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ВСТУП 
Навчальна дисципліна   Теорія обробки геофізичної інформації   

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем  « бакалавр » галузі знань  0401 “Природничі науки”  
з напряму підготовки 040103 “Геологія”, спеціалізації -  “Геофізика”. 
Дана дисципліна  нормативна  за спеціальністю “Геофізика”. 
Викладається у  2 семестрі  4  курсу  бакалаврів в обсязі – 72 год. 3 
(  2   кредити ECTS4), зокрема:  

 лекції –     28  год.,  
 самостійна робота –   44 год.  

У курсі передбачено  2    змістових модулі та  2   модульні контрольні роботи. Завер-
шується дисципліна – диференційованим заліком. 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів із базовими фізико-математичними ос-

новами функціонально-аналітичного напрямку аналізу, тлумачення та математичного 
моделювання геофізичних процесів, які описуються за допомогою аналітичних моде-
лей потенціальних полів та геологічного середовища, загальними принципами матема-
тичних методів для формулювання та дослідження розв’язків обернених задач геофі-
зики, та використання математичних моделей на практиці, основами комплексування 
геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ.    
Завдання – оволодіння знаннями про теоретичні основи коректної постановки та 

розв’язання обернених задач геофізики, ефективного математичного моделювання ге-
офізичних процесів через вивчення математичних методів дослідження розв’язування 
обернених задач геофізики та використання математичних моделей у практиці геофі-
зичної розвідки та глобальних геофізичних досліджень. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

- основні аналітичні моделі геофізичних полів та геологічного середовища; 
- особливості постановки та розв’язування прямих та обернених задач математичної 
фізики; 

- теоретичні основи теорії операторів, функціонального аналізу, лінійної алгебри, апа-
рату диференціальних функцій, варіаційного числення і оптимізації – інструментів 
аналізу вказаних моделей; 

- основи теорії чисельного розв’язання лінійних і нелінійних некоректних задач. 
вміти:  

- коректно формулювати математичні постановки прямих та обернених задач геофі-
зики; 

- аналізувати засобами функціонального аналізу та теорії операторів прямі оператори 
математичних постановок геофізичних задач та знаходити конструктивні алгоритми 
для їх розв’язання; 

- регуляризувати отримані алгоритми, вводити апріорні обмеження та обирати опти-
мальні чисельні методи для отримання ітераційних розв’язків сформульованих гео-
фізичних задач; 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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- застосовувати отриманні знання з основ вищої математики та теорії розв’язання 
обернених задач до обробки геофізичної інформації. 
Місце дисципліни. Нормативна навчальна дисципліна “Теорія обробки геофізичної 

інформації” є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр” (6.040103). 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна “Теорія обробки геофізичної інфор-

мації” є базовою для засвоєння навичок формулювання та аналізу математичних моде-
лей теорії потенціальних полів, коректної постановки та розв’язання обернених задач 
геофізики, а також для опанування функціонально-аналітичного напрямку в теорії 
обробки та інтерпретації наближено заданих даних геофізичних полів. Курс узагаль-
нює та інтегрує теоретичні основи, на яких ґрунтуються такі спеціальні дисципліни 
навчального процесу як “гравіметрія”, “магнітометрія”, “сейсмометрія”, “електромет-
рія”. Курс «Теорія обробки геофізичної інформації» є передумовою для опанування 
спеціалізованими навчальними дисциплінами “Комплексування геофізичних методів”, 
“Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень”, “Обробка та інтерпретація 
даних промислової геофізики”. 
Структура дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 

1. Теоретичні основи обернених задач геофізики 
2. Функціональний аналіз в задачах геофізики 
3. Варіаційне числення та екстремальні задачі в геофізиці 
4. Проблеми коректності в задачах геофізики 
5. Методи розв’язання задач геофізики 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль знань з дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 –   3 , у змістовий модуль 2 (ЗМ2) входять те-

ми  4  –   5 . Обов’язковим для складання заліку є:   
 здача тематичних рефератів та написання 2 модульних контрольних робіт   
Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 
балів 

Max. – 20 
бали 

Min. – 10  
бали 

Max. – 
20 балів 

Усна відповідь 3 5 3 5 
Доповнення 2 5 2 5 

Тест 1 2 5   
Тест 2   2 5 

Модульна контрольна робота 1 3 5   
Модульна контрольна робота 2   3 5 

Студенти, які набрали сумарно за курс меншу кількість балів ніж критично-розрахунко-
вий мінімум –  59  балів, для одержання заліку обов’язково повинні:  

  перескласти 2 модульних контрольних роботи       
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здій-

снюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кре-
дитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 
Розподіл балів. За результатами навчання протягом семестру студент отримує під-

сумкову оцінку ПО за 100-бальною шкалою, яка розраховується, як середньозважене 
оцінок за модулі ЗМі та підсумкової оцінки за залік ПЗ за такою формулою  

ПО= ЗМ1× k1+ ПЗ × kзал, 
де значення величин (як зразок) беруться з таблиці: 

 Змістовий 
модуль 1 ( ЗМ1 )

Залік Підсумкова 
оцінка 

Вагові 
коефіцієнти (%) 

60% 
k1=0,6 

40% 
kзал=0,4 100% 

Максимальна 
оцінка в балах 100 100 100 

Оцінка (бали) 60 40 100 
 При спрощеному розрахунку отримаємо наступний розподіл балів: 

Критерій Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 Залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів відповідає такій змістовній оцінці: 
• 1-34  «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59  «незадовільно» з можливістю повторного складання заліку; 
• 60-64  «задовільно» («достатньо») з рекомендацією самостійного довивчення; 
• 65-74   «задовільно»; 
• 75 - 84  «добре»; 
• 85 - 89  «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100  «відмінно». 

 
                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і бі-
ль-ше семестри» від 29 вересня 2010 року. 
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Шкала відповідності6 для заліку 
За 100-бальною 

шкалою Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

Зараховано 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно не 
зараховано 

 

                                           
6 У РНП зазначається лише та шкала, яка відповідає формі підсумкового контролю, якщо іспит – з оцінками, 
якщо ж залік, відповідно «зараховано» чи «не зараховано». 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1. МАТЕМАТИЧНІ ПОСТАНОВКИ ТА АНАЛІЗ ГЕОФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ 

ТЕМА 1.        Теоретичні основи обернених задач геофізики ……………….……………(6 год.)7 
1. Основні обернені задачі та математичні моделі у геофізиці.  
2. Основні моделі суцільного середовища.  
3. Основні моделі сейсмічного та електромагнітного поля.  
4. Основні моделі граві- і магніторозвідки.  
ТЕМА 2.        Функціональний аналіз в задачах геофізики ………..…….……………(6 год.) 
5. Основні поняття функціонального аналізу.  
6. Структура лінійних просторів.  
7. Ортогоналізація лінійних просторів.  
8. Аналіз Фур’є в лінійних просторах.  
Модульна контрольна робота № 1. Підсумковий контроль знань за темами 1–2. 
ТЕМА 3.        Варіаційне числення та оптимізація в геофізиці ………….……………(4 год.) 
9. Основи диференціального числення в лінійних просторах.  
10. Задачі диференціального числення в лінійних просторах.  
11. Екстремальні задачі в лінійних просторах.   
Семестрова контрольна робота. Підсумковий контроль знань за темами 2–3. 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИ ТА УМОВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ  
ТЕМА 4.        Методи розв’язання задач геофізики  ……….…..……….……………(8 год.) 
12. Метод підбору в обернених задачах геофізики.  
13. Методи Лаврентьєва наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
14. Методи Іванова наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
15. Умови коректності наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
16. Методи Тихонова наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
17. Класичні методи регуляризації некоректних задач.  
Модульна контрольна робота № 2. Підсумковий контроль знань за темою 4. 
ТЕМА 5.        Проблеми коректності в задачах геофізики  ……..……….……………(4 год.) 
18. Коректність за Тихоновим і Страховим обернених задач геофізики.  
19. Критерії компактності множин коректності. Підхід Кобрунова  
20. Проблеми некоректності у геофізичному моделюванні.  
Підсумкова контрольна робота. Письмова робота з усним контролем на залік.  

