рiвнянь та їх застосувань, присвяченiй
Ярославу Лопатинському (листопад 2010, Львiв), II мiжнароднiй науково-
практичнiй конференцiї "Сучаснi iнформацiйнi комп’ютернi технологiї
mcIT-2010" (квiтень 2010, Гродно, Республiка Бiлорусь), мiжнароднiй
конференцiї "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування" (червень
2011, Київ), VI мiжнароднiй конференцiї "Computer algebra systems in
teaching and research" (лютий 2011, Сєдльце, Польща), IV мiжнароднiй
конференцiї iменi академiка Iвана Iвановича Ляшка (вересень 2011, Київ), VI
Європейському конгресi математикiв (червень–липень 2012, Кракiв, Польща),
мiжнародному семiнарi "Симетрiя та iнтегровнiсть рiвнянь математичної
фiзики" , присвяченому професору В.I. Фущичу (грудень 2013, Київ),
мiжнароднiй математичнiй конференцiї "Боголюбiвськi читання DIF-2013.
Диференцiальнi рiвняння, теорiя функцiй та їх застосування" (червень
2013, Севастополь), мiжнароднiй математичнiй конференцiї "Диференцiальнi
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рiвняння, обчислювальна математика, теорiя функцiй та математичнi методи
механiки" до 100-рiччя вiд дня народження члена-кореспондента НАН
України Положого Г.М. (квiтень 2014, Київ), VII мiжнароднiй науковiй
конференцiї iменi I.I. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика"
(жовтень 2014, Київ), мiжнародному семiнарi "Симетрiя та iнтегровнiсть
рiвнянь математичної фiзики" з нагоди 70-рiччя Анатолiя Нiкiтiна (грудень
2015, Київ).

Публiкацiї. Результати дисертацiї опублiковано у 48 наукових працях,
серед яких: 28 – у фахових виданнях, 9 – у виданнях, якi входять до
мiжнародних наукометричних баз WEB of Sciences та Scopus, 12 – без
спiвавторiв; 4 – у працях наукових конференцiй; 13 – у збiрниках тез
мiжнародних наукових конференцiй.

Структура та об’єм дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi
вступу, чотирьох роздiлiв з 17 пiдроздiлiв, висновкiв та списку використаних
джерел (239 найменувань на 29 с.) i викладена на 343 с.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У першому роздiлi дано огляд наукових праць з теми дисертацiї,
обгрунтовано актуальнiсть теми i визначено напрями дослiджень.

У другому роздiлi розглянуто задачу про побудову асимптотичних
однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза вигляду

"nuxxx = a(x, t, ")ut + b(x, t, ")uux, n ∈ N, (3)

та задачi Кошi для рiвняння (3) з початковою умовою

u(x, 0, ") = f(x, "), x ∈ R, (4)

де f(x, ") ∈ C∞(R) або f(x, ") ∈ S(R).
Тут функцiї a(x, t, "), b(x, t, "), де (x, t) ∈ R × [0;T ], " – малий параметр,

є гладкими або ж нескiнченно диференцiйовними, i записуються у виглядi
асимптотичних (за Пуанкаре) рядiв

a(x, t, ") =
N∑
k=0

"kak(x, t) +O("N+1), b(x, t, ") =
N∑
k=0

"kbk(x, t) +O("N+1), (5)

причому a0(x, t) b0(x, t) ∕= 0 для всiх (x, t) ∈ R× [0;T ].
У пiдроздiлi 2.1 дано основнi поняття, означення функцiональних

просторiв, якi використовуються в дисертацiї, i постановка задачi.
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Через S(R) позначено простiр швидко спадних функцiй, через C∞(0, T ;S)
– простiр функцiй u(x, t) ∈ C∞(R × [0;T ]), для яких при довiльних цiлих
m, k ≥ 0 виконується умова

+∞∫
−∞

⎛⎝ ∂ m+k u

∂xm ∂tk

⎞⎠ 2

dx+
+∞∫
−∞

(
1 + x2

)m ⎛⎝∂ k u

∂ tk

⎞⎠ 2

dx <∞;

через G1 = G1(R × [0;T ] × R) – простiр функцiй f = f(x, t, �) ∈ C∞(R ×
[0;T ] ×R), для яких при всiх невiд’ємних цiлих числах n, p, q, r рiвномiрно
за змiнними (x, t) на кожнiй компактнiй множинi K ⊂ R× [0;T ] виконуються
умови:
10. справджується спiввiдношення

lim
�→+∞

�n
∂ p+q+r

∂xp ∂tq ∂� r
f(x, t, �) = 0, (x, t) ∈ K;

20. iснує така нескiнченно диференцiйовна функцiя f−(x, t), що

lim
�→−∞

�n
∂ p+q+r

∂xp ∂tq ∂� r
(
f(x, t, �)− f−(x, t)

)
= 0, (x, t) ∈ K;

через G0
1 = G0

1(R× [0;T ]×R) ⊂ G1 – простiр функцiй f = f(x, t, �), для яких
рiвномiрно за змiнними (x, t) на кожнiй компактнiй множинi K ⊂ R × [0;T ]
виконується умова

lim
�→−∞

f(x, t, �) = 0.

Означення 2.2 [Маслов В.П., Омельянов Г.О., 1981]. Функцiя u(x, t, "),
де " – малий параметр, називається асимптотичною однофазовою
солiтоноподiбною, якщо ця функцiя для довiльного цiлого N ≥ 0
зображується асимптотичним розкладом вигляду:

u(x, t, ") =
N∑
j=0

"j [uj(x, t) + Vj(x, t, �)] +O("N+1), � =
x− '(t)

"
, (6)

де '(t) ∈ C∞([0;T ]) – дiйсна скалярна функцiя; uj(x, t), j = 0, N, –
нескiнченно диференцiйовнi функцiї; V0(x, t, �) ∈ G 0

1 , Vj(x, t, �) ∈ G1, j =
1, N .

Функцiя x−'(t) називається фазою однофазової солiтоноподiбної функцiї
u(x, t, ").

У пiдроздiлi 2.2 розроблено алгоритм побудови асимптотичних однофазо-
вих солiтоноподiбних розв’язкiв i дано його обгрунтування.

У п. 2.2.1 встановлено структуру асимптотичних однофазових солiтоно-
подiбних розв’язкiв рiвняння (3). Показано, що вигляд таких розв’язкiв
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залежить вiд степеня малого параметра в рiвняннi (3), тобто вiд числа n,
i такi розв’язки мають вигляд:

u(x, t, ") =
N∑
j=0

"juj(x, t) +
N∑
j=0

"j Vj(x, t, �) +O("N+1), � =
x− '(t)

"n/2
, (7)

якщо n – парне;

u(x, t, ") =
k∑
j=0

"juj(x, t) + "k
2N−2k∑
j=1

"j/2uj(x, t) +
k∑
j=0

"j Vj(x, t, �)+

+"k
2N−2k∑
j=1

"j/2 Vj(x, t, �) +O("N+ 1
2 ), � =

x− '(t)√
" "k

, (8)

якщо n – непарне i n = 2k + 1, де k ∈ N ∪ {0}.
Розглянуто випадки, коли n = 2; n = 2k+2, де k ∈ N; n = 1 та n = 2k+1,

де k ∈ N.
У пп. 2.2.2 – 2.2.6 розглянуто питання про побудову асимптотичних

однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв рiвняння (3) у випадку n = 2.
Шуканий розв’язок має вигляд (7) i складається з регулярної та

сингулярної частин асимптотики.
Члени регулярної частини UN(x, t, ") =

N∑
j=0

"juj(x, t) визначаються з

диференцiальних рiвнянь

a0(x, t)
∂u0

∂t
+ b0(x, t)u0

∂u0

∂x
= 0, (9)

a0(x, t)
∂uj
∂t

+ b0(x, t)u0
∂uj
∂x

+ b0(x, t)uj
∂u0

∂x
= fj(x, t), (10)

де функцiї fj(x, t), j = 1, N , знаходяться рекурентно.
У пп. 2.2.3, 2.2.4 показано, що при досить загальних умовах стосовно

коефiцiєнтiв рiвняння (3) члени регулярної частини (7) є нескiнченно дифе-
ренцiйовними; записано формули для загального розв’язку рiвнянь (9), (10) i
задач Кошi для них, отримано умови, при яких члени регулярної частини
належать простору C∞(0, T ;S). Цi властивостi членiв регулярної частини
використовуються у пiдроздiлi 2.4 при побудовi асимптотичного однофазового
солiтоноподiбного розв’язку задачi Кошi (3), (4).

Члени сингулярної частини асимптотики VN(x, t, �, ") =
N∑
j=0

"j Vj(x, t, �)

визначаються з диференцiальних рiвнянь

∂3V0

∂� 3
+ a0(x, t)

∂V0

∂�
'′(t)− b0(x, t)

(
u0
∂V0

∂�
+ V0

∂V0

∂�

)
= 0, (11)
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∂3Vj
∂� 3

+ a0(x, t)
∂Vj
∂�

'′(t)− b0(x, t)

(
u0
∂Vj
∂�

+
∂

∂�
(V0Vj)

)
= Fj(x, t, �), (12)

де функцiї Fj(x, t, �), j = 1, N, знаходяться рекурентно.
Питання про iснування i властивостi розв’язкiв рiвнянь (11), (12) є

бiльш складним, нiж аналогiчне питання стосовно членiв регулярної частини
асимптотики (7), оскiльки цi рiвняння мають вищий порядок i згiдно
означення 2.2 члени сингулярної частини мають належати простору G 0

1 або
G1. Крiм того, необхiдно визначити структуру розв’язкiв цих рiвнянь, яка
використовується при встановленнi оцiнок для побудованих асимптотичних
розв’язкiв, та знайти функцiю ' = '(t), яка поки що вважається вiдомою.

