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ВСТУП 

При дослідженні рівнянь, які є математичними моделями в 
тих чи інших науках, не уникнути числових підрахунків. В 
реальних ситуаціях у кількісній і якісній теоріях різних класів 
операторних рівнянь такі підрахунки мають наближений 
характер, оскільки рідко вдається знайти у замкненому вигляді 
розв’язки відповідних рівнянь. На практиці при доведенні до 
числа користувач змушений замінювати точні розв’язки їхніми 
наближеннями і в тих випадках, коли ці розв’язки вдається знайти 
у явному вигляді. Формальні способи розв’язання прикладних 
задач, зокрема, систем лінійних і нелінійних алгебраїчних і 
трансцендентних рівнянь, рівнянь з диференціальними та 
інтегральними операторами використовують нескінченні збіжні 
процеси. За цих обставин “проблемою є … не наближений 
характер відповіді, а великий обсяг обчислень. Не випадково такі 
алгоритми прийнято називати обчислювальними алгоритмами, а 
засновані на них методи розв’язання математичних задач – 
числовими методами” [65, с. 33]. Йдеться, зокрема, про 
ітераційні, різницеві, проекційно-ітеративні, проекційно-сіткові 
та інші наближені методи. На практиці часто доводиться 
поєднувати реалізацію застосовуваних наближених методів з 
використанням ітераційних уточнень результатів. “Ітераційні 
процеси … мають величезне значення в математиці, бо за їхньою 
допомогою здебільшого отримують “доведення існування”; вони 
корисні в застосуваннях, де постачають методи наближеного 
розв’язання різноманітних проблем” [37, с. 360]. Оскільки 
ітераційні алгоритми теоретично і практично мають в основі 
принцип стиску, то нерідко для лінійних і нелінійних операторних 
рівнянь, зокрема, великої розмірності “…принцип стискуючих 
відображень є за суттю єдиним методом їх дослідження і 
розв’язання” [65, с. 54]. Розвиток сучасних комп’ютерних 
технологій часто супроводжується потребою докладнішого 
дослідження традиційних і побудови нових математичних 
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моделей та удосконалення відомих і створення нових наближених 
методів розв’язання операторних рівнянь. Актуальним є 
заакцентований в [65, с. 54] факт щодо того, що в “прикладній 
математиці є чимало числових методів, особливо тих, які 
стосуються складних задач, але ці методи не отримали строгого 
обґрунтування, хоча успішо використовуються на практиці”. Це 
стосується, насамперед, методів декомпозиції операторних 
рівнянь. Суть методів декомпозиції в математиці виражається в 
заміні задач великої розмірності задачами меншої розмірності. 
При цьому створюється можливість розпаралелення обчислень з 
використанням багатопроцесорних обчислювальних машинних 
режимів. На практиці принципи декомпозиції характерні для 
багатьох природних, суспільних, технологічних та інших систем. 
Декомпозицію як принцип синергій “… природа “придумала” 
мільйони років тому, коли на землі появилися досить складні живі 
організми. У якійсь примітивній формі людство вже давно 
використовує цей принцип у своїй практичній діяльності. Так, 
наприклад, речі при перевезенні складають у валізи, зерно наси-
пають у мішки, створюючи тимчасові блоки, зручні для розв’я-
зання потрібної задачі…. Відносно недавно принципи, схожі на 
принципи синергій, виникли у математиці” (див. [71, с. 11]). 

При практичному розв’язанні математичних задач найужи-
ванішими і найефективнішими методами декомпозиції оператор-
них рівнянь можна вважати методи ітеративного агрегування 
(див., наприклад, [36, 71]). Ці методи, які виникли в математичній 
економіці (див. [21–25, 28]), систематично використовуються на 
практиці при розрахунку задач міжгалузевого балансу та задач 
управління проектами (див., зокрема, [3, 4, 8, 9, 11–14, 19, 20, 25–
28, 31, 40, 41, 43, 57, 58, 60, 66, 74, 88, 90, 95, 96, 103, 107, 109, 
111, 112, 114]), при дослідженні марковських процесів (див., 
наприклад, [92,102, 105–108]), в низці інших прикладних галузей 
науки (див., також, [10, 13, 47–50, 53, 54, 91, 93, 97–100, 115–
117]). Про актуальність проблем розпаралелення обчислень на 
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основі агрегаційно-ітеративного підходу можна знайти інфор-
мацію, наприклад, в [21, 26, 40, 42, 100]. Теоретичні результати 
щодо цих методів мають здебільшого спорадичний характер, 
стосуючись переважно часткових випадків (див., наприклад,  
[1, 15 – 17, 25, 29, 35, 36, 42, 55, 56, 63, 68, 69, 87, 89, 101, 104, 
113, 114]. Як підкреслено в [36, с. 158] “… теорія методу 
розвинена мало й умови його збіжності невідомі”. Поза тим 
методи ітеративного агрегування збігаються деколи й тоді, коли 
умови їхньої збіжності невідомі, а також, коли отримані умови 
збіжності не виконуються (див. [36, с. 156, 158, 159]). 

Окремим аспектам теорії і застосувань методів ітеративного 
агрегування присвячені праці [93, 98, 99, 115–117]. В [15, 17, 59, 
64] йдеться про ітеративне агрегування для нелінійних оператор-
них рівнянь. В [94] досліджується можливість застосувати методи 
ітеративного агрегування до задачі на власні числа і власні 
елементи. В [56] побудовано “гібридний” алгоритм, отриманий 
поєднанням методу двосторонніх послідовних наближень з 
прискореною збіжністю, що був запропонований і досліджений 
60-х років минулого віку В.Я. Стеценком (див. [34]), з одно-
параметричним методом ітеративного агрегування, розглянутим в 
[36] (див., також, [35]).  