 

                                           
7 Загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаб./пр. сам. р.
Змістовий модуль 1. Математичні постановки та аналіз геофізичних задач 

Тема 1.  Теоретичні основи обернених задач геофізики 6 0 6 
1 Обернені задачі та математичні моделі у геофізиці 2 0 1 
2 Основні моделі суцільного середовища 1 0 2 
3 Основні моделі сейсмічного та електромагнітного поля 1 0 2 
4 Основні моделі граві- і магніторозвідки 2 0 1 

Тема 2.  Функціональний аналіз в задачах геофізики 6 0 5 
5 Основні поняття функціонального аналізу 2 0 2 
6 Структура лінійних просторів 1 0 1 
7 Ортогоналізація лінійних просторів  1 0 2 
8 Аналіз Фур’є в лінійних просторах. 2 0 1 
Модульна контрольна робота № 1. Підсумковий контроль знань за темами 1–2 1 

Тема 3. Варіаційне числення та оптимізація в геофізиці 4 0 3 
9 Основи диференціального числення в лінійних просторах  2 0 1 
10 Задачі диференціального числення в лінійних просторах  1 0 1 
11 Екстремальні задачі в лінійних просторах  1 0 1 

Семестрова контрольна робота. Підсумковий контроль знань за темами 2–3 1 
Змістовий модуль 2. Методи та умови розв’язання геофізичних задач 

Тема 4.  Методи розв’язання задач геофізики 8 0 8 
12 Метод підбору в обернених задачах геофізики  2 0 1 
13 Методи Лаврентьєва наближеного розв’язання лінійних рівнянь  1 0 1 
14 Методи Іванова наближеного розв’язання лінійних рівнянь  1 0 1 
15 Умови коректності наближеного розв’язання лінійних рівнянь 1 0 1 
16 Методи Тихонова наближеного розв’язання лінійних рівнянь 1 0 2 
17 Методи регуляризації некоректних задач 2 0 2 

Модульна контрольна робота № 2. Підсумковий контроль знань за темою 4 1 
Тема 5.  Проблеми коректності в задачах геофізики 4 0 3 
18 Коректність за Тихоновим обернених задач геофізики 1 0 1 
19 Критерії компактності множин коректності  1 0 1 
20 Проблеми некоректності у геофізичному моделюванні.  2 0 1 
Підсумкова (залікова) контрольна  робота   1 
ВСЬОГО 28 08 44 

Загальний обсяг     56      год.9, в тому числі: 
Лекцій – __28       год. 
Самостійна робота –     44    год. 

 

                                           
8 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 
9 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
МАТЕМАТИЧНІ ПОСТАНОВКИ ТА АНАЛІЗ ГЕОФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ 

ТЕМА 1.        Теоретичні основи обернених задач геофізики ……………….……………(6 год.)10 
Лекція 1. Обернені задачі та математичні моделі у геофізиці.       2  год. 
Основні математичні моделі у геофізиці. Взаємозв’язок основних об’єктів моделі. Узгод-

ження параметрів моделі з даними спостережень. Вдосконалення моделі. Модельні концепції. 
Прямі та обернені задачі геофізики. Обернені задачі за типом носія. Сфера застосувань пря-
мих і обернених задач. Задачі, коректні за Адамаром. Пряма і обернена задача теорії потенці-
алу. Фізичні та математичні моделі. Умови розв’язності рівнянь математичної моделі. Мате-
матичне моделювання та його етапи 
Завдання для самостійної роботи        1  год. 
1. Дайте означення фізичної та математичної моделі. Яка між ними різниця?  
2. Коли доцільно застосовувати математичне моделювання, а коли – фізичне?   
3. Назвіть основні елементи математичної моделі деформованого середовища?  

Контрольні запитання та завдання  
1. Чому геофізичні методи вивчення будови Землі називають непрямими і наближеними?  
2. Яка різниця між прямою і оберненою задачею геофізики?   
3. Як забезпечується єдиність розв’язання системи рівнянь у математичній моделі?   
4. Що таке математичне моделювання? На скільки етапів воно ділиться?  
5. Які бувають математичні моделі і на чому вони базуються?  
6. Яку особливість дискретизації компактів слід враховувати при алгоритмізації задач 

геофізики?  
 
Лекція 2. Основні моделі суцільного середовища.        1  год. 
Основні поняття механіки суцільного середовища. Напруженість тіла. Рівняння рівноваги. 

Система рівнянь руху та рівноваги напруженого середовища, умови її однозначного розв’яза-
ння. Математичний смисл граничних умов задачі. Аналітичні моделі однорідного геологічно-
го середовища. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Рівняння руху рівноваги суцільного середовища у тензорній і диференціальній формі. 

Які його складники?  
2. Сформулюйте та запишіть закон Гука у диференціальній та тензорній формі?  
3. Що таке поверхневі та об’ємні сили? Наведіть приклади.   
4. Самостійно виведіть рівняння руху суцільного середовища для осей ОY та OZ.  

Контрольні запитання та завдання  
5. Як визначається напруженість тіла?   
6. Як зміниться рівняння рівноваги, якщо середовище перебуватиме у спокої?  
7. Завдяки якому закону знижується порядок системи рівнянь напруженого середовища?   
8. Що є достатньою умовою однозначного розв’язання системи рівнянь напруженого 

середовища?  
9. Яким є математичний смисл граничних умов задачі?  
10. Що таке пружне тіло? Як визначається його природній стан?  

 
Лекція 3. Основні моделі сейсмічного та електромагнітного поля.     1  год. 
Градієнт, дивергенція, вихор, лапсасіан. Основне рівняння сейсморозвідки для однорідно-

го середовища. Постановки кінематичної та динамічної задач сейсмології. Класифікація мо-
делей геофізики. 

                                           
10 Загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і самостійної роботи 
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Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Запишіть основне рівняння сейсморозвідки для однорідного середовища. Як воно 

отримане?  
2. Запишіть означення понять градієнт, дивергенція, вихор, лапласіан?  
3. Запишіть основне рівняння електромагнітних полів. Як воно отримане і які містить 

величини?  

Контрольні запитання та завдання  
1. Чим відрізняються рівняння сейсморозвідки для однорідного і неоднорідного 

середовища?  
2. За яких умов справедливі рівняння Максвела і коли їх необхідно доповнювати? Чим? 

Навіщо?  
3. Наведіть приклади граничних умов для рівнянь електророзвідки?  
4. Які є спрощені моделі електромагнітних полів і за яких умов вони виникають?  
5. На чому базується основна класифікація моделей геофізики?  

 
Лекція 4. Основні моделі граві- і магніторозвідки.       2  год. 
Рівняння Пуассона і Лапласа. Умови єдиності розв’язку основного рівняння гравірозвідки. 

Оператор прямої задачі і його вигляд. Критерій стійкості розв’язку обернених задач. Основні 
математичні моделі магніторозвідки. Основні моделі гравірозвідки для контактних задач.  
Завдання для самостійної роботи        1  год. 
1. Запишіть рівняння Пуассона і Лапласа. Що вони описують?  
2. Сформулюйте пряму і обернену задачу теорії потенціалу?  
3. Опишіть основні математичні моделі магніторозвідки. 

Контрольні запитання та завдання  
4. Що таке носій функції? Для чого він використовується?  
5. Що таке збіжність у смислі головного значення? Для чого вона застосовується?   
6. За якої умови існує єдиний розв’язок основного рівняння гравірозвідки?  
7. Що таке джерело поля? За яких умов воно є фінітним?  
8. Теорема Пуассона для потенціалу сили тяжіння. Якою вона стає для нескінченно 

віддалених точок? Теорема Пуассона. 

Рекомендована література по темі11: 
1. Старостенко В. И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Науко-

ва думка, 1978. – 228 с. (С. 89–105, 131–134). 
2. Шуман В. Н., Савин М. Г. Математические модели геоэлектрики. – Киев: Наукова думка, 

2011. – 240 с. (С. 10–11, 42–46, 49–51, 62–63, 72–76). 
3. Кобрунов А. И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 

Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. (С. 21–34, 39–43, 49–60, 63–65). 
4. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 5–40). 
5. Гравиразведка: Справочник геофизика /Под ред. Е.А. Мудрецовой, К.Е. Веселова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Недра, 1990. – 607 с. (225–230, 253–290, 386–388, 449–450). 
6.  
 