При дослiдженнi питання про розв’язнiсть у просторi G1 рiвнянь (12)
виникає задача про необхiднi i достатнi умови iснування у просторi S(R)
розв’язкiв диференцiального рiвняння з оператором Шредiнгера вигляду

Lv(x) = f(x), де L =
d2

dx2
+ q(x), x ∈ R. (13)

Доведено теорему.
Теорема 2.5. Нехай для рiвняння (13) виконуються припущення:

1. потенцiал q(x) = q0 + q1(x), де стала q0 < 0, функцiя q1(x) ∈ S(R);
2. функцiя f(x) ∈ S(R).

Тодi, якщо ядро оператора L : S(R)→ S(R) є тривiальним, то рiвняння
(13) має розв’язок у просторi S(R) для будь якої функцiї f(x) ∈ S(R),
а якщо ядро даного оператора не є тривiальним, то рiвняння (13) має
розв’язок у просторi S(R) тодi i лише тодi, коли виконується умова
ортогональностi

+∞∫
−∞

f(x)v0(x)dx = 0, (14)

де v0(x) ∈ S(R) – нетривiальний розв’язок однорiдного рiвняння Lv = 0.
У пп. 2.2.5, 2.2.6 описано алгоритм знаходження функцiй Vj(x, t, �), j =

0, N , – членiв сингулярної частини асимптотики (7), який складається з двох
етапiв. Спочатку, на першому етапi, функцiї Vj(x, t, �), j = 0, N , вивчаються
на кривiй розриву Γ = {(x; t) ∈ R× [0;T ] : x = '(t)} (визначаються умови
iснування в просторi G 0

1 чи в просторi G1 розв’язкiв редукованих на криву
розриву рiвнянь, встановлюється їх структура i знаходиться диференцiальне
рiвняння для функцiї '(t) ), а потiм, на другому етапi – цi редукованi функцiї
спецiальним чином продовжуються в деякий окiл кривої Γ.

Функцiї Vj(x, t, �), j = 0, N , на кривiй Γ задовольняють рiвняння

∂3v0

∂� 3
+ a0(', t)

∂v0

∂�
'′(t)− b0(', t)

(
u0(', t)

∂v0

∂�
+ v0

∂v0

∂�

)
= 0, (15)



12

∂3vj
∂� 3

+ a0(', t)
∂vj
∂�

'′(t)− b0(', t)

(
u0(', t)

∂vj
∂�

+
∂

∂�
(v0 vj)

)
= ℱj(t, �), (16)

де vj = vj(t, �) = Vj(x, t, �)∣x='(t), j = 0, N , функцiї ℱj(t, �), j = 1, N ,
визначаються рекурентно.

За умов a0(x, t), b0(x, t), u0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]) i виконання нерiвностi

A(', t) = −a0(', t)'
′ + b0(', t)u0(', t) > 0, де ' = '(t), t ∈ [0;T ], (17)

у просторi G 0
1 знайдено розв’язок рiвняння (15) у виглядi

v0(t, �, ') = −3
A(', t)

b0(', t)
cℎ−2

⎛⎝
√
A(', t)

2
(� + C0)

⎞⎠ , де C0 = const. (18)

Доведено лему.
Лема 2.4. Якщо ℱj(t, �) ∈ G 0

1 , j = 1, N, то розв’язок рiвнянь (16) iснує
у просторi G1 тодi i лише тодi, коли виконуються умови

+∞∫
−∞
ℱj(t, �) v0(t, �) d� = 0, j = 1, N. (19)

За умов леми 2.4 розв’язки рiвнянь (16) записуються у виглядi

vj(t, �) = �j(t)�j(t, �) +  j(t, �),

�j(t) = (a0(', t)'
′(t)− b0(', t)u0(', t))

−1 lim
�→−∞

Φj(t, �),

де �j(t, �) ∈ G1 i виконується умова lim
�→−∞

�j(t, �) = 1;  j(t, �) ∈ G 0
1 ;

Φj(t, �) =
�∫

−∞
ℱj(t, �)d� + Ej(t), lim

�→+∞
Φj(t, �) = 0, j = 1, N.

Лема 2.5. Якщо ℱj(t, �) ∈ G 0
1 , j = 1, N, i має мiсце умова (19), то

vj(t, �) ∈ G 0
1 , j = 1, N, тодi i лише тодi, коли виконується умова

lim
�→−∞

Φj(t, �) = 0, j = 1, N. (20)

З (19) при j = 1 отримано рiвняння для функцiї ' = '(t):

15a0(', t) b0(', t)
d

dt
A(', t)+

+ [(10a0x(', t) b0(', t)− 36a0(', t) b0x(', t))'
′ − 20a0(', t)b0t(', t)+

+ 10b2
0(', t)u0x(', t) + 3(b2

0(', t))xu0(', t)
]
A(', t) = 0, (21)

щодо якого припускається iснування його розв’язку на множинi [0;T ].
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Продовження функцiй vj(t, �), j = 0, N , в окiл кривої Γ – область Ω�(Γ) =
{(x, t) ∈ R× [0;T ] : ∣x− '(t)∣ < 2�}, де � – деяка стала, визначається так:

V0(x, t, �) = v0(t, �), Vj(x, t, �) = u−j (x, t)�(t, �) +  j(t, �), j = 1, N, (22)

де функцiї u−j (x, t), j = 1, N , – розв’язки задач Кошi вигляду

Λu−j (x, t) = f−j (x, t), u−j (x, t)∣
Γ

= �j(t), j = 1, N, (23)

з оператором Λ = a0(x, t)∂t + b0(x, t)u0(x, t)∂x + b0(x, t)u0x(x, t).
Оскiльки крива Γ трансверсальна характеристикам оператора Λ при всiх

t ∈ [0;T ], то задача Кошi (23) коректно поставлена i має розв’язок u−j (x, t) ∈
C∞(Ω�(Γ)), якщо � – достатньо мале.

У п. 2.2.7 доведено теорему.
Теорема 2.6. Нехай виконуються припущення:

1. функцiї ak(x, t), bk(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]), k = 0, N ;
2. має мiсце нерiвнiсть (17) для функцiї '(t), що задовольняє рiвняння (21);
3. функцiї ℱj(t, �) ∈ G 0

1 , j = 1, N , i виконуються умови (19);
4. задача Кошi (23) має розв’язок в областi Ω�(Γ) для деякого � > 0, а
функцiї ℱj(t, �), j = 1, N , задовольняють умови (20).

Тодi асимптотичний однофазовий солiтоноподiбний розв’язок рiвняння
(3) має вигляд

uN(x, t, ") =

⎧⎨⎩
Y −N (x, t, "), (x, t) ∈ D−∖Ω�(Γ),
YN(x, t, "), (x, t) ∈ Ω�(Γ),
Y +
N (x, t, "), (x, t) ∈ D+∖Ω�(Γ),

(24)

де

Y −N (x, t, ") =
N∑
j=0

"juj(x, t), (x, t) ∈ D− = {(x, t) ∈ R× [0;T ] : x− '(t) < 0},

YN(x, t, ") =
N∑
j=0

"j [uj(x, t) + vj(t, �)] , � =
x− '(t)

"
, (x, t) ∈ Ω�(Γ),

Y +
N (x, t, ") =

N∑
j=0

"juj(x, t), (x, t) ∈ D+ = {(x, t) ∈ R× [0;T ] : x− '(t) > 0},

i задовольняє на множинi R×[0;T ] рiвняння (3) з точнiстю O("N), причому
функцiя (24) при � → ±∞ задовольняє рiвняння (3) з точнiстю O("N+1).

Якщо ж задача Кошi (23) має розв’язок на множинi {(x, t) ∈ R× [0;T ] :
x − '(t) ≤ 0}, то асимптотичний однофазовий солiтоноподiбний розв’язок
рiвняння (3) має вигляд

uN(x, t, ") =

⎧⎨⎩
Y −N (x, t, "), (x, t) ∈ D−∖Ω�(Γ),
YN(x, t, "), (x, t) ∈ Ω�(Γ),
Y +
N (x, t, "), (x, t) ∈ D+∖Ω�(Γ),

(25)
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де
Y −N (x, t, ") = u0(x, t) +

N∑
j=1

"j
[
uj(x, t) + u−j (x, t)

]
, (x, t) ∈ D−,

YN(x, t, ") =
N∑
j=0

"j [uj(x, t) + Vj(x, t, �)] , � =
x− '(t)

"
, (x, t) ∈ Ω�(Γ),

Y +
N (x, t, ") =

N∑
j=0

"juj(x, t), (x, t) ∈ D+,

i задовольняє на множинi R×[0;T ] рiвняння (3) з точнiстю O("N), причому
функцiя (25) при � → ±∞ задовольняє рiвняння (3) з точнiстю O("N+1).

У п. 2.2.8 розглянуто випадок n = 2k + 2, де k ∈ N, у п. 2.2.9 – випадок
n = 1 i у п. 2.2.10 – випадок n = 2k+1, де k ∈ N. Цi випадки iдейно аналогiчнi
випадку n = 2. Тут отримано рiвняння для членiв регулярної i сингулярної
частин асимптотичного однофазового солiтоноподiбного розв’язку рiвняння
(3), встановлено умови iснування їх розв’язкiв у вiдповiдних функцiональних
просторах i описано побудову цих розв’язкiв, знайдено рiвняння для функцiї
' = '(t) i доведено теореми, якi аналогiчнi теоремi 2.6.

У пiдроздiлi 2.3, використовуючи вигляд асимптотичного однофазового
солiтоноподiбного розв’язку рiвняння (3) з теореми 2.6, отримано умови
iснування розривних розв’язкiв квазiлiнiйного рiвняння (9) в термiнах умов
типу Гюгонiо.