В теоретичних дослідженнях і в застосуваннях методів 
ітеративного агрегування для рівняння  

b+Ax=x     (0.1) 
з лінійним неперервним оператором  A , який діє в банаховому 
просторі E , використовують форму запису рівняння (0.1) у 
вигляді   

( )
1

N

j
j=

x = A x+b b E ,∈∑      (0.2) 

Один з варіантів багатопараметричного методу ітера-
тивного агрегування описує ітераційна формула  
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1

1

1
0,1,

n+N jn+ n
jn

j= j

φ ,x
x = A x +b, n =

φ ,x
∑           (0.3) 

При 1=N  отримується однопараметричний метод, для 
якого формула (0.3) має вигляд 

( )
( )( )
( )( )

( )
1

1
n+

n+ n
n

φ,x
x = Ax +b.

φ,x
       (0.4) 

Тут ( xφ, ), ( x,φ j ) – значення лінійних функціоналів φ,  

jφ , j∈1,N , на елементах x E∈ , оператори EEAj :  є ліній-
ними неперервними. Один з найвідоміших і найзагальніших ре-
зультатів, встановлений в [34, 36] (див. [36, стор. 155–158]) 
стосується однопараметричного алгоритму (0.4). З-поміж низки 
припущень в цьому результаті фігурують вимоги, щоб у 
банаховому просторі E  з конусом K  додатніх елементів додатніми 
були оператор A  і вільний член b , щоб був меншим від одиниці 
спектральний радіус ( )Aρ  оператора A  та щоб цей оператор був 
фокусуючим (див. [36, стор. 77) на конусі K , а також вельми 
жорсткі вимоги щодо агрегуючого функціоналу φ  (докладнішу 

інформацію з цього приводу наводимо в § 2 книги). Жодних 
результатів про багатопараметричні методи в [36] не наведено.  

Запропонована в [72–79] методика дослідження методів 
ітеративного агрегування дозволяє отримати достатні умови 
збіжності, не вимагаючи додатності оператора A , вільного члена 
b  та функціоналів φ, iφ  , причому умова ( ) 1<Aρ  може не 
справджуватися і в отриманих умовах збіжності допустима 
нерівність ( ) 1>Aρ . Пропонований підхід застосовний як до 
однопараметричних так і до багатопараметричних алгоритмів 
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континуальною розмірністю агрегаційного параметра, а також – 
до низки інших відомих і нових агрегаційно-ітеративних 
алгоритмів. До цих методів можна зарахувати і “гібридні” методи 
, отримані поєднанням агрегаційно-ітеративної методики з ідеєю 
того чи іншого наближеного методу, зокрема, з проекційними, 
проекційно-ітеративними, сітковими і проекційно-сітковими та 
іншими наближеними методами. Ця методика придатна також для 
застосування до нелінійних операторних рівнянь як інструмент 
для побудови і дослідження самостійних агрегаційно-ітеративних 
алгоритмів, та для використання у поєднанні з характеристиками 
для нелінійних рівнянь методами Ньютона і спорідненими з ними 
методами (див., наприклад, [52])., з методом Піконе, з правилом 
хибного положення, з двосторонніми методами Чаплигіна і 
двосторонніми методами Курпеля тощо. 

Книга складається з восьми розділів. Перший розділ має 
допоміжне призначення. В ньому вміщені відомі результати про 
деякі ітераційні методи, які використовуємо в інших розділах. В 
другому розділі досліджені алгоритми ітеративного агрегування і 
їх агрегаційно-ітеративні узагальнення для лінійних рівнянь у 
банахових просторах. Третій, четвертий і п’ятий розділи присвя-
чені застосуванню методики і результатів другого розділу до 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь, до лінійних інтегральних 
рівнянь та до звичайних диференціальних рівнянь. В шостому 
розділі на основі результатів попередніх розділів досліджені 
окремі агрегаційно-ітеративні алгоритми для системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь з матрицями, які мають кратні власні числа 
та для випадку, коли ці матриці мають комплексні власні числа. 
Сьомий розділ присвячений побудові та дослідженню деяких 
“гібридних” алгоритмів, побудованих на основі агрегаційно-
ітеративного підходу. Побудовані і досліджені агрегаційно-
ітеративні аналоги методів простої ітерації, найшвидшого спуску 
та методу послідовної верхньої релаксації. Результати шостого і 
сьомого розділів отримані за участю Р.Й. Петровича (див. [53, 
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86]). Восьмий розділ присвячений застосуванню агрегаційно-
ітеративної методики з другого розділу до нелінійних рівнянь з 
операторами, що діють у банаховому просторі, та побудові і 
дослідженню агрегаційно-ітеративних аналогів основного і 
модифікованого методів Ньютона та методу апроксимації 
оберненого оператора.  

Вміщені в книзі результати і методика їх отримання є 
новими і, за винятком першого розділу, належать авторам або 
отримані під нашим безпосереднім керівництвом. З результатів 
інших авторів наводимо тільки ті, які мають безпосередній 
стосунок до тематики книги. Авторам не відомі аналоги 
пропонованої в книзі методики дослідження агрегаційно-
ітеративних методів та отриманих за її допомогою результатів для 
цих методів, зокрема, методів ітеративного агрегування. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