ТЕМА 2.        Функціональний аналіз в задачах геофізики ………..…….……………(6 год.) 
Лекція 5. Основні поняття функціонального аналізу.      2  год. 
Образ і прообраз шуканого елемента. Функціонал, лінійний оператор, лінійний простір, лі-

нійно залежні вектори. Області визначення і області значень. Обернений оператор. Власний 
вектор і власне значення оператора, їх основні властивості. Невиродженість. Норма елемента, 

                                           
11 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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зразки норм. Нормований, метричний і  евклідовий простори. Базис. Розмірність простору. 
Приклади лінійних диференціальних й інтегральних операторів у функціональних просторах.  
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Що таке лінійний оператор? Наведіть приклади з відомих задач геофізики?  
2. Що таке норма елемента? Наведіть поширені зразки норм.   
3. Як утворюється лінійний простір?  
4. Що таке оператор і чим визначається його вигляд?   
5. Що таке оператор простої структури? Для чого він введений? 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке образ і прообраз шуканого елемента? Як вони пов’язані з областю значень 

оператора?  
2. Який оператор є функціональним? Що таке функціонал?  
3. Що таке ранг оператора, ядро оператора, дефект оператора? Як вони пов’язані між со-

бою?  
4. Який оператор називають невиродженим, а який  виродженим? Наведіть приклади.  
5. Які основні властивості невироджених операторів?   
6. Що таке власний вектор і власне значення оператора? Які їх основні властивості?  
7. Які вектори є лінійно залежними?  
8. Що таке лінійна оболонка? Як визначається її розмірність?  
9. Які функції називають ортогональними? Чи стосується ця умова векторів?  
10. Що таке нормований і метричний простори? Чим вони відрізняються?  
11. Що таке евклідовий простір? Для чого він введений (на прикладі теореми Піфагора)?  
12. Який оператор називають спряженим? Коли існуватиме обернений до нього?  

 
Лекція 6. Структура лінійних просторів.        1  год. 
Метрика. Замкнена і відкрита множина. Обмежена множина. Окіл елемента і множини. 

Гранична точка множини і умова її існування. Замикання лінійного простору. Кубічна, сфери-
чна і рнорма лінійного простору. Лінійний нормований простір. Нерівності Гельдера і Мінко-
вського для сум та інтегралів. Щільний многовид. Фінітна функція та її носій. Повний і 
банаховий простір, критерій існування (Коші). Введення бананового простору через критерій 
Коші. Фундаментальна послідовність. Повні і неповні простори. Сепарабельність. 
Завдання для самостійної роботи        1  год. 
1. Запишіть інтегральні та дискретні нерівності Гельдера і Мінковського для лінійних 

векторів? З яких передумов вони виводяться?  
2. Запишіть кубічну, сферичну і рнорму лінійного простору. Чому вони так названі?  
3. Який простір називають повним, який  банаховим? Наведіть приклади.  
4. Що таке фундаментальна послідовність? Доведіть її існування. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке замкнута і відкрита множина? Як вона співвідноситься з простором?   
2. Що таке обмежена множина? Що таке окіл елемента?  
3. Що таке гранична точка множини і яка необхідна і достатня умова її існування?  
4. Що таке підпростір у просторі даних? Наведіть приклади.  
5. Що таке покоординатна збіжність у лінійному просторі?    
6. Що таке лінійний нормований простір? Наведіть приклади.   
7. Як визначається щільний многовид?  
8. Що таке фінітна функція та її носій?  
9. Яким є критерій Коші збіжності числової послідовності (існування повної множини)?  

 
Лекція 7. Ортогоналізація лінійних просторів.  
Базис у нескінченновимірному просторі, у просторі [ ]1,0С . Сепарабельні  простори. Просто-
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ри зі скалярним добутком. Простір Евкліда і Гільберта, їх властивості. Нерівності Коші-Буня-
ковського для цих просторів. Означення і властивості ортогональних множин векторів. Мак-
симальні ортонормовані системи. Спряжений простір. Унітарний простір, його аксіоматика. 
Банахові простори з лічильними базисами. Спряжені лінійні оператори у функціональних 
просторах ( )nE  та [ ]baL ,2 . 
Завдання для самостійної роботи        2  год..  

1. Наведіть означення і властивості ортогональних множин векторів.  
2. Дайте означення і властивості гільбертового простору. Чим він різниться від інших?  
3. Перевірте виконання аксіом нормованого простору (наприклад, евклідового) для відо-

мих вам прикладів просторів. 
4. Поясніть, як розкладається задана функція у просторі [ ]ππ ,2 −L  у ряд Фур’є?   

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке базис у нескінченновимірному просторі?   
2. Наведіть приклад функції базису у просторі [ ]1,0С ?  
3. Який простір називають сепарабельним? Дайте розгорнуте пояснення?  
4. Наведіть приклади сепарабельних і несепарабельних просторів?   
5. Який простір називають евклідовим? Чим він різниться від інших просторів?  
6. Що таке коефіцієнти Фур’є і для чого вони введені?  
7. Який простір називають унітарним? Який оператор є спряженим у ньому?  

 
Лекція 8. Аналіз Фур’є в лінійних просторах.  
Ряди Фур’є для Гільбертового простору. Ряд Фур’є функції на відрізку [ ]ba, , його властиво-

сті. Основна тригонометрична система функцій, її ортогональність. Нерівність Бесселя. Рів-
ність Парсеваля. Тригонометричний ряд Фур’є, його властивості. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Розкладіть у ряд Фур’є функцію на відрізку [ ]ba, ? Які властивості цього ряду?  
2. Окресліть сферу застосувань аналізу Фур’є, наведіть приклади з власної практики.   
3. Доведіть повноту основної тригонометричної системи функцій.   

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке основна тригонометрична система функцій? Доведіть її ортогональність.  
2. Що таке тригонометричний ряд Фур’є? Його властивості, вид для парних і непарних 

функцій?  
3. Як доводиться повнота і ортогональність тригонометричного базису на відрізку [ ]π,0 ?   
4. Які є достатні умови розкладення функції в ряд Фур’є?  

Рекомендована література по темі: 
1. Старостенко В. И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Науко-

ва думка, 1978. – 228 с. (С. 13–19, 74–79). 
2. Шуман В. Н., Савин М. Г. Математические модели геоэлектрики. – Киев: Наукова думка, 

2011. – 240 с. (С. 40–42). 
3. Кобрунов А. И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 

Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. (С. 206–213, 63–65). 
4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. – 

742 с. (С. 17–50, 121– 131, 160–177). 
5. Гравиразведка: Справочник геофизика /Под ред. Е.А. Мудрецовой, К.Е. Веселова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Недра, 1990. – 607 с. (415–425). 
 
Модульна контрольна робота № 1. Письмова робота на 30 хв. 
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Питання модульної контрольної роботи № 1  
1. Чому геофізичні методи вивчення будови Землі називають непрямими і наближеними? 
2. Що таке ранг оператора, ядро оператора, дефект оператора? Як вони зв’язані між собою? 
3. Що таке лінійний нормований простір? Наведіть приклади. 

4. Які основні елементи математичної моделі деформованого середовища? 
5. Яким є математичний смисл граничних умов задачі? 
6. Сформулюйте постановку оберненої кінематичної задачі сейсмології? 

7. Що таке математичне моделювання? На скільки етапів воно ділиться? Які результати 
кожного етапу? 

8. Наведіть приклади граничних умов для рівнянь електророзвідки. Навіщо їх вводять? 
9. Дайте означення змішаної задачі та вкажіть переважну сферу її застосування. 

10. Як забезпечується єдиність розв’язання системи рівнянь у математичній моделі? 
11. Які є спрощені моделі електромагнітних полів і за яких умов вони виникають?  
12. Що таке гранична точка множини і яка необхідна і достатня умова її існування? 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 1 

Практичні завдання до модульної контрольної роботи № 1 передбачають підготовку ко-
роткої усної доповіді за заданою темою з наступною дискусією в аудиторії або написання ре-
ферату (нарису, огляду) на заздалегідь обрану тему з ресурсів, наданих для самостійного 
опрацювання. Відповідні теми завдань можуть стосуватися наступних тем: 

1. Зіставлення основних концепцій А. Н. Тихонова і В. М. Фрідмана. 
2. Погано обумовлені скінченновимірні задачі і питання дискретизації. 
3. Криза технології математичного моделювання 
4. Існуючі підходи до розв’язку некоректних задач геофізики 

 
ТЕМА 3.        Варіаційне числення та оптимізація в геофізиці ………….…………(4 год.) 
Лекція 9.  Основи диференціального числення в лінійних просторах.    2  год. 
Основні поняття диференціального числення у лінійних функціональних просторах. Дифе-

ренціали Фреше і Гато, їх властивості. Сильна похідна, похідна від суми нелінійних функціо-
налів. Відношення між сильним і слабким диференціалом. Приклади диференціювання. 
Завдання для самостійної роботи        1  год. 
1. Дайте означення диференціалів Фреше і Гато? Чим вони відрізняються від похідних?  
2. Як визначається похідна від суми нелінійних функціоналів? Наведіть приклади. 
3. Опрацюйте самостійно процедури диференціювання заданих функціоналів. 
4.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Чому дорівнює сильна похідна від сталого функціоналу?  
2.  Яке співвідношення між сильним і слабким диференціалом відображення?   
3. За яких умов із слабкої диференційованості функції випливає сильна диференційова-

ність?  
4. Як можна довести співпадіння слабкої і сильної похідної деякого функціоналу?   