Якщо рiвняння (3) (при n = 2) записати у виглядi

ℒ"u(x, t, ") = "2∂3
xu− a(x, t, ")∂tu− b(x, t, ")u∂xu = 0,

а його асимптотичний розв’язок позначити таким чином

u(x, t, ") = YN

⎛⎝x, t, S(x, t)

"
, "

⎞⎠ +O("N+1), S(x, t) = x− '(t), N ≥ 1,

то умовою типу Гюгонiо для рiвняння (3) називається умова вигляду

lim
"→0

1

"
ℒ"YN

(
x, t,

S

"
, "

)
= 0, (26)

де границя розглядається у просторi узагальнених функцiй D ′(R).
Показано, що слабка границя в (26) iснує i умова типу Гюгонiо iснування

розривних розв’язкiв рiвняння (9) має вигляд

12 a0(', t)
d

dt

√
A(', t)

b0(', t)
+ 12u0x(', t)

√
A(', t)− A(', t)u−1 (', t) = 0, (27)

де ' = '(t) – розв’язок рiвняння (21), u−1 (x, t) – розв’язок задачi (23).
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У пiдроздiлi 2.4 розглянуто асимптотичнi однофазовi солiтоноподiбнi
розв’язки задачi (3), (4), структура яких також залежить вiд степеня малого
параметра n в рiвняннi (3). Оскiльки випадки рiзних значень n iдейно
аналогiчнi випадку n = 2, то основну увагу придiлено вивченню асимптотич-
них однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi (3), (4) у випадку
n = 2 i коли початкова функцiя в (4) має вигляд f(x, ") = f (x/").

При побудовi таких розв’язкiв використовується простiр G+
2 = G+

2 (R ×
[0;T ] × R × [0; �]), де � > 0 – деяке число, що складається з функцiй
f(x, t, �1, �2) ∈ C∞(R × [0;T ] × R × [0; �]), для яких при всiх невiд’ємних
цiлих числах p, q, r, q1, q2 рiвномiрно щодо змiнних (x, t) на кожнiй компактнiй
множинi K ⊂ R× [0;T ] виконується умова

lim
�1→±∞

� r1
∂q1

∂� q1
1

∂q2

∂� q2
2

∂q

∂tq
∂p

∂xp
f(x, t, �1, �2) = 0, (x, t) ∈ K, �2 ∈ [0; �].

У п. 2.4.1 асимптотичний розв’язок задачi Кошi (3), (4) будується у виглядi

u(x, t, ") = YN(x, t, ") +O("N+1), (28)

YN(x, t, ") =
N∑
j=0

"j [Vj(t, �1) +Wj(�1, �2)] , �1 =
x− '(t)

"
, �2 =

t

"
.

Тут припускається, що '(0) = 0, а функцiї Wj(�1, �2) ∈ G+
2 , j = 0, N,

визначаються як розв’язки у просторi G+
2 задач Кошi вигляду

a0(0, 0)
∂W0

∂�2
− ∂3W0

∂� 3
1

− a0(0, 0)'′(0)
∂W0

∂�1
+ b0(0, 0)

∂V0(0, �1)

∂�1
W0+

+b0(0, 0) [V0(0, �1) +W0]
∂W0

∂�1
= 0, (29)

W0(�1, 0) = f(�1)− V0(0, �1), (30)

a0(0, 0)
∂Wj

∂�2
− ∂3Wj

∂� 3
1

− a0(0, 0)'′(0)
∂Wj

∂�1
+ b0(0, 0)

⎛⎝∂V0(0, �1)

∂�1
+
∂W0

∂�1

⎞⎠Wj+

+b0(0, 0) [V0(0, �1) +W0]
∂Wj

∂�1
+ Gj(�1, �2) = 0, j ≥ 1, (31)

Wj(�1, 0) = −Vj(0, �1), j = 1, N, (32)

де функцiї Gj(�1, �2), j = 1, N , знаходяться рекурентно пiсля визначення
W0(�1, �2), W1(�1, �2), . . ., Wj−1(�1, �2).

Лема 2.12. Задача Кошi (29), (30) має розв’язок W0(�1, �2) ∈ G+
2 .

У п. 2.4.2 дано обгрунтування побудованої асимптотики i доведено такi
твердження.
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Теорема 2.23. Нехай виконуються припущення:
1. функцiї a0(x, t), b0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. рiвняння (21) з умовою '(0) = 0 має розв’язок '(t) ∈ C∞([0;T ]);
3. має мiсце нерiвнiсть (17).

Тодi для всiх 0 ≤ t ≤ "� функцiя

Y0(x, t, ") = V0

⎛⎝t, x− '(t)

"

⎞⎠ +W0

⎛⎝x− '(t)

"
,
t

"

⎞⎠ (33)

задовольняє задачу Кошi (3), (4) з точнiстю O(1). Бiльш того, при �1 →
±∞ функцiя (33) задовольняє задачу (3), (4) з точнiстю O(").

Лема 2.13. Нехай для всiх t ∈ [0;T ] функцiї Vj(t, �1), j = 1, N , в (31), (32)
є швидко спадними за змiнною �1. Тодi задача Кошi (31), (32) має розв’язок
Wj(�1, �2), �2 ∈ [0; �], j = 1, N , який належить простору G+

2 .
Теорема 2.24. Нехай виконуються умови теореми 2.23 i леми 2.13. Тодi

функцiя

YN(x, t, ") =
N∑
j=0

"j
⎡⎣Vj

⎛⎝t, x− '(t)

"

⎞⎠ +Wj

⎛⎝x− '(t)

"
,
t

"

⎞⎠⎤⎦ (34)

є асимптотичним однофазовим солiтоноподiбним розв’язком задачi (3), (4)
i при всiх 0 ≤ t ≤ "� задовольняє цю задачу з точнiстю O("N). Бiльш того,
при �1 → ±∞ функцiя (34) задовольняє задачу (3), (4) з точнiстю O("N+1).

Надалi припускається, що задача Кошi (3), (4) має розв’язок у просторi
C∞(0, T ;S), де T > 0 – деяке число.

Теорема 2.25. Нехай виконуються припущення:
1. функцiї a(x, t, "), b(x, t, ") такi, що a(x, t, ") = a(x, ") ∈ C∞(R), b(x, t, ") =
b(t, ") ∈ C∞([0;T ]) i для всiх x ∈ R має мiсце нерiвнiсть l1 ≤ a(x, ") ≤ l2, де
сталi l1, l2 задовольняють умову l1l2 > 0;
2. рiвняння (21) з умовою '(0) = 0 має розв’язок '(t) ∈ C∞([0;T ]);
3. мають мiсце умови леми 2.13 i нерiвнiсть (17).

Тодi для розв’язку u(x, t, ") задачi (3), (4) i функцiї (34) має мiсце оцiнка
+∞∫
−∞
∣u(x, t, ")− YN(x, t, ")∣2 dx ≤

+∞∫
−∞

ℎ2(x, ")dx, t ∈ [0; "T2], (35)

де ℎ(x, ") ∈ S(R) i ℎ(x, ") = O("N+1); T2 > 0 – деяке число.
Теореми 2.24, 2.25 встановлюють достатнi умови локального iснування

асимптотичного однофазового солiтоноподiбного розв’язку задачi Кошi (3),
(4).

У пп. 2.4.3, 2.4.4 розглянуто питання про початковi умови, при яких
на множинi R × [0;T ] можна побудувати асимптотичний однофазовий
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солiтоноподiбний розв’язок задачi (3), (4). Тут запропоновано поняття
множини початкових функцiй задачi про побудову асимптотичних
однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi для сингулярно
збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. Множину
функцiй вигляду

f0(x, ") = −3
A('0, 0)

b0('0, 0)
ch−2

⎛⎝
√
A('0, 0)

2

(
x− '0

"
+ c0

)⎞⎠ , (36)

де '0, c0 – довiльнi сталi, величина A('0, 0) визначається з виразу в (17),
позначено за допомогоюℳ0

'0
(").

Доведено твердження.
Теорема 2.32. Нехай виконуються припущення:

1. функцiї a0(x, t), b0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. функцiя '(t) ∈ C∞([0;T ]) задовольняє нерiвнiсть (17);
3. рiвняння (9) з умовою u0(x, 0) = g0(x), де g0(x) ∈ C∞(R), має розв’язок
u0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
4. функцiя f(x, ") в умовi (4) має вигляд f(x, ") = g0(x)+f0(x, "), де f0(x, ") =
f0(x, ", '0, c0) ∈ℳ0

'0
("), '(0) = '0, а '0, c0 – довiльнi (фiксованi) сталi.

Тодi функцiя

Y0(x, t, ") = u0(x, t)− 3
A('(t), t)

b0('(t), t)
cℎ−2

⎛⎝
√
A('(t), t)

2

⎛⎝x− '(t)

"
+ c0

⎞⎠⎞⎠ (37)

є головним членом асимптотичного однофазового солiтоноподiбного розв’яз-
ку задачi (3), (4) i задовольняє її умови на множинi R × [0;T ] з точнiстю
O(1).

Теорема 2.33. Нехай виконуються припущення:
1. функцiї a(x, t, "), b(x, t, ") такi, що a(x, t, ") = a(x, ") ∈ C∞(R), b(x, t, ") =
b(t, ") ∈ C∞([0;T ]) i для всiх x ∈ R має мiсце нерiвнiсть c1 ≤ a(x, ") ≤ c2,
де сталi c1, c2 задовольняють умову c1c2 > 0;
2. функцiя '(t) ∈ C∞([0;T ]) задовольняє нерiвнiсть (17);
3. рiвняння (9) з умовою u0(x, 0) = g0(x), де g0(x) ∈ S(R), має розв’язок
u0(x, t) ∈ C∞(0, T ;S);
4. функцiя f(x, ") в умовi (4) має вигляд f(x, ") = g0(x)+f0(x, "), де f0(x, ") =
f0(x, ", '0, c0) ∈ℳ0

'0
("), '(0) = '0, а '0, c0 – довiльнi, але фiксованi сталi.

