
 

Назва дисципліни  Обернені задачі теплообміну 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет математики і інформатики 

Фізико-енергетичний факультет,  

Фізико-технічний факультет, 

Фізичний факультет, 

5-й курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Професор кафедри теплофізики та молекулярної фізики, 

академік НАН України Мацевитий Юрій Михайлович 

Професор кафедри теплофізики та молекулярної фізики, 

доктор технічних наук Костіков Андрій Олегович 

fef@univer.kharkov.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Знання з математичної фізики, наближених методів 

розв’язання задач математичної фізики, чисельних методів, 

основ програмування 

Опис 

Мета дисципліни.  
оволодіння методологією розв’язання обернених задач 

теплопереносу, формування практичних умінь і навичок 

використання методів розв’язання таких задач для 

дослідження фізичних процесів. 

Очікувані результати навчання.  

розуміння призначення та принципів формулювання 

обернених задач математичної фізики, знання 

математичних основ методів розв’язання таких задач; 

вміння розробляти алгоритми розв’язання обернених задач, 

вміння ідентифікувати відсутні данні математичних 

моделей за результатами фізичних вимірювань, вміння 

знаходити оптимальні значення для тих параметрів 

математичних моделей, які допускають варіювання. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Постановка обернених задач. 

Математичні моделі фізичних процесів, умови 

однозначності. Прямі та обернені задачі математичної 

фізики. Ідентифікаційні та оптимізаційні обернені задачі. 

Класифікація обернених задач за видом шуканої умови 

однозначності. Приклади постановок обернених задач. 

Тема 2. Неекстремальні методи розв’язання обернених 

задач. 

Обернення розв’язку прямої задачі. Обернення 

математичної моделі.  

Тема 3. Екстремальні методи розв’язання обернених задач. 

Операторний запис оберненої задачі. Побудова цільового 

функціоналу в ідентифікаційних обернених задачах. 

Побудова цільового функціоналу в оптимізаційних 

обернених задачах. Види і математичне формулювання 

додаткових обмежень в обернених задачах. 

Тема 4. Некоректність обернених задач. 

Коректні і некоректні задачі. Коректність за Адамаром. 

Умовна стійкість обернених задач, коректність за 

Тіхоновим. Загальні підходи до наближеного розв’язання 



некоректних задач. Регуляризація за Тихоновим. Ітераційна 

регуляризація. 

Тема 5. Метод автоматичного підбору. 

Параметризація шуканих умов однозначності. Зведення 

задачі мінімізації цільового функціоналу до задачі пошуку 

мінімуму функції кількох змінних. Автоматичний вибір 

кількості параметрів. Згладження розв’язку. 

Тема 6. Градієнтні методи розв’язання обернених задач. 

Структура градієнтних методів. Метод спряжених 

градієнтів. Вибір напряму градієнтного спуску. Спряжений 

оператор і спряжена задача. Загальні питання побудови 

спряжених операторів. Регуляризація розв’язків при 

використанні градієнтних методів. 

Тема 7. Метод спектральних функцій впливу. 

Інтерпретація оберненої задачі як задачі керування. 

Принцип суперпозиції. Спектральні складові впливу. 

Спектральні функції впливу. Функція впливу відомих умов 

однозначності. Побудова системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь для пошуку рівня спектральних складових. 

Застосування методу спектральних функцій для розв’язання 

нестаціонарних і нелінійних задач. 

Тема 8. Інші методи розв’язання обернених задач. 

Метод функціональної апроксимації. Коефіцієнти 

чутливості. Стохастичні методи. Фільтр Калмана. Метод 

оптимальної динамічної фільтрації. Модифікації фільтра. 

Методи контролю результатів навчання 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих розділів 

враховуються робота студента на практичних заняттях, 

відвідування їм лекційних занять і проведення самостійної 

роботи. Підсумковим контролем успішності навчання є 

складання екзамену. 

Мова викладання. українська 

 

 