 

Лекція 10. Задачі диференціального числення в лінійних просторах.    1  год. 
Практичне заняття. Приклади на знаходження сильних і слабких похідних диференціалів. 
Завдання для самостійної роботи        1  год. 
1. Освоїти наведені в лекції приклади  
2. Розв’язати приклади, задані для самостійної роботи. 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Як знайти приріст, слабку і сильну похідну деякого функціоналу?   
2. Для якої мети обчислюють диференціал та вищі похідні функціоналів? 
3. Які ще ви знаєте трансформації функціоналів у задачах геофізики? 

 

Лекція 11. Екстремальні задачі в лінійних просторах.      1  год. 
Умови існування екстремуму функціоналу. Постановки екстремальних задач. Приклади 

розв’язування екстремальних задач. Методи мінімізації функціоналів у функціональних прос-
торах: градієнтів, Ньютона, штрафів. Основи теорії оптимізації екстремальних задач.  
Завдання для самостійної роботи        1  год. 
1. Яка основна ідея методів оптимізації розв’язку задач геофізики? 
2. Наведіть основну формулу методу градієнтів для мінімізації функціоналів?  
3. Сформулюйте основну ідею методу невизначених множників Лагранжа?  
4. Сформулюйте основну ідею методу штрафних функцій?   
5. Опрацюйте самостійно розв’язання заданих екстремальних задач. 
Контрольні запитання та завдання  
1. За яких умов функціонал досягає точних верхньої та нижньої меж?  
2. Якими є необхідні умови існування екстремуму функціоналу? Мінімуму? Максимуму?  
3. Яким критеріям задовольняє функція, на якій досягається екстремум функціоналу?   
4. Яка основна формула методу Ньютона для мінімізації функціоналів?    
5. У чому полягає модифікація методу Ньютона?  

Рекомендована література по темі: 
1. Старостенко В. И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Науко-

ва думка, 1978. – 228 с. (С. 74–79, 106–112). 
2. Шуман В. Н., Савин М. Г. Математические модели геоэлектрики. – Киев: Наукова думка, 

2011. – 240 с. (С. 40–42). 
3. Кобрунов А. И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 

Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. (С. 224–238, 239–246). 
4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. – 

742 с. (С. 178–197, 368–375). 
5. Гравиразведка: Справочник геофизика /Под ред. Е.А. Мудрецовой, К.Е. Веселова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Недра, 1990. – 607 с. (472–475). 
 

Рекомендована література по модулю: 
а) основна: 

1. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. 
– 742 с.  

2. Тихонов А.Н. , Самарский А.А. Уравнения математической физики. – Москва: Наука, 19-
77. – 324 с. 

3. Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 
Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. 

4. Ладынин А.В. Потенциальные геофизические поля в задачах геологии. – Уч. пос. [Елект-
рон. ресурс] – Новосибирск:  Изд-во НГУ, 2007. – 264 с. 

5.  Шуман В.Н., Савин М.Г. Математические модели геоэлектрики. – Киев: Наукова думка, 
2011. – 240 с.  

б) додаткова: 
6. Треногин В.А. Функциональный анализ. – Москва: Наука, 1980. – 496 с. 
7. Халмош П. Гильбертово пространство в задачах. – Пер. с англ. – Москва: Мир, 1970. – 

350 с. 
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8. Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Нау-
кова думка, 1978. – 228 с. 

9. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. Изд. 2-е. – Москва: 
Наука,1979. – 285 с. 

10. Булах Е.Г., Ржаницин В.А., Маркова М.Н. Применение метода минимизации для реше-
ния задач структурной геологии по данным гравиразведки. – Киев: Наук. думка, 1976. – 
220 с. 

11. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической информа-
ции: учеб. пособ. [Електрон. ресурс] – Москва: МГУ, 2008. – 112 с. 

 
Змістовний модуль № 1 (30 балів) складається з балів за поточний тестовий 

контроль  (10 балів) і тестової модульної контрольної роботи (20 балів). 
 

Семестрова контрольна робота. Письмова робота на 30 хв. 
 

Питання семестрової контрольної роботи  
1. Визначте поняття про геофізичні вимірювання. Що таке фізична та математична моделі. 

Які ви знаєте концепції модельності? 
2. Що таке операторний запис рівнянь? Дайте визначення: оператор та функціонал, ліній-

ний простір і лінійний оператор. 
3. Які простори зі скалярним добутком ви знаєте? Визначте Евклідові і Гільбертові прос-

тори.  
4. Визначте коректність задач математичної фізики за Адамаром. Сформулюйте основні 

поняття теорії обернених задач геофізики. Як визначається коректність за А.М. Тихоновим 
розв’язків обернених задач геофізики? 

5. Що таке лінійний нормований простір? Визначте метричний простір. 
6. Що таке ядро оператора? Що таке невиродженість оператора, його обернений оператор. 
7. Що таке сильний диференціал та сильна похідна? Які є екстремальні задачі, умови 

існування екстремуму? Сформулюйте рівняння Ейлера. 
8. Сформулюйте теорему А.М. Тихонова про неперервність оберненого оператора. Обґру-

нтуйте метод підбору розв’язку обернених задач геофізики. 
9. Як відбувається мінімізація функціоналів у функціональних просторах? Сформулюйте 

суть градієнтного методу і методу Ньютона. 
10. Як інтерпретував М.М. Лаврентьєв теорему А. М. Тихонова? Що таке функція корект-

ності? Які основні ідеї методів М.М. Лаврентьєва та В.К. Іванова для розв’язання лінійного 
операторного рівняння 1-го роду з додатнім оператором? 

 

Завдання для семестрової контрольної роботи 
1. Сформулюйте поняття коректно поставленої задачі геофізики. Наведіть приклади поста-

новок обернених задач: задача Коші для рівняння в частинних похідних 1-го порядку:  

( ) ( )xxufu
y
u

x
u ϕ==+

∂
∂

+
∂
∂ 0,,0 , ( ) ( )( )21 RCu∈ , ( ) ( )( )11 RC∈ϕ , ( ) ( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∫

+

x

yx

dfyxu ξξexp,  

з різними граничними даними; 
2. Сформулюйте задачу Коші для рівняння Лапласа (лінійна комбінація задач Діріхле та 

Неймана); 
3. Визначте нормований простір неперервних функцій. Запишіть нерівності Гельдера та 

Мінковського для простору; 
4. Сформулюйте обернену кінематичну задачу сейсмології; 
5. Що таке нормовані простори в ( )nR ; 
6. Що таке Банахові простори і фундаментальні послідовності. Наведіть приклади просто-
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рів та поняття неповного простору на прикладі [ ] 2,1,1,1 =− pLp ; 
7. Дайте означення функціоналів у лінійних нормованих просторах, область їх визначення. 

Сформулюйте поняття випуклого функціонала і випуклої множини. Наведіть приклади 
лінійних функціоналів, їх норми та неперервність; 

8. Обернена динамічна задача сейсмології; 
9. Визначте поняття розв’язку некоректної задачі. Чи визначається стійкість розв’язку; 
10. Сформулюйте перший метод Лаврентьєва: ( ) ( ) ε

α
ε α fEAx 1

0
0 −+= , де 0α  – корінь рівняння 

( ) 00 αεαω = . 

 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Методи та умови розв’язання геофізичних задач 
ТЕМА 4.        Методи розв’язання задач геофізики  ……….…..……….……………(8 год.) 
Лекція 12. Метод підбору в обернених задачах геофізики.  
Алгоритм підбору, його обґрунтування і фізичний зміст. Основні недоліки методу підбору, 

умови його коректності. Еквівалентність та стійкість розв’язків, вигляд цільових функцій у 
методі підбору. Приклади постановок обернених задач гравіметрії  у методі підбору. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Проаналізуйте основні недоліки методу підбору? 
2. Наведіть конкретні приклади мінімізуючих функціоналів цільових функцій? 
3. Визначте, від чого залежить вигляд цільових функцій у методі підбору?  