Тодi для розв’язку u(x, t, ") задачi (3), (4) i функцiї (37) має мiсце оцiнка

+∞∫
−∞

[u(x, t, ")− Y0(x, t, ")]
2 dx ≤

+∞∫
−∞

ℎ2(x, ")dx, t ∈ [0; "Θ], (38)

де ℎ(x, ") ∈ S(R) i ℎ(x, ") = O("); Θ > 0 – деяке число.
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Множину функцiй вигляду

fj(x, ") = �j(0) �j

(
0,
x− '0

"

)
+  j

(
0,
x− '0

"

)
+ cj

∂v0(0, �)

∂�

∣∣∣∣∣
�=

x−'0
"

, (39)

де функцiї �j(t), �j(t, �),  j(t, �), v0(t, �) описано в п. 2.2.6, cj ∈ R, j = 1, N ,
– довiльнi сталi, позначено черезℳj

'0
("), j = 1, N .

Доведено такi твердження.
Теорема 2.34. Нехай виконуються припущення:

1. функцiї ak(x, t), bk(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]), k = 0, N ;
2. рiвняння (21) має розв’язок '(t) ∈ C∞([0;T ]), t ∈ [0;T ], для якого справ-
джується нерiвнiсть (17);
3. рiвняння (9) з умовою u0(x, 0) = g0(x) i рiвняння (10) з умовою uj(x, 0) =
gj(x), j = 1, N , де gj(x) ∈ C∞(R), j = 0, N , мають розв’язки uj(x, t) ∈
C∞(R× [0;T ]), j = 0, N ;
4. в (16) функцiї ℱj(t, �) ∈ G 0

1 , j = 1, N , i для них виконуються умови (19);

5. функцiя f(x, ") в умовi (4) має вигляд f(x, ") =
N∑
j=0

"jgj(x) +
N∑
j=0

"jfj(x, "),

де fj(x, ") ∈ℳj
'0

("), j = 0, N .
Тодi, якщо виконується умова 4 теореми 2.6, то асимптотичний

однофазовий солiтоноподiбний розв’язок задачi (3), (4) записується у виглядi
(24) i задовольняє її умови з точнiстю O("N). Бiльш того, при � → ±∞
функцiя (24) задовольняє умови задачi (3), (4) на множинi R × [0;T ] з
точнiстю O("N+1).

Якщо ж задача Кошi (23) має розв’язок на множинi D−, то
асимптотичний однофазовий солiтоноподiбний розв’язок задачi (3), (4)
записується у виглядi (25) i задовольняє її умови на множинi R × [0;T ] з
точнiстю O("N). Бiльш того, при � → ±∞ функцiя (25) задовольняє умови
задачi (3), (4) на множинi R× [0;T ] з точнiстю O("N+1).

Теорема 2.35. Нехай виконуються припущення:
1. мають мiсце умова 1 теореми 2.33 та умови 1, 2, 4, 5 теореми 2.34;
2. в (16) функцiї ℱj(t, �) ∈ G 0

1 , j = 1, N , i виконуються умови (19), (20);
3. рiвняння (9) з умовою u0(x, 0) = g0(x) i рiвняння (10) з умовою uj(x, 0) =
gj(x), j = 1, N , де gj(x) ∈ S(R), j = 0, N , мають розв’язки uj(x, t) ∈
C∞(0, T ;S), j = 0, N .

Тодi для розв’язку u(x, t, ") задачi (3), (4) i функцiї (25) має мiсце оцiнка
+∞∫
−∞

[u(x, t, ")− YN(x, t, ")]2 dx ≤
+∞∫
−∞

ℎ2(x, ")dx, t ∈ [0; "Θ],

де функцiя ℎ(x, ") ∈ S(R) i ℎ(x, ") = O("N+1); Θ > 0 – деяке число.
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У третьому роздiлi розглянуто задачу про асимптотичнi двофазовi
солiтоноподiбнi розв’язки рiвняння (3) i задачi Кошi (3), (4). Ця задача
складнiша, нiж дослiджена у другому роздiлi аналогiчна задача про
асимптотичнi однофазовi солiтоноподiбнi розв’язки, зокрема, у зв’язку з тим,
що асимптотичнi двофазовi солiтоноподiбнi розв’язки сингулярно збуреного
рiвняння Кортевега-де Фрiза у загальному випадку мають двi, а не одну,
як у випадку асимптотичних однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв, кривi
розриву, через що суттєво ускладнюється задача про визначення сингулярної
частини такого асимптотичного розв’язку.

У пiдроздiлi 3.1 означено функцiональнi простори, якi використовуються
при побудовi згаданих розв’язкiв. За допомогою G2 = G2(R× [0;T ]×R×R)
позначено простiр функцiй f = f(x, t, �1, �2) ∈ C∞(R × [0;T ] × R × R),
для яких iснують такi функцiї f±1 = f±1 (x, t, �2), f±2 = f±2 (x, t, �1) ∈ G1,
u1(x, t), u2(x, t) ∈ C∞(R × [0;T ]), що для всiх невiд’ємних цiлих чисел �,
p, q, �1, �2 рiвномiрно стосовно (x, t) ∈ K на кожнiй компактнiй множинi
K ⊂ R× [0;T ] мають мiсце спiввiдношення:

lim
�1→±∞

� �1
∂ p

∂xp
∂ q

∂tq
∂ �1

∂��1
1

∂ �2

∂��2
2

(
f(x, t, �1, �2)− f±1 (x, t, �2)− u±1 (x, t)

)
= 0,

lim
�2→±∞

� �2
∂ p

∂xp
∂ q

∂tq
∂ �1

∂��1
1

∂ �2

∂��2
2

(
f(x, t, �1, �2)− f±2 (x, t, �1)− u±2 (x, t)

)
= 0,

а за допомогою G 0
2 = G 0

2 (R × [0;T ] × R × R) ⊂ G2 – простiр функцiй
f = f(x, t, �1, �2), для яких iснують такi функцiї f±1 = f±1 (x, t, �2), f

±
2 =

f±2 (x, t, �1) ∈ G0
1, що для всiх невiд’ємних цiлих чисел �, p, q, �1, �2 рiвномiрно

стосовно (x, t) ∈ K на кожнiй компактнiй множинiK ⊂ R×[0;T ] мають мiсце
спiввiдношення:

lim
�1→±∞

� �1
∂ p

∂xp
∂ q

∂tq
∂ �1

∂��1
1

∂ �2

∂��2
2

(
f(x, t, �1, �2)− f±1 (x, t, �2)

)
= 0,

lim
�2→±∞

� �2
∂ p

∂xp
∂ q

∂tq
∂ �1

∂��1
1

∂ �2

∂��2
2

(
f(x, t, �1, �2)− f±2 (x, t, �1)

)
= 0.

Означення 3.1 [Маслов В.П., Омельянов Г.О., 1981]. Функцiя u(x, t, "),
де " – малий параметр, називається асимптотичною двофазовою
солiтоноподiбною, якщо ця функцiя для довiльного цiлого N ≥ 0
зображується асимптотичним розкладом вигляду

u(x, t, ") =
N∑
j=0

"j [uj(x, t) + Vj(x, t, �1, �2)] +O("N+1), (40)
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де �1 = S1(x, t)/", �2 = S2(x, t)/"; функцiї uj(x, t), S1(x, t), S2(x, t) ∈ C∞(R×
[0;T ]), причому ∂Sk

∂x ∣Γk ∕= 0, Γk = {(x, t) ∈ R × [0;T ], Sk(x, t) = 0}, k = 1, 2;

функцiї V0(x, t, �1, �2) ∈ G 0
2 , Vj(x, t, �1, �2) ∈ G2, j = 1, N .

У пiдроздiлi 3.2 розглянуто задачу про побудову асимптотичних
двофазових солiтоноподiбних розв’язкiв рiвняння (3). Замiною u(x, t, ") =
v(x, t, ")/b(x, t, ") рiвняння (3) зводиться до рiвняння

"2vxxx = a(x, t, ")vt + vvx − 3 "2bx(x, t, ")

b(x, t, ")
vxx−

−3"2b(x, t, ")
∂ 2

∂ x2

⎛⎝ 1

b(x, t, ")

⎞⎠ vx−
−"2b(x, t, ")

∂ 3

∂ x3

⎛⎝ 1

b(x, t, ")

⎞⎠ v +
bx(x, t, ")

b(x, t, ")
v2 + a(x, t, ")

b t(x, t, ")

b(x, t, ")
v, (41)

асимптотичний двофазовий солiтоноподiбний розв’язок якого шукається у
виглядi (40), де Sk(x, t) = x − 'k(t), (x, t) ∈ R × [0;T ], k = 1, 2, причому
функцiї '1(t), '2(t) задовольняють умову '1(0) = '2(0) = 0.

Регулярна частина UN(x, t, ") =
N∑
j=0

"juj(x, t) асимптотичного розв’язку

визначається з рiвнянь вигляду

a0(x, t)
∂u0

∂t
+ u0

∂u0

∂x
+ a0(x, t)

b0 t(x, t)

b0(x, t)
u0 +

b0x(x, t)

b0(x, t)
u2

0 = 0, (42)

a0(x, t)
∂uj
∂t

+ u0
∂uj
∂x

+

⎛⎝∂u0

∂x
+ a0(x, t)

b0 t(x, t)

b0(x, t)
+ 2

b0x(x, t)

b0(x, t)
u0

⎞⎠uj = fj(x, t),

(43)
де функцiї fj(x, t), j = 1, N , знаходяться рекурентно.

У п. 3.2.1 записано рiвняння для визначення регулярної частини
асимптотичного двофазового солiтоноподiбного розв’язку рiвняння (41),
отримано достатнi умови iснування розв’язку рiвняння (42) у просторi
C∞(0, T ;S), знайдено розв’язок задачi Кошi для (42) i встановлено достатнi
умови iснування розв’язку цiєї задачi у просторi C∞(0, T ;S).

У п. 3.2.2 отримано рiвняння для членiв сингулярної частини асимпто-
тичного розв’язку i побудовано її головний член – функцiю V0(t, �1, �2), яка
записується за допомогою формули

V0(t, �1, �2) = −2

⎡⎣2�1c
2
1e
−2�1� + 2�2c

2
2e
−2�2� − 2c2

1c
2
2

(�1 − �2)
2

�1�2
e−2(�1+�2)� −

−c
4
1c

2
2(�1 − �2)

2�2

2�2
1(�1 + �2)2

e(−4�1−2�2)� − c2
1c

4
2(�1 − �2)

2�1

2�2
2(�1 + �2)2

e(−2�1−4�2)�

⎤⎦×
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×
⎡⎣1 +

c2
1

2�1
e−2�1� +

c2
2

2�2
e−2�2� +

c2
1c

2
2(�1 − �2)

2

4�1�2(�1 + �2)2
e−2(�1+�2)�

⎤⎦−2

, (44)

де

� =
1√
6

2(t)�1 − 1(t)�2

2(t)− 1(t)
, � =

1

6
√

6

�1 − �2

2(t)− 1(t)
, (45)

s(t) = −'′s(t)a0('s(t), t) + u0('s(t), t) > 0, 1(t) ∕= 2(t), t ∈ [0;T ], (46)

�s(t) =
√

6s(t)/2, cs(�) = cs(0) exp (4�3
s(t)�), cs(0) > 0, s = 1, 2, – довiльнi

сталi.
У пiдроздiлi 3.3 розглянуто питання про побудову асимптотичного

двофазового солiтоноподiбного розв’язку задачi Кошi (3), (4).
У п. 3.3.1 означено множину ℳ0

'1 '2
(") початкових умов для задачi про

побудову головного члена асимптотичного двофазового солiтоноподiбного
розв’язку задачi Кошi (3), (4), що складається з функцiй вигляду

f(x, ") = − 1

b0(x, 0)

[
4�10c1 e

− 2�10√
6
x/" + 4�20c2 e

− 2�20√
6
x/"−

−c1c2
(�10 − �20)

2

�10�20
e−

2(�10+�20)√
6

x/" − c2
1c2(�10 − �20)

2�20

�2
10(�10 + �20)2

e−
4�10+2�20√

6
x/"−

−c1c
2
2(�10 − �20)

2�10

�2
20(�10 + �20)2

e−
2�10+4�20√

6
x/"

⎤⎦× (47)

×
⎡⎣1 +

c1

2�10
e−

2�10√
6
x/" +

c2

2�20
e−

2�20√
6
x/" +

c1c2(�10 − �20)
2

4�10�20(�10 + �20)2
e−

2(�10+�20)√
6

x/"

⎤⎦−2

,

де �10 = �1(0), �20 = �2(0); c1, c2 > 0 – довiльнi рiзнi сталi.
У п. 3.3.2 доведено такi твердження.
Теорема 3.1. Нехай виконуються припущення:

1. функцiї a0(x, t), b0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. iснують функцiї '1(t), '2(t) ∈ C∞([0;T ]), для яких виконуються умови
(46) i '1(0) = '2(0) = 0;
3. рiвняння (42) з умовою u0(x, 0) = g0(x) ∈ C∞(R) має розв’язок u0(x, t) ∈
C∞(R× [0;T ]);
4. функцiя f(x, ") в умовi (4) має вигляд f(x, ") = g0(x)+f0(x, "), де f0(x, ") ∈
ℳ0

'1 '2
(").

Тодi головний член асимптотичного двофазового солiтоноподiбного
розв’язку задачi Кошi (3), (4) має вигляд

Y0(x, t, ") =
u0(x, t)

b0(x, t)
+

1

b0(x, t)
V0

⎛⎝t, x− '1(t)

"
,
x− '2(t)

"

⎞⎠ (48)

i задовольняє її умови з точнiстю O(1).
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Теорема 3.2. Нехай виконуються припущення:
1. мають мiсце умови 1, 2, 4 теореми 3.1;
2. функцiя a(x, t, ") має вигляд a(x, t, ") = a(t, ") ∈ C∞([0;T ]) i така, що для
всiх t ∈ [0;T ] має мiсце умова c1 ≤ a(t, ") ≤ c2, де сталi c1, c2 задовольняють
нерiвнiсть c1c2 > 0;
3. функцiя b(x, t, ") ∈ C∞(R× [0;T ]) i задовольняє для всiх (x, t) ∈ R× [0;T ]
умови ∣b(x, t, ")∣ ≥ c, ∣∂k+lb(x, t, ")/∂xk∂tl∣ ≤ ckl, де c, ckl > 0, k, l ∈ N ∪ {0},
– деякi числа, " ≥ 0;
4. задача Кошi (3), (4) має розв’язок u = u(x, t, ") ∈ C∞(0, T ;S);
5. рiвняння (42) з умовою u0(x, 0) = g0(x), де g0(x) ∈ S(R), має розв’язок
u0(x, t) ∈ C∞(0, T ;S).

Тодi для розв’язку u(x, t, ") задачi Кошi (3), (4) i функцiї (48) має мiсце
оцiнка

∣∣∣u(x, t, ")− Y0(x, t, ")∣∣∣2 ≤ C "3/4, t ∈ [0; "2Θ]. (49)

Тут C > 0 – деяка стала, що не залежить вiд ", Θ > 0 – деяке число, а
норму ∣∣∣ ⋅ ∣∣∣ визначено згiдно формули:

∣∣∣f ∣∣∣ =
√
∥f∥2 + "4∥fxx∥2, де ∥f∥2 =

∫
R

f 2(x, t, ")dx.

У пiдроздiлi 3.4 розроблено алгоритм побудови асимптотичних двофазо-
вих солiтоноподiбних розв’язкiв довiльного порядку точностi для рiвняння
(3) у випадку, коли його коефiцiєнти задовольняють умову рiвностi на
кривих '1(t), '2(t) (умову узгодженостi). Показано, що як i у випадку
асимптотичних однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв рiвняння (3) вигляд
його асимптотичних двофазових солiтоноподiбних розв’язкiв i точнiсть
асимптотики залежать вiд степеня малого параметра. Крiм того, цi випадки
вiдрiзняються виглядом умов узгодженостi.

У п. 3.4.1 розглянуто випадок, коли в рiвняннi (3) n = 2. Показано, що
функцiї регулярної частини асимптотики вигляду (40) визначаються з рiвнянь
(9), (10), а функцiї сингулярної частини Vj(t, �1, �2), j = 0, N , в околi кожної
з кривих x = '1(t), x = '2(t) задовольняють рiвняння

∂3V0

∂� 3
1

+ 3
∂3V0

∂� 2
1∂�2

+ 3
∂3V0

∂�1∂� 2
2

+
∂3V0

∂� 3
2

= [−a0('s, t)'
′
1 + b0('s, t)u0('s, t)]

∂V0

∂�1
+

+ [−a0('s, t)'
′
2 + b0('s, t)u0('s, t)]

∂V0

∂�2
+ b0('s, t)V0

[
∂V0

∂�1
+
∂V0

∂�2

]
, (50)

∂3Vj
∂� 3

1

+ 3
∂3Vj
∂� 2

1∂�2
+ 3

∂3Vj
∂�1∂� 2

2

+
∂3Vj
∂� 3

2

= [−a0('s, t)'
′
1 + b0('s, t)u0('s, t)]

∂Vj
∂�1

+

+ [−a0('s, t)'
′
2 + b0('s, t)u0('s, t)]

∂Vj
∂�2

+
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+b0('s, t)

[
Vj
∂V0

∂�1
+ Vj

∂V0

∂�2
+ V0

∂Vj
∂�1

+ V0
∂Vj
∂�2

]
+ ℱjs(t, �1, �2), (51)

де ℱjs(t, �1, �2), j = 1, N, визначаються рекурентно пiсля знаходження
V0(x, t, �1, �2), V1(x, t, �1, �2), . . . , Vj−1(x, t, �1, �2) на кривих x = 's(t), s = 1, 2.

За припущення виконання при всiх t ∈ [0;T ] умов узгодженостi

a0('1(t), t) = a0('2(t), t) := a0(t), b0('1(t), t) = b0('2(t), t) := b0(t),

u0('1(t), t) = u0('2(t), t) := u0(t) (52)
ℱj1(t, �1, �2) = ℱj2(t, �1, �2) =: ℱj(t, �1, �2), j = 1, N, (53)

розв’язок рiвняння (50) знайдено у виглядi

V0(t, �1, �2) = −2
∂2

∂�2
ln det (E +G) , (54)

де E – одинична (2× 2)–матриця, похiднi обчисленi при значеннях

� =

√
b0(t)√

6

2(t)�1 − 1(t)�2

2(t)− 1(t)
, � =

b0(t)
√
b0(t)

6
√

6

�1 − �2

2(t)− 1(t)
, (55)

матриця G має вигляд:

G =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
c2

1(�)

2�1
e−2�1�

c1(�)c2(�)

�1 + �2
e−(�1+�2)�

c1(�)c2(�)

�1 + �2
e−(�1+�2)� c2

2(�)

2�2
e−2�2�

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ,

cs(�) = cs(0)e4�3
s�, �s =

√
6s(t)/b0(t)/2, s(t) = −a0(t)'

′
s(t) + b0(t)u0(t),

s = 1, 2, а рiвняння (51) зведено до вигляду

∂3Vj
∂�3
− b0(t)

∂

∂�
(V0Vj) +

∂Vj
∂�

= ℱj(t, �, �), j = 1, N. (56)

Доведено твердження.
Теорема 3.3. Нехай в рiвняннi (3) n = 2 i виконуються припущення:

1. функцiї a0(x, t), b0(x, t), u0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. виконуються умови (52) з функцiями '1(t), '2(t) ∈ C∞([0;T ]), для яких
'1(0) = '2(0) = 0;
3. b0(t) > 0, s(t) > 0, s = 1, 2, i 1(t) ∕= 2(t) для всiх t ∈ [0;T ].

Тодi головний член асимптотичного двофазового солiтоноподiбного роз-
в’язку рiвняння (3) має вигляд

Y0(x, t, ") = u0(x, t) + V0(t, �1, �2), де �s =
x− 's(t)

"
, s = 1, 2, (57)

i задовольняє (3) з точнiстю O(1), а при x→ ±∞ – з точнiстю O(").
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Має мiсце така необхiдна умова iснування розв’язкiв рiвняння (51) у
просторi G2.