Контрольні запитання та завдання  
1. За якою умовою визначають наближений розв’язок у методі підбору? 
2. Яка суть алгоритму підбору та його фізичний зміст? 
3. За яких умов послідовність наближених розв’язків збігається до точного? 
4. Чим визначається міра близькості точного і наближеного розв’язків? 
5. За яких умов метод підбору є коректно поставленою задачею? 
6. Чим визначається еквівалентність та стійкість розв’язків у методі підбору? 
7. Як здійснюють мінімізацію цільових функцій? 
8. Яка основна проблема у розв’язанні некоректних задач геофізики? 

 
Лекція 13. Методи Лаврентьєва наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
Інтерпретація теореми Тихонова. Постановка задачі, функція коректності. Складність роз-

в’язання операторного рівняння 1-го роду. Самоспряжені комутуючі оператори, їхня основна 
властивість. Особливість 1-го способу Лаврентьєва для розв’язання рівняння uxA =⋅ , обме-
ження на інтегральні оператори, умови і основне рівняння. Передумова ефективного розв’я-
зку ( )αx , похибка. 2-й спосіб Лаврентьєва. Обмеження на лінійні оператори у 2-му способі 
Лаврентьєва, нев’язка розв’язку. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Визначте головну необхідну передумову для математичної постановки задачі? 
2. Сформулюйте умови і основне рівняння для першого способу наближеного розв’язання 

Лаврентьєва? 
3. Поміркуйте, як визначається параметр α  у способі Лаврентьєва? Навіщо? 
4. Вкажіть, для яких операторів застосовний спосіб Лаврентьєва? 
5. Проаналізуйте, чим відрізняється спосіб Лаврентьєва в разі точного і наближеного задання 

правої частини? 

Контрольні запитання та завдання  
1. За якою умовою визначається функція коректності? 
2. У чому полягає складність розв’язання операторного рівняння 1-го роду? 
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3. Яка істотна особливість 1-го способу Лаврентьєва для розв’язання рівняння uxA =⋅ ?  
4. Які обмеження накладають на інтегральні оператори у методі Лаврентьєва? Навіщо?  
5. Яка необхідна і достатня умова перестановності матриць? 
6. Чому еквівалентний розв’язок інтегрального рівняння 2-го роду? 
7. Що є головною передумовою отримання ефективного розв’язку ( )αx ? Якою є його 

похибка? 
 

Лекція 14. Методи Іванова наближеного розв’язання лінійних рівнянь.   
Обмеження методів Лаврентьєва і  перевага методу Іванова для рівнянь 1-го роду. Існуван-

ня розв’язку рівняння 1-го роду у заданому класі. Квазірозв’язок рівняння 1-го роду. Суть 
методу квазірозв’язків. Строго нормований простір. Строго опукла множина. Проекція та на-
йкраще наближення елемента, умови його існування. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Вкажіть основну формулу для обчислення розв’язку у 2-му способі Лаврентьєва? 
2. Поміркуйте, яка різниця 2-го способу Лаврентьєва в разі точного і наближеного задання 

правої частини? 
3. Наведіть приклад множини, в якій існує елемент найкращого наближення. 
4. Сформулюйте суть проблеми існування розв’язку рівняння 1-го роду у заданому класі. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які обмеження накладені на лінійні оператори у 2-му способі Лаврентьєва? 
2. Чому дорівнює нев’язка розв’язку у 2-му способі Лаврентьєва? 
3. Як визначається точність ефективного розв’язку у 2-му способі Лаврентьєва? 
4. Яким є обмеження методів Лаврентьєва розв’язання операторних рівнянь 1-го роду? 
5. Яка основна перевага методу Іванова розв’язання операторних рівнянь 1-го роду? 
6. До яких ускладнень приводить вимога існування розв’язку у заданому класі? 
7. Що таке квазірозв’язок рівняння 1-го роду і коли він співпадає з точним? 
8. За яких умов розв’язок рівняння 1-го роду на компакті відсутній? 
9. Що таке проекція та найкраще наближення елемента? 
10. Яка роль у методі квазірозв’язків відведена лемі про відстань? 
11. З чого випливає існування елемента найкращого наближення? 

 
Лекція 15. Умови коректності наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
Строго нормований простір. Умови коректності квазірозв’язку операторного рівняння 1-го 

роду. Ядро, опукла і строго опукла множина. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Проілюструйте неоднозначність елементів найкращого наближення прикладом. 
2. Вкажіть, як визначається квазірозв’язок рівняння uxA =⋅  на кулі? 
3. Опишіть чисельний алгоритм відшукання квазірозв’язків ( )αx  на кулі. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке строго нормований простір? Наведіть приклади. 
2. За яких обмежень посилюється однозначність найкращого елемента наближення? 
3. За яких умов квазірозв’язок операторного рівняння 1-го роду єдиний і стійкий? 
4. Чим відрізняються квазірозв’язки у разі неоднозначності розв’язку рівняння uxA =⋅ ? 
5. Що таке ядро, опукла і строго опукла множина? Навіщо вони введені? 

 
Лекція 16. Методи Тихонова наближеного розв’язання лінійних рівнянь.  
Коректність за Тихоновим задачі Іванова у скінченновимірному просторі. Функціонал 

нев’язки в методі Іванова. Різниця між методами Лаврентьєва та Іванова. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Поміркуйте, яка різниця між методами Лаврентьєва та Іванова? 
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2. Вкажіть, до якої задачі редукується наближений пошук квазірозв’язків? 
3. Наведіть конкретні приклади застосування методів Лаврентьєва та Іванова для розв’я-

зання задач геофізики з власного досвіду чи з відомостей суміжних курсів. 
4. Як визначається розв’язок та множина єдиності в оберненій задачі гравіметрії для ло-

гарифмічного потенціалу? 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які критерії коректності за Тихоновим задачі Іванова у скінченновимірному просторі? 
2. Яка множина вважається компактною в собі? 
3. За яких умов функціонал нев’язки в методі Іванова досягає мінімуму на компакті?  
4. Вкажіть переваги й недоліки методів Лаврентьєва та Іванова. 
5. Сформулюйте суть методики Тихонова розв’язання обернених задач геофізики. 
6. Вкажіть системні вади підходу Тихонова до розв’язання обернених задач геофізики. 

 
Лекція 17. Методи регуляризації некоректних задач.  
Регуляризуючий оператор Тихонова. Стабілізуючий функціонал. Критерій варіаційного ві-

дбору розв’язків рівнянь 1-го роду. Поняття регуляризації за Тихоновим. Рівняння Ейлера. 
Параметр регуляризації, методи його визначення. Умови існування регуляризуючих операто-
рів. Регуляризація за здоровим глуздом. Регуляризація за В.М. Страховим. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Наведіть означення регуляризуючого оператора? 
2. Сформулюйте суть регуляризації за здоровим глуздом. 
3. Наведіть відомі вам приклади застосування методу Тихонова для вирішення ОЗГ? 
4. Вкажіть критерій варіаційного відбору розв’язків рівнянь 1-го роду? 

Контрольні запитання та завдання  
1. До чого зводиться пошук стійких наближень розв’язку рівнянь 1-го роду? 
2. Що таке стабілізуючий функціонал? Для чого він введений? 
3. Для чого потрібне рівняння Ейлера? Від чого залежить його вигляд? 
4. Для чого введений параметр регуляризації? Які є методи його визначення?  
5. Які умови визначають існування регуляризуючих операторів? 
6. Чим відрізняються згладжуючий і стабілізуючий функціонали в методі Тихонова?  

 

Модульна контрольна робота № 2. Письмова робота на 30 хв. 
 

Питання модульної контрольної роботи № 2  
Варіант № 1 

1. Обернена кінематична задача сейсміки для анізотропного середовища. 
2. Обернена динамічна задача сеймології для ізотропного однорідного середовища. 
3. Обернена задача теорії ньютонівського потенціалу. Обернена задача електророзвідки. 

Варіант № 2 
1. Коректність задач геофізики за Тихоновим. Теорема Тихонова. Метод підбору. 
2. Загальний опис методу Лаврентьєва. Перший метод Лаврентьєва. Другий метод Лаврентьєва. 
3. Теорема Хаусдорфа. Висновки з теореми. 

Варіант № 3 
1. Коректно поставлена задача геофізики. Приклади постановки обернених задач. 
2. Розв’язок некоректної задачі та його стійкість. Задачі Коші, диференціювання та підсумування ря-

ду Фур’є. 
3. Нормовані простори неперервних функцій. Нерівність Гельдера і Мінковського, її застосування. 