Лема 3.8. Нехай ℱj(t, �1, �2) ∈ G2. Тодi рiвняння (51) має розв’язок у
просторi G2, якщо виконуються умови ортогональностi вигляду:

+∞∫
−∞

lim
�1→±∞

(ℱj(t, �1, �2)V0(t, �1, �2)) d�2 = 0, (58)

+∞∫
−∞

lim
�2→±∞

(ℱj(t, �1, �2)V0(t, �1, �2)) d�1 = 0. (59)

З умов ортогональностi (58), (59) за умов узгодженостi (52), (53)
знаходяться рiвняння для визначення кривих x = 's(t), s = 1, 2, вигляду

−a0(t)'
′
s(t) + b0(t)u0(t) = Cs

3
√
b4

0(t), (60)

де Cs > 0, s = 1, 2, – довiльнi (рiзнi) сталi.
Теорема 3.5. Нехай в рiвняннi (3) n = 2 i виконуються припущення:

1. мають мiсце умови 1, 3 теореми 3.3, функцiї ak(x, t), bk(x, t), uk(x, t) ∈
C∞(R× [0;T ]), k = 1, N ;
2. функцiї 's(t) ∈ C∞([0;T ]), s = 1, 2, є розв’язками рiвнянь (60), для яких
виконуються умови узгодженостi (52), (53) i 's(0) = 0;
3. рiвняння (56) при кожному j = 1, N має розв’язок Vj(t, �, �), який при
значеннях �, � вигляду (55) належить простору G 0

2 .
Тодi асимптотичний двофазовий солiтоноподiбний розв’язок рiвняння (3)

має вигляд

YN(x, t, ") =
N∑
j=0

"j (uj(x, t) + Vj(t, �1, �2)) , �s =
x− 's(t)

"
, s = 1, 2, (61)

i задовольняє на множинi R× [0; "T ] рiвняння (3) з точнiстю O
(
"N

)
.

У п. 3.4.2 розглянуто задачу про асимптотичнi двофазовi солiтоноподiбнi
розв’язки задачi Кошi (3), (4) у випадку, коли n = 2. Тут запропоновано
поняття множини початкових функцiй задачi про побудову головного
члена асимптотики (40) задачi Кошi для рiвняння (3) i означено його
як множину ℳ0

'1 '2
(") функцiй вигляду (47) з b0(x, 0) ≡ 1; доведено

твердження, якi аналогiчнi теоремам 3.3 i 3.5 про вигляд головного члена
асимптотичного двофазового солiтоноподiбного розв’язку задачi Кошi (3), (4),
i його асимптотичнi (при "→ 0) властивостi. Тут також розроблено алгоритм
побудови асимптотичних двофазових солiтоноподiбних розв’язкiв довiльного
порядку точностi i доведено твердження про асимптотичнi оцiнки для них.

Теорема 3.8. Нехай в рiвняннi (3) n = 2 i виконуються припущення:
1. функцiї ak(x, t), bk(x, t), uk(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]), k = 0, N ;
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2. функцiї 's(t) ∈ C∞([0;T ]), s = 1, 2, є розв’язками рiвнянь (60), для яких
виконуються умови узгодженостi (52), (53) i 's(0) = 0;
3. b0(t) > 0, s(t) > 0, s = 1, 2, i 1(t) ∕= 2(t) для всiх t ∈ [0;T ];
4. рiвняння (9) з умовою u0(x, 0) = g0(x) i рiвняння (10) з умовою uj(x, 0) =
gj(x), j = 1, N , де gj(x) ∈ C∞(R), j = 0, N , мають розв’язки uj(x, t) ∈
C∞(R× [0;T ]), j = 0, N ;
5. функцiї ℱj(t, �, �), j = 1, N , в рiвняннi (56) для всiх t ∈ [0;T ] задовольня-
ють умову ℱj(t, �, �) ∈ C∞(0,Θ;S), де Θ > 0 – деяке число;

6. функцiя f(x, ") в умовi (4) має вигляд f(x, ") =
N∑
k=0

"kgk(x) +
N∑
j=0

"kfk(x, "),

де f0(x, ") ∈ℳ0
'1 '2

("), fk(x, ") = fk
(
x
"

)
, причому fk(�) ∈ S(R), k = 1, N .

Тодi функцiя вигляду (40) на множинi R × [0; "T1] задовольняє задачу
Кошi (3), (4) з точнiстю O("N), де T1 > 0 – деяке число.

Теорема 3.9. Нехай в рiвняннi (3) n = 2 i виконуються припущення:
1. мають мiсце умови теореми 3.8;
2. a(x, t, ") = a(x, ") ∈ C∞(R), b(x, t, ") = b(t, ") ∈ C∞([0;T ]) i функцiя
a(x, ") така, що для всiх x ∈ R виконується умова c1 ≤ a(x, ") ≤ c2, де
сталi c1, c2 задовольняють нерiвнiсть c1c2 > 0;
3. рiвняння (9) з умовою u0(x, 0) = g0(x) i рiвняння (10) з умовою uj(x, 0) =
gj(x), j = 1, N , де gj(x) ∈ S(R), j = 0, N , мають розв’язки uj(x, t) ∈
C∞(0, T ;S), j = 0, N .

Тодi для розв’язку u(x, t, ") задачi Кошi (3), (4) i функцiї YN(x, t, ")
вигляду (40) має мiсце оцiнка вигляду

+∞∫
−∞

[u(x, t, ")− YN(x, t, ")]2 dx ≤
+∞∫
−∞

ℎ2(x, ")dx, t ∈ [0; "T2],

де ℎ(x, ") ∈ S(R) i ℎ(x, ") = O("N+1); T2 > 0 – деяке число.
Тут апрiорi припускається, що задача Кошi (3), (4) має розв’язок у просторi

C∞(0, T ;S).
У п. 3.4.3 розглянуто випадок n = 2k + 2, де k ∈ N, у п. 3.4.4 – випадок

n = 1 i у п. 3.4.5 – випадок n = 2k + 1, де k ∈ N. Тут описано алгоритм
побудови асимптотичного двофазового солiтоноподiбного розв’язку рiвняння
(3) i доведено теореми, якi аналогiчнi теоремам 3.3 i 3.5.

У четвертому роздiлi розглянуто задачу про асимптотичнi m–фазовi
солiтоноподiбнi розв’язки рiвняння (3) i задачi Кошi (3), (4).

У пiдроздiлi 4.1 означено функцiональний простiр G 0
m = G 0

m(R × [0;T ] ×
Rm), що складається з функцiй f = f(x, t, �1, �2, . . . , �m) ∈ C∞(R × [0;T ] ×
Rm), для яких при кожному k = 1,m, m ≥ 2, iснують функцiї f±k =
f±k (x, t, �1, �2, . . . , �k−1, �k+1, . . . , �m) ∈ G 0

m−1(R × [0;T ] × Rm−1), що для всiх
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невiд’ємних цiлих чисел �, �,  i мультиiндекса � = (�1, �2, . . ., �m) має
мiсце спiввiдношення

lim
�k→±∞

��k
∂�

∂x�
∂

∂t
∂�

∂��
(f − f±k ) = 0. (62)

Цю рiвнiсть i аналогiчнi їй далi слiд розумiти як два спiввiдношення –
окремо для випадку знака + i окремо для випадку знака −, коли змiнна, за
якою обчислюється границя, прямує до +∞ або −∞ вiдповiдно.

Означення 4.1 [Маслов В.П., Омельянов Г.О., 1981]. Функцiя u(x, t, "),
де " > 0 – малий параметр, називається асимптотичною m–фазовою
солiтоноподiбною, якщо ця функцiя для довiльного цiлого N ≥ 0
зображується асимптотичним розкладом вигляду:

u(x, t, ") =
N∑
j=0

"j [uj(x, t) + Vj(x, t, �1, �2, . . . , �m)] +O("N+1), (63)

де �k = Sk(x, t)/", k = 1,m; функцiї Sk(x, t), uj(x, t) ∈ C∞(R × [0;T ]),
причому ∂Sk

∂x ∣Γk ∕= 0, Γk = {(x, t) ∈ R× [0;T ], Sk(x, t) = 0}, k = 1,m, j = 0, N ;
Vj(x, t, �1, �2, . . . , �m) ∈ G 0

m, j = 0, N .
У пiдроздiлi 4.2 розглянуто задачу про побудову асимптотичного m–

фазового солiтоноподiбного розв’язку задачi Кошi (3), (4).
У п. 4.2.1 отримано рiвняння для членiв регулярної i сингулярної частин

асимптотичного m-фазового солiтоноподiбного розв’язку задачi Кошi (3), (4)
i побудовано його головний член у виглядi

Y0(x, t, ") =
1

b0(x, t)
[u0(x, t) + V0(t, �1, �2, . . . , �m)] , �k =

x− 'k(t)
"

, k = 1,m,

де функцiя u0(x, t) – розв’язок рiвняння (42),

V0(t, �1, �2, . . . , �m) = −2
∂2

∂�2
ln det (E +G(�, �))

∣∣∣∣
��−�k�=�k, k=1,m

. (64)

Тут E – одинична (m×m)-матриця, елементи матрицi G мають вигляд

gij = gij(�, �) =
ci(�) cj(�)

�i + �j
e−(�i+�j)�, i, j = 1,m, (65)

� =
√

6, � = �3, cj(�) = cj(0) exp (4�3
j�); cj(0), j = 1,m, – довiльнi дiйснi

сталi; числа �j > 0 визначаються з рiвностi �2
j = 3 j(t)/2, де j(t) =

−a0('j(t), t)'
′
j(t)+u0('j(t), t) > 0, j(t) ∕= i(t), i, j = 1,m, для всiх t ∈ [0;T ].