Варіант  № 4 
1. Загальний вигляд лінійних функціоналів у просторах. Спряжені простори. Слабка і сильна збіж-
ність послідовностей функціоналів і елементів. 

2. Гільбертові простори. Скалярний добуток і його неперервність. Ортогональне розкладення елеме-
нтів. 
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3. Банахові простори. Фундаментальні послідовності. Приклади просторів. Неповні простори, їх 
приклади. 

Варіант  № 5 
1. Функціонали в лінійних нормованих просторах. Область визначення. Випуклий функціонал і 

множина. Лінійні функціонали. Неперервність і норма функціонала. 
2. Простори зі скалярним добутком. Нерівність Коші-Буняковського. Нерівність трикутників. Орто-
гональність елементів і просторів. Нерівність Бесселя і рівність Парсеваля. 

3. Лінійні оператори: означення, області визначення і значень, неперервність, обмеженість, збіж-
ність, норма. 
 

Завдання  модульної  контрольної  роботи № 2 
1. Знайти сильну і слабку похідні функціоналу 2)(

X
xxf = . 

2. Знайти сильну і слабку похідні функціоналу 
X

xxf =)( . 

3. Знайти градієнт функціоналу dt
t
tx

qtxDxDxx
b

a

2
)(

)(),()( ∫ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+==Ω , де 0)()( == bxax , 
t

qED
∂
∂

+= . 

4. Знайти градієнт функціоналу ),(),(),()( * xxxxDDxxxc ===Ω , де 0)()( == bxax , 
t

qED
∂
∂

+= . 

5. Знайти градієнт функціоналу YY
vAxvAxvAxxF ),()( 2 −−=−= , де YXA →: , YX ,  – гіль-

бертові простори, A  – лінійний оператор. 
6. Відновити рівняння Ейлера для функціоналу XX DxxyAxxyxФ ),()2,();,( αα +−= , де X  – 

гільбертовий простір, 
t

qED
∂
∂

+=  – диференціальний оператор, E  – тотожній оператор в 

X . 
 
Змістовний модуль № 2 (30 балів) складається з балів за поточний тестовий ко-

нтроль (10 балів) і тестової модульної контрольної роботи (20 балів). 
 

Рекомендована література по темі: 
1. Старостенко В. И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Науко-

ва думка, 1978. – 228 с. (С. 134–136). 
2. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. Изд. 2-е. – Москва: Нау-

ка,1979. – 285 с. (С. 158–166). 
3. Кобрунов А. И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 

Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. (С. 159–169). 
4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. – 

742 с. (С. 669–699). 
5. Гравиразведка: Справочник геофизика /Под ред. Е.А. Мудрецовой, К.Е. Веселова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Недра, 1990. – 607 с. (351–363, 503–586). 
 

ТЕМА 5.        Проблеми коректності в задачах геофізики  ………..……….………… (4 год.) 
Лекція 18. Коректність за Тихоновим обернених задач геофізики.  
Операторне рівняння 1-го роду. Компактна множина, приклади. Цілком неперервний опе-

ратор, його особливість. Компактність оператора. Коректність розв’язання операторного рів-
няння 1-го роду. Неперервність оберненого оператора. Відмінності коректності за Тихоновим 
і Адамаром. Додаткова інформація у розв’язанні некоректних задач.  
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Наведіть приклади компактних множин з власної практики. 
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2. Сформулюйте основні ознаки компактної множини. 
3. Проаналізуйте методику доведення компактності на конкретному прикладі. Які її ос-

новні особливості? 
4. Вкажіть критерій варіаційного відбору розв’язків рівнянь 1-го роду? 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке цілком неперервний оператор? Для чого він введений? 
2. Від чого залежить коректність розв’язання операторного рівняння 1-го роду? 
3. Для чого потрібна неперервність оберненого оператора? Які є методи її визначення? 
4. Які основні відмінності коректності за Тихоновим і Адамаром? 
5. Чим відрізняються згладжуючий і стабілізуючий функціонали в методі Тихонова?  
6. Яка роль апріорної інформації у розв’язанні некоректних задач?  

 

Лекція 19. Критерії компактності множин коректності.  
Компакність множини у метричному просторі: ε -сітка, теорема Хаусдорфа. Необхідні і 

достатні умови компактності множини. Компактність інтегрального оператора для рівняння 
1-го роду. Рівномірно обмежені та одностайно неперервні функції. Критерій компактності 
множини у просторі [ ]1,0C  – теорема Арцела. Критерій компактності множини у просторі [ ]1,0pL  
– теорема Рисса. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Засвоїть спосіб дослідження компактності заданої множини у метричному просторі 

шляхом доведення теореми Хаусдорфа для цієї множини. 
2. Опануйте дослідження компактності множин у функціональних просторах за допомо-

гою доведення теорем Арцела та Рисса для заданих множин. 
3. Наведіть власний приклад компактної множини, з досвіду суміжних дисциплін. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте означення диференціалів Фреше і Гато? Чим вони відрізняються від похідних? 
2. Чому дорівнює сильна похідна від сталого функціоналу?  
3. Як визначається похідна від суми нелінійних функціоналів? 
4.  Яке співвідношення між сильним і слабким диференціалом відображення? Проілюст-

руйте на власному прикладі. 
5. За яких умов із слабкої диференційованості функції випливає сильна диференційова-

ність? 
6. Як можна довести співпадіння слабкої і сильної похідної деякого функціоналу? 

 
Лекція 20. Проблеми некоректності у геофізичному моделюванні.  
ε -еквівалентність в задачах геофізики. Способи подолання некоректності. Альтернативні 

постановки обернених задач. Трансформація даних, функціоналів та похибок. Підвищення 
роздільної здатності чисельних методів. Сучасні методи В. Страхова розв’язання некоректних 
задач геофізики. Критеріальний підхід А. Кобрунова. Адаптивний метод В. Кочнєва. 
Завдання для самостійної роботи        2  год. 
1. Сформулюйте основні способи подолання ε -еквівалентності в задачах геофізики. 
2. Наведіть альтернативні постановки обернених задач з власного досвіду чи знань, отри-

маних із суміжних дисциплін. 
3. Опишіть основні види трансформацій даних, функціоналів та похибок. З якою метою 

вони здійснюються? 

Контрольні запитання та завдання  
1. Поясніть, як можна підвищувати роздільну здатність геофізичних методів? 
2. Сформулюйте основні критерії Страхова для розв’язання некоректних задач геофізики. 
3. Сформулюйте суть критеріального підходу Кобрунова до розв’язання лінійних неко-
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ректних задач геофізики. 
4. За яких умов застосовний адаптивний метод Кочнєва? Для яких моделей він найкраще 

працює? 
5. Вкажіть, які ще ви знаєте методи наближеного розв’язання некоректних задач геофізи-

ки? Сформулюйте їх основні припущення. 
6. Проаналізуйте сферу застосування основних методів розв’язання обернених задач гео-

фізики, про які ви дізналися під час вивчення цього курсу. 

Рекомендована література по темі: 
1. Старостенко В. И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Науко-

ва думка, 1978. – 228 с. (С. 106–112, 113–121, 134–136). 
2. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. Изд. 2-е. – Москва: Нау-

ка,1979. – 285 с. (С. 9–19, 38–43, 53–70, 71–80, 83–86, 92–96, 139–142). 
3. Кобрунов А. И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 

Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. (С. 66–74, 89–92, 93–99). 
4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. – 

742 с. (С. 316–341, 669–699). 
5. Гравиразведка: Справочник геофизика /Под ред. Е.А. Мудрецовой, К.Е. Веселова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Недра, 1990. – 607 с. (236–241, 388–400, 490–501). 

Рекомендована література по модулю: 
а) основна: 

1. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. 
– 742 с.  

2. Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 
Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. 

3. Страхов В.Н., Соловьев О.А., Сербуленко М.Г., Голиздра Г.И., Каратаев Г.И. Дополните-
льные главы курса гравиразведки и магниторазведки. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1966. 
– 560 с. 

4. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В.В., Ягола А.Г. Регуляризующие алгоритмы и 
априорная информация. – М.: Наука, 1983. – 200 с. 

б) додаткова: 
5. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – 

Изд. 4-е, пер. – Москва: Наука, 1976. – 544 с. 
6. Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Нау-

кова думка, 1978. – 228 с. 
7. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. Изд. 2-е. – Москва: 

Наука,1979. – 285 с. 
8. Теория и практика интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. – Киев: Наук. 