У п. 4.2.2 означено множину початкових умов для задачi про побудову
головного члена асимптотичного m-фазового солiтоноподiбного розв’язку
задачi Кошi (3), (4).
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У пп. 4.2.2, 4.2.3 доведено теорему про точнiсть, з якою побудований
головний член асимптотичного розв’язку задовольняє вихiдну задачу,
i теорему про асимптотичну оцiнку мiж точним i побудованими
асимптотичними розв’язками задачi Кошi (3), (4), якi аналогiчнi теоремам
3.1 i 3.2 вiдповiдно.

У пiдроздiлi 4.3 розроблено алгоритм побудови асимптотичних m-фазо-
вих солiтоноподiбних розв’язкiв довiльного порядку точностi для рiвняння
(3) у випадку, коли його коефiцiєнти задовольняють умову рiвностi на кривих
'k(t), k = 1,m (умову узгодженостi) i n = 2.

У п. 4.3.1 показано, що функцiї регулярної частини асимптотичного
розв’язку визначаються з рiвнянь (9), (10), а сингулярної частини – з рiвнянь
вигляду

m∑
p,q,r=1

∂3V0

∂�p∂�q∂�r
=

m∑
k=1

[−a0(x, t)'
′
k(t) + b0(x, t)u0(x, t) + b0(x, t)V0]

∂V0

∂�k
, (66)

m∑
p,q,r=1

∂3Vj
∂�p∂�q∂�r

=
m∑
k=1

[−a0(x, t)'
′
k(t) + b0(x, t)u0(x, t) + b0(x, t)V0]

∂Vj
∂�k

+

+b0(x, t)
m∑
k=1

∂V0

∂�k
Vj + ℱj(x, t, �1, �2, . . . , �m), (67)

де ℱj(x, t, �1, �2, . . . , �m), j = 1, N , знаходяться рекурентно.
У п. 4.3.2 за припущення виконання при всiх t ∈ [0;T ] умов узгодженостi

a0('s(t), t) = a0('k(t), t) := a0(t), b0('s(t), t) = b0('k(t), t) := b0(t),

u0('s(t), t) = u0('k(t), t) := u0(t), s, k = 1,m, (68)

функцiю V0(x, t, �1, �2, . . . , �m) отримано у виглядi (64), де � =
√

6/b0(t),
� = �3; числа �i > 0 визначаються з рiвностi �2

i = 3/2 i(t)/b0(t),
i(t) = −a0(t)'i

′(t) + b0(t)u0(t) > 0, i = 1,m.
У п. 4.3.3 доведено твердження.
Теорема 4.5. Нехай в рiвняннi (3) n = 2 i виконуються припущення:

1. функцiї a0(x, t), b0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. виконуються умови (68) з функцiями x = 's(t) ∈ C∞([0;T ]), s = 1,m,
для яких 's(0) = 0, s = 1,m;
3. b0(t) > 0, s(t) > 0, s(t) ∕= k(t), k, s = 1,m, для всiх t ∈ [0;T ].

Тодi головний член асимптотичного m-фазового солiтоноподiбного
розв’язку рiвняння (3) має вигляд

Y0(x, t, ") = u0(x, t) + V0(t, �1, �2, . . . , �m), (69)

i задовольняє (3) з точнiстю O(1), а при x→ ±∞ – з точнiстю O(").
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У п. 4.3.4 розроблено алгоритм побудови старших членiв сингулярної
частини асимптотики вигляду (63). Спочатку рiвняння (67) записуються
на кожнiй з кривих x = 's(t), t ∈ [0;T ], i встановлюються
необхiднi умови iснування в просторi G 0

m розв’язку цих рiвнянь – функцiй
vjs(t, �1, �2, . . . , �m) = Vj('s(t), t, �1, �2, . . . , �m), j = 1, N , s = 1,m. При
цьому для вiдповiдних неоднорiдностей в цих рiвняннях ℱjs(t, �1, �2, . . . , �m),
j = 1, N , s, k = 1,m, припускається виконання умов узгодженостi вигляду

ℱjs(t, �1, �2, . . . , �m) = ℱjk(t, �1, �2, . . . , �m) := ℱj(t, �1, �2, . . . , �m). (70)

Теорема 4.6. Якщо виконуються умови узгодженостi (68), (70) i
функцiї ℱjs(t, �1, �2, . . . , �m) ∈ G 0

m, j = 1, N , s = 1,m, то необхiдною умовою
iснування у просторi G 0

m розв’язку рiвняння для функцiй vjs(t, �1, �2, . . . , �m),
j = 1, N , s = 1,m, є умова

+∞∫
−∞

lim
�1→±∞

lim
�2→±∞

. . . lim
�k−1→±∞

lim
�k+1→±∞

. . . lim
�m→±∞

[ℱjs(t, �1, �2, . . . , �m)×

×V0(t, �1, �2, . . . , �m) ] d�k = 0, j = 1, N, (71)

де кожну з повторних границь слiд розумiти в тому сенсi, що аргумент
прямує або до +∞, або ж до −∞.

При кожному j = 1, N рiвняння для функцiй vjs(t, �1, �2, . . . , �m), s = 1,m,
за умов (68), (70) редукуються до рiвняння, розв’язок якого апроксимується
розв’язком деякого допомiжного рiвняння з коефiцiєнтами iз простору
D(Rm). Останнє рiвняння за допомогою перетворення Фур’є зводиться
до iнтегро-диференцiального рiвняння зi звичайними похiдними третього
порядку, побудова розв’язку якого здiйснюється методом послiдовних
наближень. Пiсля застосування до отриманого розв’язку оберненого
перетворення Фур’є проводиться оцiнка його нев’язки стосовно рiвняння для
функцiй vjs(t, �1, �2, . . . , �m), s = 1,m. Як пiдсумок, доведено теорему про
оцiнку для першого члена асимптотики вигляду (63).

У пiдроздiлi 4.4, використовуючи спостереження про те, що багатосо-
лiтонний розв’язок класичного рiвняння Кортевега-де Фрiза при великих
значеннях незалежних змiнних можна (наближено) зобразити у вигля-
дi лiнiйної комбiнацiї його односолiтонних розв’язкiв, асимптотичний m-
фазовий розв’язок рiвняння (3) будується у виглядi суми, що мiстить функцiї,
кожна з яких є однофазовою солiтоноподiбною функцiєю.

Такi розв’язки у подальшому називаються асимптотичними m-фазовими
Σ-розв’язками.

Означення 4.2. Функцiя u(x, t, "), де " – малий параметр, називається
асимптотичною m–фазовою ∑–функцiєю, якщо ця функцiя для довiльного
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цiлого N ≥ 0 i деякого m ∈ N, m ≥ 2, зображується асимптотичним
розкладом вигляду

u(x, t, ") = YN

⎛⎝x, t, S1(x, t)

"
,
S2(x, t)

"
, . . . ,

Sm(x, t)

"
, "

⎞⎠ +O("N+1). (72)

Тут

YN(x, t, �1, �2, . . . , �m, ") =
N∑
j=0

"j
⎡⎣uj(x, t) +

m∑
k=1

Vjk

⎛⎝t, Sk(x, t)
"

⎞⎠⎤⎦ , (73)

де uj(x, t), Sk = Sk(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]), j = 1, N , k = 1,m, – деякi функцiї,
причому ∂Sk

∂x ∣Γk ∕= 0, Γk = {(x, t) ∈ R × [0;T ], Sk(x, t) = 0}, k = 1,m; функцiї
Vj k(t, �k) ∈ G 0

1 , j = 0, N , k = 1,m.
У п. 4.4.1 розроблено алгоритм побудови асимптотичного m-фазового Σ-

розв’язку рiвняння (3). Показано, що члени регулярної частини визначаються
з рiвнянь вигляду (9), (10) i знайдено рiвняння для членiв його сингулярної
частини. Отримано головний член сингулярної частини асимптотики (72) у
явному виглядi

V0k(t, �k) = − 3

m

A('k(t), t)

b0('k(t), t)
cℎ−2

(√
A('k(t), t)

�k
2

)
, k = 1,m,

де для функцiй ' = 'k(t), t ∈ [0;T ], k = 1,m, виконується умова (17).
У п. 4.4.2 доведено твердження.
Теорема 4.9. Нехай виконуються припущення:

1. функцiї a0(x, t), b0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. рiвняння (9) має розв’язок u0(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
3. функцiї 'k(t) ∈ C∞([0;T ]) i 'k(0) = 0, '′k(0) ∕= 0, k = 1,m;
4. для всiх t ∈ [0;T ] мають мiсце нерiвностi A('k(t), t) > 0, k = 1,m,
причому справджуються умови A('k(t), t) = A('l(t), t), k, l = 1,m.

Тодi функцiя

Y0(x, t, ") = u0(x, t) +
m∑
k=1

V0k (t, �k) , �k =
x− 'k(t)

"
, k = 1,m,

на множинi R × [0; "2T ] задовольняє рiвняння (3) з точнiстю O(1). Бiльш
того, при �k → ±∞, k = 1,m, ця функцiя задовольняє рiвняння (3) з
точнiстю O(").

У п. 4.4.3 побудовано у явному виглядi функцiї V1k(t, �k), k = 1,m, якi
визначають перший член сингулярної частини асимптотики (72), i показано,
що функцiї ' = 'k(t), k = 1,m, задовольняють рiвняння (21). Крiм того
показано, що функцiї V1k(t, �k) ∈ G 0

1 , k = 1,m, тодi i лише тодi, коли при
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кожному t ∈ [0;T ] функцiї 'k = 'k(t), t ∈ [0;T ], k = 1,m, додатково до (21)
є розв’язками рiвняння

a0(', t)
d

dt

√
A(', t)

b0(', t)
+
√
A(', t)u0x(', t) +

√
A3(', t) b0x(', t)

b2
0(', t)

+

√
A(', t)

b0(', t)
×

× [a0x(', t)'
′ − b0x(', t)u0(', t) + b0(', t)u0x(', t)] = 0. (74)

У п. 4.4.4 доведено твердження.
Теорема 4.10. Нехай виконуються припущення:

1. функцiї a0(x, t), a1(x, t), b0(x, t), b1(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
2. рiвняння (9), (10) мають розв’язки u0(x, t), u1(x, t) ∈ C∞(R× [0;T ]);
3. функцiї 'k(t) ∈ C∞([0;T ]), k = 1,m, задовольняють диференцiальнi
рiвняння (21), (74) i умови 'k(0) = 0, '′k(0) ∕= 0, k = 1,m;
4. має мiсце умова 4 теореми 4.9.