думка, 1983. – 397 с. 
9. Перчик Е. Методология синтеза знаний: преодоление фактора некорректности задач ма-

тематического моделирования. [Електрон. ресурс] – Харьков, 2001 / www.pelbook.narod.ru. 
10. Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизических данных: учеб. пособ. [Еле-

ктрон. ресурс] – Москва: МГУ, 2004. – 51 с. 
11.  Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. – Москва: Наука, 1984. – 306 с. 

 
Типові завдання бліцопитування 

Побудовані на основі контрольних запитань, поданих до лекцій відповідної теми.  
Проводяться бліцопитування на протязі 10 хв. один раз на тиждень на початку кожної пари 

лекцій. Результати відповідей оцінюються, як активність на лекціях і з визначеним коефіцієн-
том підсумовуються як результуюча оцінка за модуль, разом з оцінкою за модульну контро-
льну роботу.  
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Підсумкова залікова робота. Усний виступ (3-5 хв.) з письмовою підготовкою  
 

Питання підсумкової контрольної роботи 
Курс завершується диференційованим заліком, який здійснюється на основі письмових ко-

ректних і належно оформлених відповідей на питання та завдання екзаменаційного заліково-
го квитка установленого зразка. 

Квиток містить два теоретичні запитання за темами навчальної дисципліни, вказаними ви-
ще, та одне практичне завдання у формі задачі, на яку необхідно надати розгорнутий розв’я-
зок. Теоретичні питання побудовані на основі переліку питань на залік, наведених в кінці цієї 
програми.  

Підсумкова контрольна робота підсумовує теоретичні знання та практичні навички (вказа-
ні на початку цієї програми), засвоєні на протязі курсу “Теорія обробки геофізичної інформа-
ції”. Підсумкова робота виконується у письмовому вигляді з наступним коротким усним за-
хистом (3-5 хв.) кількох теоретичних положень, на вибір екзаменатора.  

 
Завдання підсумкової модульної контрольної  роботи  

Побудовані на основі практичних завдань на залік, наведених нижче. 

 1. Виведення рівнянь Ейлера заданого функціоналу: 
1. Знайти рівняння Ейлера для функціоналу )(),();,( xyxFyxФ Ω+= αα , де 

dttydssxstkyxF
d

c

b

a
∫ ∫ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

2

)()(),(),( , dt
t
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qtxDxDxx
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∫ ⎟⎟
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⎞
⎜⎜
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⎛
∂

∂
+==Ω
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 0)()( == bxax . 
2. Знайти рівняння Ейлера для функціоналу XX DxxyAxxyxФ ),()2,();,( αα +−= , де X  – 

гільбертовий простір, 
t

qED
∂
∂

+=  – диференціальний оператор, E  – тотожній оператор в 

X . 
3. Знайти рівняння Ейлера для функціоналу )(),();,( xyxFyxФ CΩ+= αα , де 

dttydssxstktxyxF
b

a

b

a
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⎜⎜
⎝
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⎞
⎜⎜
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∂
+==Ω

)(
)()(),()( , 0>q , 

0)()( == bxax . 

 2. Обчислення градієнта заданого функціоналу: 

1. Знайти градієнт функціоналу ∫ ∫
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−=−=
b

a

b

a
X dttydssxstktxyAxxxf )(2)(),()()2,()( , ],[2 baLX = . 

2. Знайти градієнт функціоналу ∫=
b

a

dxxyxfyF ))(,()(  в просторі ],[ baC , де функція ),( yxf  

– неперервна і має частинні похідні до 2-го  порядку в області ],[ bax∈ , ∞<<∞− y . 

3. Знайти градієнт функціоналу YY
vAxvAxvAxxF ),()( 2 −−=−= , де YXA →: , YX ,  – 

гільбертові простори, A  – лінійний оператор. 

4. Знайти градієнт функціоналу ),(),(),()( * xxxxDDxxxc ===Ω , де 0)()( == bxax , 
t

qED
∂
∂

+= . 

5. Знайти градієнт функціоналу dt
t
tx

qtxDxDxx
b

a

2
)(

)(),()( ∫ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+==Ω , де  0)()( == bxax , 
t

qED
∂
∂

+= . 

3. Обчислення похідних заданого функціоналу: 
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1. Знайти похідну Фреше нелінійного оператора ∫ ′=
b

a

dxxyxyxfyF ))(),(,()(  у просторі ],[)1( baC . 

2. Знайти похідну Фреше нелінійного оператора ))(,()( xuxfuF = , у точці  ],[)(0 baCxu ∈ , де 
),( uxf  – неперервна функція двох змінних ],[ bax∈ , ∞<<∞− u . 

3. Знайти сильну похідну нелінійного оператора в скінченновимірному просторі (матриця 
Якобі). 

4. Знайти сильну і слабку похідні функціоналу 
X

xxf =)( . 

5. Знайти сильну і слабку похідні функціоналу 2)(
X

xxf = . 

4. Додаткові завдання: 
1. Навести конструкції збіжного процесу для розв’язання оберненої задачі логарифмічного 

потенціалу. 
2. Навести конструкції збіжного процесу для відновлення контакту за полем, заданим на 

короткому профілі. 
 
Оцінка за залік складається із балів, отриманих за підсумкову модульну конт-

рольну роботу (40 балів). 
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Рекомендована  література по курсу: 
а) основна: 
Математичні посібники і довідники 

1. Рындин Е.А. Методы решения задач математической физики. [Електрон. ресурс]. – Моск-
ва: Логос, 2000. – 119 с. 

2. Буслов В.А., Яковлев С.Л. Численные методы. I. Исследование функций. [Електрон. ре-
сурс]. – Санкт-Петерб., 2001. – 59 с. 

3. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – Москва: Наука, 
1986. – 328 с. 

4. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Изд. 2-е. – Москва: Наука, 1977. 
– 742 с.  

5. Тихонов А.Н. , Самарский А.А. Уравнения математической физики. – Москва: Наука, 
1977. – 324 с. 
Геофізичні підручники і джерела 

6. Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. – 
Уч. пос. [Електрон. ресурс] – Ухта: УГТУ, 2007. – 286 с. 

7. Страхов В.Н., Соловьев О.А., Сербуленко М.Г., Голиздра Г.И., Каратаев Г.И. Дополните-
льные главы курса гравиразведки и магниторазведки. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1966. 
– 560 с. 

8. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В.В., Ягола А.Г. Регуляризующие алгоритмы и 
априорная информация. – М.: Наука, 1983. – 200 с. 

9. Ладынин А.В. Потенциальные геофизические поля в задачах геологии. – Уч. пос. [Елект-
рон. ресурс] – Новосибирск:  Изд-во НГУ, 2007. – 264 с. 

10. Вычислительная математика и техника в разведочной геофизике / под ред. А. Дмитриева. 
– Москва: Недра, 1990. – ? с. 

11.  Иванов В.К., Васин В.В., Танана В.П. Теория линейных некорректных задач и ее прило-
жения. – Москва: Наука, 1978. – ? с. 

12.  Шуман В.Н., Савин М.Г. Математические модели геоэлектрики. – Киев: Наукова думка, 
2011. – 240 с.  

б) додаткова: 
Математичні посібники і довідники 

13. Гельфанд И.С., Фомин С.В. Вариационное исчисление. – Москва: ГИФМЛ, 1961. – 230 с. 
14. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – 

Изд. 4-е, пер. – Москва: Наука, 1976. – 544 с. 
15. Треногин В.А. Функциональный анализ. – Москва: Наука, 1980. – 496 с. 
16. Виленкин Н.Я. Метод последовательных приближений. – Изд. 2-е, доп. – Москва: Наука, 

1963. – 108 с. 
17. Калиткин Н.Н. Численные методы. – Москва: Наука, 1988. – 507 с. 
18. Халмош П. Гильбертово пространство в задачах. – Пер. с англ. – Москва: Мир, 1970. – 

350 с. 
Геофізичні підручники і джерела 

19. Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. – Киев: Нау-
кова думка, 1978. – 228 с. 

20. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. Изд. 2-е. – Москва: 
Наука,1979. – 285 с. 

21. Кормильцев В.В., Ратушняк А.Н. Моделирование геофизических полей при помощи 
обьемных векторных интегральных уравнений. [Електрон. ресурс] – Екатеринбург: Изд-
во УрО РАН, 1999. – 90 с. 

22. Берзин А.Г. Комплексирование геофизических методов. – Уч. пос. [Електрон. ресурс] – 
Якутск: Изд-во ЯГУ, 2003. – 70 с. 

23. Булах Е.Г., Ржаницин В.А., Маркова М.Н. Применение метода минимизации для реше-
ния задач структурной геологии по данным гравиразведки. – Киев: Наук. думка, 1976. – 
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220 с. 
24. Теория и практика интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. – Киев: Наук. 

думка, 1983. – 397 с. 
25. Перчик Е. Методология синтеза знаний: преодоление фактора некорректности задач ма-

тематического моделирования. [Електрон. ресурс] – Харьков, 2001 / www.pelbook.narod.ru. 
26. Scales J.A., Smith M.L., Treitel S. Introductory geophysicsl inverse theory. [Електрон. ресурс] 

– Golden: Samizdat Press, 1997. – 179 p.  
27. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической информа-

ции: учеб. пособ. [Електрон. ресурс] – Москва: МГУ, 2008. – 112 с. 
28. Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизических данных: учеб. пособ. [Еле-

ктрон. ресурс] – Москва: МГУ, 2004. – 51 с. 
29. Вахромеев Г.С. Моделирование в разведочной геофизике / Г.С. Вахромеев, А.Ю. Давыде-

нко. – Москва: Недра, 1987. – 194 с. 
30. Лаврентьев М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. – Новоси-

бирск: Изд. СО. АН СССР, 1962. – 92 с. 
31. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. – Москва: Наука, 1984. – 306 с. 
32. Гольдин С.В. Интерпретация данных сейсмического метода отраженных волн. – Москва: 

Наука, 1979. – 320 с. 
33. Жданов М.С., Матусевич В.Ю., Френкель М.А. Сейсмическая и электромагнитная мигра-

ция. – Москва: Наука, 1988. – 274 с. 

 



 26

Питання на залік 
1. Яка різниця між прямою і оберненою задачею геофізики? 
2. Означення фізичної та математичної моделі. Яка між ними різниця?  
3. Як забезпечується єдиність розв’язання системи рівнянь у математичній моделі?  
4. Що таке математичне моделювання? На скільки етапів воно ділиться?   
5. Як визначається напруженість тіла?        
6. Як зміниться рівняння рівноваги, якщо середовище перебуватиме у спокої?   
7. Завдяки чому знижується порядок системи рівнянь напруженого середовища?  
8. Умови однозначного розв’язання системи рівнянь напруженого середовища?   
9. Математичний смисл граничних умов задачі?       
10. Градієнт, дивергенція, вихор, лапласіан?        
11. Основне рівняння сейсморозвідки для однорідного середовища. Як воно отримане ? 
12. Основна класифікація моделей геофізики?       
13. Які задачі коректні за Адамаром?         
14. Які задачі є основними математичними моделями у геофізиці?    
15. Сфера застосувань прямих і обернених задач?       
16. Яка функція називається гармонічною?        
17. Критерій стійкості розв’язку обернених задач?       
18. Як класифікуються обернені задачі за типом носія?      
19. Що таке оператор і чим визначається його вигляд?      
20. Рівняння Пуассона і Лапласа. Що вони описують?      
21. Умови єдиності розв’язку основного рівняння гравірозвідки?     
22. Пряма і обернена задача  теорії потенціалу?       
23. Образ і прообраз шуканого елемента? Як вони пов’язані з областю значень операт ора? 
24. Функціонал, лінійний оператор, лінійний простір, лінійно залежні вектори?   
25. Власний вектор і власне значення оператора? Їх основні властивості?   
26. Норма елемента? Зразки норм.         
27. Нормований, метричний і  евклідовий простори? Чим вони відрізняються?   
28. Замкнена і відкрита множина? Як вона співвідноситься з простором?   
29. Обмежена множина? Окіл елемента? Гранична точка множини і умова її існування 
30. Кубічна, сферична і р-норма лінійного простору. Чому вони так названі?   
31. Лінійний нормований простір? Наведіть приклади.      
32. Щільний многовид? Фінітна функція та її носій?      
33. Який простір є повним, який – банаховим? Наведіть приклади і критерій існування 

(Коші).  
34. Базис у нескінченновимірному просторі? Приклад базису у просторі [ ]1,0С ?  
35. Який простір є сепарабельним? Приклади сепарабельних  просторів    
36. Який простір є евклідовим? Чим він різниться від інших просторів?    
37. Означення і властивості ортогональних множин векторів.      
38. Означення і властивості гільбертового простору. Чим він різниться від інших ?  
39. Розкладіть у ряд Фур’є функцію на відрізку [ ]ba, ? Які властивості цього ряду?  
40. Що таке основна тригонометрична система функцій? Доведіть її ортогональність.  
41. Що таке тригонометричний ряд Фур’є? Його властивості, види    
42. Яке рівняння називають операторним рівнянням 1-го роду?     
43. Яка множина є компактною? Наведіть приклади       
44. Який оператор цілком неперервний? Його основна особливість?    
45. Коректність розв’язання операторного рівняння 1-го роду?      
46. Відмінності коректності за Тихоновим і Адамаром?      
47. Види додаткової інформації у розв’язанні некоректних задач?     
48. Суть алгоритму підбору і його фізичний зміст? Його основні недоліки?   
49. За яких умов метод підбору є коректно поставленою задачею?    
50. Еквівалентність та стійкість розв’язків у методі підбору?     
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51. Від чого залежить вигляд цільових функцій у методі підбору?     
52. Основна проблема у розв’язанні некоректних задач геофізики?    
53. Що таке ε -сітка і для чого вона введена? Що визначає теорема Хаусдорфа?   
54. Які функції рівномірно обмежені і одностайно неперервні?     
55. Необхідні і достатні умови компактності множини? З чого випливають необхідні 

умови?  
56. За яких умов компактний інтегральний оператор для операторного рівняння 1-го роду? 
57. Передумова математичної постановки задачі? Як визначається функція коректності? 
58. Складність розв’язання операторного рівняння 1-го роду?     
59. Істотна особливість 1-го способу Лаврентьєва для розв’язання рівняння uxA =⋅ ?  
60. Обмеження на інтегральні оператори у методі Лаврентьєва? Навіщо?    
61. Умови і основне рівняння у 1-му способі наближеного розв’язання Лаврентьєва?  
62. Головна передумова ефективного розв’язку ( )αx ? Його похибка?    
63. Обмеження на лінійні оператори у 2-му способі Лаврентьєва?     
64. Нев’язка розв’язку у 2-му способі Лаврентьєва?       
65. Обмеження методів Лаврентьєва і  перевага методу Іванова для рівнянь 1-го роду?  
66. Проблема існування розв’язку рівняння 1-го роду у заданому класі?    
67. Квазірозв’язок рівняння 1-го роду, коли він співпадає з точним?    
68. За яких умов розв’язок рівняння 1-го роду на компакті відсутній?    
69. Проекція та найкраще наближення елемента? Умови його існування?   
70. Строго нормований простір? Приклади.        
71. За яких умов квазірозв’язок операторного рівняння 1-го роду єдиний і стійкий?  
72. Квазірозв’язки у разі неоднозначності розв’язку рівняння uxA =⋅ ?    
73. Ядро, опукла і строго опукла множина? Навіщо вони введені?    
74. Критерії коректності за Тихоновим задачі Іванова у скінченновимірному просторі?  
75. За яких умов функціонал нев’язки в методі Іванова досягає мінімуму на компакті?  
76. Яка різниця між методами Лаврентьєва та Іванова?      
77. Означення диференціалів Фреше і Гато? Чим вони відрізняються від похідних?  
78. Сильна похідна від сталого функціоналу? Похідна від суми нелінійних функціоналів? 
79. Відношення між сильним і слабким диференціалом?       
80. За яких умов із слабкої диференційованості випливає сильна диференційованість?  
81. Освоїти приклади в лекції й задані для самостійної роботи.     
82. Необхідні умови існування екстремуму функціоналу? Мінімуму? Максимуму?  
83. Формула методу градієнтів для мінімізації функціоналів?      
84. Формула методу Ньютона для мінімізації функціоналів?     
85. У чому полягає модифікація методу Ньютона?       
86. Означення регуляризуючого оператора?        
87. Стабілізуючий функціонал? Для чого він введений?      
88. Критерій варіаційного відбору розв’язків рівнянь 1-го роду?     
89. Для чого потрібне рівняння Ейлера? Від чого залежить його вигляд?    
90. Для чого введений параметр регуляризації? Які є методи його визначення?   
91. Умови існування регуляризуючих операторів? 

 