Тодi функцiя

Y1(x, t, ") = Y0(x, t, ") + "u1(x, t) + "
m∑
k=1

V1k (t, �k) , �k =
x− 'k(t)

"
, k = 1,m,

на множинi R × [0; "3T ] задовольняє рiвняння (3) з точнiстю O("). Бiльш
того, при �k → ±∞, k = 1,m, ця функцiя задовольняє рiвняння (3) з
точнiстю O("2).

ВИСНОВКИ

Дисертацiйне дослiдження присвячено асимптотичним солiтоноподiбним
розв’язкам сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами. У даному дослiдженнi:

1. Вперше встановлено структуру асимптотичних солiтоноподiбних
розв’язкiв сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами в залежностi вiд степеня малого параметра при старшiй
похiднiй у вихiдному рiвняннi.

2. Розроблено алгоритм побудови асимптотичних однофазових
солiтоноподiбних розв’язкiв сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-
де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. Доведено теореми про точнiсть, з якою
побудований розв’язок задовольняє дане рiвняння.

3. Отримано необхiднi i достатнi умови iснування у просторi швидко
спадних функцiй розв’язку неоднорiдного диференцiального рiвняння
з оператором Шредiнгера, яке виникає при дослiдженнi розв’язностi
у спецiальному функцiональному просторi системи диференцiальних
рiвнянь для членiв сингулярної частини асимптотичного однофазового
солiтоноподiбного розв’язку сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де
Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами.
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4. Запропоновано поняття умови типу Гюгонiо для задачi про iснування
розривних розв’язкiв породжуючого рiвняння для сингулярно збуреного
рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами, показано зв’язок
цiєї умови з рiвнянням для визначення кривої розриву та її значення при
продовженнi функцiй сингулярної частини асимптотики з кривої розриву
в деякий її окiл. Доведено, що побудований асимптотичний однофазовий
солiтоноподiбний розв’язок апроксимує розривний розв’язок породжуючого
рiвняння для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами в сенсi цiєї умови.

5. Розглянуто питання про побудову асимптотичних однофазових
солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi для сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами, запропоновано i обгрунтовано
алгоритм її розв’язання та побудовано такий асимптотичний розв’язок.
Доведено теореми про апрiорнi оцiнки для побудованих асимптотичних
розв’язкiв.

6. Запропоновано поняття множини початкових функцiй задачi про
побудову асимптотичних однофазових солiтоноподiбних розв’язкiв задачi
Кошi для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами. Показано, що коли початкова функцiя в умовi Кошi належить
цiй множинi, то побудований асимптотичний розв’язок є глобальним (в
сенсi його iснування на максимальному iнтервалi). Доведено теореми про
асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i побудованими асимптотичними
розв’язками даної задачi Кошi.

7. Розроблено алгоритм побудови асимптотичних m–фазових (m ≥ 2)
солiтоноподiбних розв’язкiв сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де
Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. Отримано i дослiджено диференцiальнi
рiвняння для регулярної i сингулярної частин асимптотики: доведено
iснування розв’язкiв цих рiвнянь i отримано їх розв’язки у загальному
виглядi. Доведено теорему про точнiсть, з якою головний член побудованої
асимптотики задовольняє вихiдне рiвняння.

З метою бiльш детального вивчення рiвнянь для членiв сингулярної
частини асимптотики розглянуто також випадок, коли виконуються
деякi додатковi умови (умови узгодженостi). Побудовано асимптотичний
m–фазовий солiтоноподiбний розв’язок сингулярно збуреного рiвняння
Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами довiльного порядку малостi
i доведено теореми про оцiнку точностi побудованого розв’язку.

8. Вперше розглянуто питання про побудову асимптотичних m–фазових
(m ≥ 2) солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi для сингулярно збуреного
рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами, запропоновано
поняття множини початкових функцiй задачi про побудову асимптотичних
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m–фазових (m ≥ 2) солiтоноподiбних розв’язкiв задачi Кошi для
згаданого рiвняння Кортевега-де Фрiза i показано значення цiєї множини
для постановки такої задачi при вивченнi питання про побудову її
асимптотичних m–фазових (m ≥ 2) солiтоноподiбних розв’язкiв. Розроблено
i обгрунтовано алгоритм побудови асимптотичних m–фазових (m ≥ 2)
солiтоноподiбних розв’язкiв згаданої задачi Кошi та побудовано такi
асимптотичнi розв’язки. Доведено теореми про точнiсть, з якою побудованi
асимптотичнi розв’язки задовольняють дану задачу Кошi, та теореми про
асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i побудованими асимптотичними
розв’язками цiєї задачi Кошi.

9. Вперше запропоновано поняття асимптотичного m–фазового
(m ≥ 2) Σ–розв’язку, розроблено i обгрунтовано алгоритм його побудови для
сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами
та побудовано такий розв’язок. Доведено теореми про точнiсть, з якою
побудований асимптотичний розв’язок задовольняє дане рiвняння.
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АНОТАЦIЯ

Самойленко Ю.I. Асимптотичнi солiтоноподiбнi розв’язки сингулярно
збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.01.02 – диференцiальнi рiвняння. – Київський
нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015.

Роботу присвячено розробцi алгоритмiв побудови асимптотичних
солiтоноподiбних розв’язкiв сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де
Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами та їх обгрунтуванню.

Встановлено структуру асимптотичних солiтоноподiбних розв’язкiв
сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами, розроблено алгоритми їх побудови, доведено теореми
про точнiсть, з якою побудованi асимптотичнi розв’язки задовольняють
дане рiвняння. Аналогiчнi результати також отримано для задачi Кошi
для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними
коефiцiєнтами.
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Отримано необхiднi i достатнi умови iснування у просторi швидко спадних
функцiй розв’язку неоднорiдного диференцiального рiвняння з оператором
Шредiнгера.

Вперше запропоновано поняття асимптотичного багатофазового Σ–
розв’язку, розроблено i обгрунтовано алгоритм його побудови для сингулярно
збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами. Доведено
теореми про точнiсть, з якою такий розв’язок задовольняє дане рiвняння.

Ключовi слова: рiвняння Кортевега-де Фрiза, сингулярно збуренi
системи, асимптотичнi солiтоноподiбнi розв’язки, задача Кошi, умови
типу Гюгонiо, простiр швидко спадних функцiй, рiвняння з оператором
Шредiнгера.

АННОТАЦИЯ

Самойленко Ю.И. Асимптотические солитоноподобные решения
сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными
коэффициентами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные уравнения. – Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев,
2015.

Работа посвящена разработке алгоритмов построения асимптотических
солитоноподобных решений сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-
де Фриза с переменными коэффициентами и их обоснованию.

Изучена структура асимптотических солитоноподобных решений
сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными
коэффициентами, разработан алгоритм их построения, доказаны теоремы
о точности, с которой построенные решения удовлетворяют данное
уравнение. Аналогичные результаты получены также для задачи Коши
для сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными
коэффициентами.

Получены необходимые и достаточные условия существования в
пространстве быстро убывающих функций решения неоднородного
дифференциального уравнения с оператором Шредингера.

Впервые предложено понятие асимптотического многофазового
Σ–решения, разработан и обоснован алгоритм его построения для
сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными
коэффициентами. Доказаны теоремы о точности, с которой такое решение
удовлетворяет исходное уравнение.

Ключевые слова: уравнение Кортевега-де Фриза, сингулярно
возмущенные системы, асимптотические солитоноподобные решения, задача
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Коши, условия типа Гюгонио, пространство быстро убывающих функций,
уравнение с оператором Шредингера.

SUMMARY

Samoylenko Yu.I. Asymptotic soliton type solutions to singularly perturbed
Korteweg-de Vries equation with variable coefficients. – Manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Physics and Mathematics in speciality
01.01.02 – differential equations. – Taras Shevcheno National University of Kyiv,
Ministry of Education and Science of Ukraine, Кyiv, 2015.

The thesis deals with a problem of asymptotic soliton type solutions to singu-
larly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients.

There is proposed an algorithm of constructing asymptotic soliton type solu-
tions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients.
The theorems on the accuracy with which constructed solutions satisfy the equa-
tion are proved. The structure of asymptotic soliton type solutions to singularly
perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients in depend on the
degree of small parameter at the highest derivative of the given equation is studied.
The notion of Huhgoniut type condition for existence of discontinuous solution to
unperturbed for singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable
coefficients is proposed. The relationship the condition and the equation of dis-
continuity curve for singular part of asymptotic solutions is demonstrated.

The problem of constructing asymptotic soliton type solutions to Cauchy prob-
lem for singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients
had been firstly studied. The algorithm of constructing the asymptotic solution is
proposed. The theorems on the accuracy with which constructed solutions satisfy
the Cauchy problem are obtained.

The algorithm of constructing asymptotic m–phase (m ≥ 2) soliton type solu-
tions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients
is proposed. The theorems on the accuracy with which constructed solutions sa-
tisfy the problem are proved. The problem of constructing asymptotic m–phase
soliton type solutions to Cauchy problem for singularly perturbed Korteweg-de
Vries equation with variable coefficients is studied. The algorithm of constructing
the asymptotic solution is proposed.

The notion of asymptotic multi phase Σ–solution is proposed. The algorithm of
constructing the asymptotic solution for singularly perturbed Korteweg-de Vries
equation with variable coefficients is proposed. The theorems on the accuracy with
which constructed solutions satisfy the equation are proved.

Keywords: Korteweg-de Vries equation, singularly perturbed systems, asymp-
totic soliton type solutions, Cauchy problem, Hughoniout type condition, space of
quickly decreasing functions, equation with Shrodinger operator.


